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Verslag Seniorkeur
De eerste SeniorKeurKlussers 

heffen het glas op hun zojuist 

afgeronde cursus!

Een boeiende en leerzame dag 

voor deze VLOK-leden en Klus-

Visie-lezers. Acht klusmannen 

en één klusvrouw hebben op 25 

oktober 2010 geleerd om met een 

nieuwe bril naar de leefomgeving 

van senioren te kijken.

Architecte Ineke Schimmelpen-

ningh liet op zeer inspirerende 

en beeldende wijze zien hoe je 

als klusser mee kunt denken met 

je seniorklant. Een nu al grote 

doelgroep, die de komende jaren 

alleen maar zal groeien.

De kunst is daarbij om – gewa-

pend met de kennis van vele 

mogelijkheden en moeilijkheden 

– de seniorklant te adviseren over 

mogelijke aanpassingen in diens 

woning. Dat kunnen hele eenvou-

dige kleine aanpassingen zijn die 

het wonen net iets comfortabeler 

maken, maar ook ingrijpende aan-

passingen of verbouwingen die het 

voor gehandicapten of bedlegerige 

senioren mogelijk maken om toch 

nog een redelijk zelfstandig leven 

te leiden.

In alle gevallen zal het maatwerk 

zijn, dat vooral gericht is op het 

zo lang en comfortabel mogelijk 

te kunnen blijven wonen in eigen 

huis. Maar als klusser moet je dan 

wel weten waar je op moet letten 

om de aanpassingen ook echt 

comfortabel en vooral veilig te 

laten zijn.

Klussenvaklui hebben regelmatig te 

maken met elektriciteitswerkzaam-

heden. 

Daarom is inzicht in de risico’s van 

het ondeskundig omgaan met elek-

trische installaties van levensbelang. 

Een leiding slopen, een schakelaar 

verplaatsen, een tuinlamp aanslui-

ten, een keuken vervangen, een 

badkamer verbouwen; het zijn veel-

voorkomende werkzaamheden van 

menig klussenvakman. Daarbij moet 

hij kiezen tussen het zelf uitvoeren 

van de klus of het inschakelen van 

een elektricien.

Hulp inroepen vergt naast actie ook 

een stukje budget en afstemming 

van de werkzaamheden. Hoe ga je 

daar verantwoord mee om?

De nieuwe site is in de lucht. Ook 

de nieuwe ledenadministratie 

draait. Door de koppeling van de 

ledenadministratie aan de site 

kunnen VLOK-leden hun gegevens 

online controleren en – waar nodig 

– aanpassen. Alle leden hebben 

hierover in oktober jongstleden een 

brief ontvangen en veel van hen 

hebben al van de nieuwe mogelijk-

heden gebruik gemaakt. De eerste 

twee weken ging dat overigens 

niet vanzelf, maar moest er vanuit 

het secretariaat regelmatig hulp 

worden geboden. Het lijkt erop dat 

alle kinderziektes inmiddels zijn 

Cursus Praktische Elektrotechniek voor de Klussenvakman
De Cursus Praktische Elektrotech-

niek voor de Klussenvakman geeft 

antwoord op vragen als: Hoe zit 

de elektrische huisinstallatie in 

elkaar? Hoe schakel je een gedeelte 

spanningsloos, terwijl een ander 

gedeelte intact moet blijven? Waar-

voor dient een aardleiding, moet 

er meestal een vereffeningsmatje 

onder de tegels in de badkamer, 

wat doet die lelijke klem met blanke 

draad daar aan de radiator en waar 

mag je wel of niet een stopcontact 

plaatsen?

Waarom zit in dit huis nog elektri-

sche bedrading met stofomhulling, 

zijn de draden in het ene huis soms 

rood en zwart en in dat nieuwe huis 

weer geelgroen, bruin en blauw? 

Het verschil tussen gewone kabel en 

grondkabel, gereedschapseisen in de 

kruipruimte, aarding van steigers, 

periodieke inspectie van je handge-

reedschap,  waarom 110V, dan weer 

230V en dan weer 400V?

Deze en nog veel andere praktische 

zaken worden in een eendaagse 

cursus op een heldere manier uit 

de doeken gedaan. Het beoogde 

resultaat is dat de klussenman het 

inzicht heeft om te bepalen welke 

werkzaamheden hij zelf zou kunnen 

uitvoeren en wanneer hij meer des-

kundigheid moet inschakelen. Het 

is voor iemand die niet geschoold 

is op elektrisch gebied onmogelijk 

om in één dag de gehele NEN 1010, 

veiligheidseisen voor laagspan-

ningsinstallaties geheel te lezen (ca. 

600 pag. A4-formaat), laat staan te 

doorgronden.

Wel is het mogelijk om aan de hand 

van deskundige leiding een aantal 

praktische zaken te begrijpen. Heeft 

u al elektrotechnische voorkennis, 

dan kunt u uw kennis met deze 

cursus weer opfrissen.

De cursusprijs is €425,- voor twee 

dagdelen (ochtend-middag of mid-

dag-avond), inclusief cursusmap en 

catering. VLOK-leden ontvangen een 

korting op deze prijs.

De locatie wordt bepaald naar 

aanleiding van de binnengekomen 

aanmeldingen, zodat de reistijd voor 

eenieder zo kort mogelijk is.

Op verzoek van de VLOK zal er 

een tweetal speciale pilotcursussen 

worden gehouden op het kantoor 

van de VLOK. Leden kunnen zich 

inschrijven voor deze cursussen, die 

gehouden worden op maandag 20 

december 2010 en op maandag 10 

januari 2011. De cursustijden zijn 

van 14:00 uur tot 21:00 uur. Tijdens 

de pauze wordt een broodmaaltijd 

aangeboden. Voor deze pilotcursus-

sen geldt een speciale introductie-

prijs van €295,- per VLOK-deelnemer. 

Ook niet VLOK-leden zijn welkom. 

Zij betalen een introductieprijs van 

€345,- per deelnemer. Alle bedragen 

zijn exclusief omzetbelasting.

Voor nadere informatie over de 

Cursus Praktische Elektrotechniek 

voor de Klussenvakman, kijk op het 

ledenportaal van de VLOK-internet-

site, onder Agenda.

Aanmelden kan rechtstreeks per 

mail: m.w.m.v.d.ven@gmail.com ■

Eerste belevenissen nieuwe site

Journaal Journaal

Een levendige ledenbijeenkomst op 

8 november jongstleden in Bunnik. 

Voor de pauze hielden Marloes van 

der Camp van EduNova en Pascal 

Tielkens van Chainworks een prima 

presentatie over de vakopleiding 

Allround Ondernemer Klussenbedrijf. 

Deze professionele adviseurs helpen 

de Regionale Opleidingscentra 

(ROC’s) met het ontwikkelen van 

lesstof voor deze opleiding. Ook de 

VLOK – in de persoon van bestuurslid 

Ruben Schenk – levert hieraan een 

belangrijke bijdrage.

Aangezien meerdere leden zelf al 

ervaring hadden opgedaan met 

stagiaires, werd het een geanimeerde 

discussie. Allerlei praktische kanten 

van de opleiding kwamen aan de 

orde. Het inzetten van stagiaires 

biedt je als ondernemer verschil-

lende voordelen. Natuurlijk moet je 

zorg besteden aan de aankomende 
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vakman of -vrouw, maar je krijgt er 

genoeg voor terug.

Wil je meer weten over de presenta-

tie over de vakopleiding, dan kun je 

deze downloaden op de vloksite.

Na de pauze gaf voorzitter Gerard 

Oltmans het woord aan Mark Seveke. 

Hij gaf in een heldere presentatie 

aan hoe de voorgenomen plan-

nen voor 2010 in de loop van het 

afgelopen jaar zijn omgezet zijn in 

resultaten. Hierbij gaf hij een inkijkje 

in de plannen van het bestuur voor 

2011.

Natuurlijk moesten er ook beslui-

ten worden genomen. Hierbij lag 

de nadruk op de financiën en was 

penningmeester Paul Scholte de 

spil in het spel. Aan de hand van 

de toegezonden jaarstukken over 

het verenigingsjaar 2009 gaf hij een 

uitgebreide toelichting over de activi-

teiten van de VLOK. De leden gaven 

met algemene stemmen hun blijk 

van waardering voor de inzet van het 

bestuur en het secretariaat en gaven 

het bestuur, zoals dat heet, decharge 

voor het gevoerde beleid.

Daarna werd de blik gericht op de 

nabije toekomst. De penningmeester 

schetste – inhakend op de presenta-

tie van Mark Seveke – de financiële 

onderbouwing van de VLOK-activi-

teiten voor 2011. Wederom werd de 

begroting 2011 met algemene stem-

men aanvaard. De leden konden zich 

ook vinden in de verhoging van de 

contributie met 15 euro tot 255 euro. 

Gevolg van deze beslissing is dat de 

premie voor de VLOK-Ongevallenver-

zekering in 2011 afzonderlijk aan de 

leden wordt doorberekend.

Met betrekking tot de premies van 

het VLOK-verzekeringspakket gaf 

verholpen. Wel hebben leden leuke 

suggesties gedaan om de site nog 

verder te verbeteren. Voor onder 

meer de wijze waarop klanten de 

VLOK-leden in hun buurt kunnen 

vinden, wordt de opzet aangepast 

(en misschien is dit inmiddels al 

gebeurd). Overigens staan er nog 

de nodige uitbreidingen van de 

site op stapel. De VLOK-redactie is 

op dit moment weer druk bezig de 

nodige kopij te verwerken. Heb je 

nog suggesties? Kom er dan gerust 

mee, want elke aanvulling is van 

harte welkom. Stuur jouw idee per 

mail naar redactie@vlok.nl. ■

algemeen secretaris Kees Huisman 

een overzicht. Gelukkig kon ook dit 

jaar voor bijna alle VLOK-verzeke-

ringen de premie gelijk blijven aan 

die van het afgelopen jaar. Alleen 

voor de VLOK-Ongevallenpolis heeft 

de verzekeraar de premie moeten 

verhogen tot 13,50 euro. Aangezien 

uit onderzoek van Meeùs naar voren 

kwam dat andere verzekeraars hier 

duidelijk boven zaten, wordt de 

verzekering bij dezelfde verzekeraar 

voortgezet. Voorzitter Gerard Olt-

mans wees erop dat deze verzekering 

niet voor niets is afgesloten. Er zijn 

namelijk leden geweest die een be-

roep op de verzekering hebben ge-

daan. De premieverhoging is dan ook 

een direct gevolg van de ingediende 

claims van de afgelopen jaren. Het 

VLOK-bestuur wordt door Meeùs op 

de hoogte gehouden van de ontwik-

kelingen rondom deze polis. ■

Ineke Schimmelpenningh heeft 

haar kennis aan deze groep en-

thousiaste ondernemers overge-

bracht. Zij kunnen aan de slag. Heb 

je ook belangstelling om deze cursus 

te volgen, kijk dan op 

www.seniorkeurklusser.nl en

www.ouderwordenineigenhuis.nl.

Heb je belangstelling om meer te weten over gas in woningen, 

over voorschriften, regels en technische zaken? Dan is “Kleintje 

Gas” iets om snel beet te pakken. “Kleintje Gas” is een handig 

zakboekje met allerlei praktische, nuttige en noodzakelijke 

tips op het gebied van gas. Kortom: een uitstekend hulpmiddel 

voor de klussenvakman. Ook al doe je zelf niet aan gasinstal-

latiewerkzaamheden, dan is het goed het nodige erover te 

weten. Zodat je goede afspraken kunt maken met de installa-

teur, wanneer je die voor een klant inschakelt. Bovendien kun 

je dan beter inspelen op de wensen van de klant.

Kleintje Gas kost 35 euro en is verkrijgbaar bij ISSO, het 

 Kennisinstituut voor de installatiesector te Rotterdam, zie 

www.isso.nl. Ga daar naar de ISSO-winkel en kijk naar deze en 

andere ISSO-Kleintjes. ■

Kleintje Gas
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