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VLOK op de BouwBeurs 2011
De VLOK wenst alle leden een voorspoedig en gezond 2011. De VLOK zal ook in 2011 weer 

veel activiteiten voor de leden op poten zetten. 

We beginnen het jaar met een bijdrage aan het ZZP-plein op de komende BouwBeurs in 

Utrecht. VLOK-leden kunnen een speciale ontvangst verwachten, inclusief een bijzondere 

attentie. Wij hopen en verwachten veel VLOK-collega’s op de BouwBeurs aan te treffen. Er is 

veel te zien en te beleven. Ook zijn er veel aanbiedingen, die de moeite waard zijn om gebruik 

van te maken. En vanzelfsprekend is de VLOK ook aanwezig om vragen te beantwoorden en 

tips te geven om in het nieuwe jaar goed aan de slag te kunnen gaan. 

Wat waren we blij met het advies 

van de Sociaal Economische Raad 

(SER) over de status van de zelfstan-

dige zonder personeel. Dat advies 

- Zzp’ers in beeld: een integrale 

visie op zelfstandigen zonder perso-

neel - dateert van 15 oktober 2010. 

We hebben het uitvoerig belicht 

in het VLOK-Journaal in KlusVisie 

7 van 2010. Belangrijkste conclusie 

was: de zzp’er wordt erkent als 

ondernemer.

En wat krijgen we nu? Een vervolg-

advies van diezelfde SER. Met een 

zeer belangrijk verschil: dit keer 

zijn wij als zzp-organisaties buiten 

de totstandkoming van het concept 

gehouden. Anderen hebben nu be-

dacht dat de veiligheid op het werk 

voor alle werkenden verbeterd kan 

worden, door alle 700.000 zzp’ers 

onder de Arbowet te scharen. 

En dat naar aanleiding van een 

verzoek uit de bouw om alleen een 

groep van, naar schatting, 50.000 

De eerste VLOK-leden zijn op 11 december 2010 op bezoek geweest bij de fabriek van 

Askilan in Hueckelhoven, even over de grens bij Roermond. Daar konden zij kennisma-

ken met de fabricage en toepassing van de producten van Askilan. 

De producttraining omvatte de volgende onderdelen:

•  Een presentatie van de eigenschappen en toepassingen van Askilan.

• Een videopresentatie over de verwerking van Askilan.

• Een rondleiding door de fabriek.

• Een praktische demonstratie van de verwerking van Askilan.

• De mogelijkheid om zelf met Askilan te ‘spelen’.

Askilan is een decoratief, composiet plaatmateriaal dat sinds 1995 op de markt is. Het is 

nog steeds een uniek product dat de goede eigenschappen van natuursteen en kunststof 

combineert. Het materiaal is licht van gewicht, maar toch robuust en is goed te bewer-

ken met gewone houtbewerkingsgereedschappen. Het is toe te passen bij vele verschil-

lende werkzaamheden waar klussenbedrijven vaak mee te maken krijgen:  keukenwerk-

bladen, badkamermeubilair, trappen, wanden en vloeren.

Wil je meer weten en ook een training bijwonen, neem dan contact op met: roger.

smids@gmail.com. ■

Heilloze weg
zzp’ers in de sector te verplichten 

veilig te tillen. Dit vanwege ver-

meende oneerlijke concurrentie.

De VLOK vraagt zich in alle ge-

moede af: 

•  Waarom nieuwe lasten leggen 

op de schouders van de zelfstan-

dige ondernemers? (Er moeten 

extra maatregelen worden 

genomen, hoewel niet duidelijk 

wordt uit het advies hoe dat er 

allemaal uit moet gaan zien.)

•  Waarom voldoet de huidige wet 

niet?

•  Hoe denkt de overheid zo’n 

nieuwe wet te kunnen controle-

ren?

Het lijkt nu op een operette. On-

juiste gronden voor een onduidelijk 

idee, over een wet voor een doel-

groep waarvoor die wet oorspron-

kelijk niet is geschreven. Is de zzp’er 

nu toch een werknemer die tegen 

zichzelf beschermd moet worden? 

Of is het een werkgever die op 

zijn vingers getikt moet kunnen 

worden als hij zichzelf aan gevaren  

blootstelt?

Volgens het advies heeft de Ar-

beidsinspectie geen enkel probleem 

met de controles op de huidige 

bouwplaatsen. Maar toch moet die 

Arbeidsinspectie volgens sommigen 

worden opgezadeld met de op-

dracht om nog eens 700.000 extra 

arbeidsplaatsen te controleren. 

En tenslotte: één van de belangrijk-

ste aandachtspunten als het gaat 

om arbeidsomstandigheden van 

zelfstandigen is stress. Stress als 

ondernemer, die behalve werkende 

ook risicodrager is. En dat laatste 

aspect levert onder meer de stress 

op van bergen wetgeving. Regels, 

die lang niet altijd genoeg toegan-

kelijk zijn, die over de hoofden van 

individuele ondernemers worden 

uitgestrooid alsof het snoepgoed is. 

Waar blijft dan toch die administra-

tieve lastenverlichting?          ■

Askilan

Journaal Journaal

De VLOK heeft een samenwerkings-

overeenkomst gesloten met Van den 

Hadelkamp, een onderneming die 

is gespecialiseerd in het ophalen en 

verwerken van afval onder de veelzeg-

gende merkaanduiding ‘Uw Maat in 

Afval’. 

Voor VLOK-leden gelden zeer speciale 

prijzen. Alle leden hebben inmiddels 

via de post kennis kunnen maken met 

de aanbieding voor VLOK-leden voor 

het huren van 6 m3-containers. 

VLOK-leden krijgen ook vaktechnische 

informatie over hoe op een juiste 

manier om te gaan met afval. En met 

gevaarlijke stoffen, zoals asbest.  ■

Uw Maat in 
 Afval
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