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VLOK Ledenvergadering
Op 21 november 2011 zal de algemene ledenver-

gadering van de VLOK plaatsvinden in Oude-

water. De VLOK is dan te gast bij de fi rma Van 

den Hadelkamp, die met het merk ‘Uw Maat in 

Afval’ duidelijk maakt waarvoor dit bedrijf staat. 

Van den Hadelkamp is sinds 2010 begunstigend 

lid van de VLOK en biedt VLOK-leden een extra 

voordeel bij het huren van afvalcontainers.

De ontvangst is vanaf 18:00 uur. Dan zal er gele-

genheid zijn de bedrijfsfaciliteiten te bekijken en 

gezamenlijk een maaltijd te gebruiken.

De bijeenkomst zal beginnen rond 19:00 uur 

met een presentatie van de gastheer over de 

problematiek rond bouwafval en de daarvoor 

beschikbare oplossingen. Het tweede deel 

van de bijeenkomst staat in het teken van de 

verenigingsactiviteiten. Het bestuur zal dan het 

jaarverslag over 2010 presenteren, de leden 

bijpraten over de ontwikkelingen in 2011 en de 

nabije toekomst van de VLOK in beeld brengen 

aan de hand van de begroting 2012. De leden 

zullen dan ook een besluit nemen over het be-

stuursvoorstel voor de contributie voor 2012. 

Begin november krijgen alle VLOK-leden hun 

persoonlijke uitnodiging toegezonden. ■
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Vakmanschap & Zekerheid
Tijdens de ledenvergadering van 22 

november 2010 is het plan voor de 

start van het kwaliteitsprogramma 

Vakmanschap & Zekerheid aan 

de VLOK-leden voorgelegd en 

met instemming begroet. In het 

novembernummer van vorig jaar 

heeft KlusVisie uitgebreid aan-

dacht geschonken aan dit project. 

Daarna is hard gewerkt om met 

leveranciers tot concrete afspraken 

te komen. De VLOK is verheugd 

dat nu het punt bereikt is van de 

defi nitieve start van het project. De 

eerste deelnemende fabrikanten-

importeurs, te weten Faay, Fakro 

en Fermacell worden hier gepre-

senteerd.

Concurrentie
Doel van het kwaliteitsprogramma 

Vakmanschap en Zekerheid is om 

de klussenbedrijven in staat te stel-

len hun klussen sneller en beter uit 

te voeren. Op dit moment gaat het 

slecht in de (nieuw-)bouw. Steeds 

meer aannemers of vaklieden die 

door aannemers zijn ontslagen zoe-

ken hun heil in de onderhoud- en 

renovatiemarkt. Klussenbedrijven 

merken dat er – behalve Oost-

Europese – ook meer ‘inheemse’ 

aanbieders komen en de concur-

rentie heviger wordt. Werk je met 

de nieuwste technische snufjes dan 

kun je jouw klant voorzien van het 

beste advies. Jouw advies moet de 

basis leggen voor het vertrouwen 

dat de klant in je stelt. En dat ver-

trouwen levert je werk op. Kun je je 

op dit vlak niet onderscheiden, dan 

is enkel de prijs nog van belang en 

dat biedt geen goede vooruitzich-

ten. Niet voor jezelf, maar uiteinde-

lijk ook niet voor de klant.

Werken met plezier
Maar er is meer. Wanneer je de 

moeite neemt jouw kennis bij te 

spijkeren krijg je ook meer plezier 

in het werk. Want meer werk tegen 

een goede prijs en een tevreden 

klant geeft nu eenmaal meer 

plezier. En bekijk het eens vanuit 

de positie van jouw klant. Dan 

verwacht je toch dat de vakman 

zijn kennis bijhoudt en met een 

gedegen advies komt? 

Extra garanties
De samenwerking met de fabri-

kanten geeft alle partijen extra 

voordelen. De fabrikanten zien dat 

hun producten vakkundig worden 

toegepast door VLOK-leden, die 

hun klanten de nakomingsgarantie 

kunnen aanbieden. Deze unieke 

garantie, die de VLOK gezamenlijk 

met al haar leden aan de consument 

aanbiedt, blijkt in de praktijk voor 

steeds meer consumenten reden te 

zijn om voor een VLOK-lid te kiezen. 

Leveranciers willen daarom graag 

met VLOK-leden samenwerken. 

Aan de andere kant laten de fabri-

kanten zich ook niet onbetuigd. 

Aan VLOK-leden die hun trainingen 

volgen geven zij ook een extra 

garantie. Namelijk als hun product 

– onverhoopt – een gebrek blijkt 

te vertonen, wordt niet alleen het 

product zelf vergoed, maar ook 

de herstelkosten. De voorwaarden 

waaronder deze garantie wordt 

verstrekt, verschillen per fabrikant, 

maar deelname aan de door de fa-

brikant aangeboden training maakt 

er wel deel van uit. ■

  
 

FAKRO
FAKRO is een Poolse producent van dak-

raamsystemen. Dit familiebedrijf is in 1991 

opgericht en één van de meest dynamische 

en snelgroeiende dakraamfabrikanten van 

de wereld. FAKRO heeft dochteronder-

nemingen en steunpunten in: Engeland, 

Oostenrijk, Spanje, Nederland, Ierland, 

Duitsland, Rusland en Hongarije. 

FAKRO Nederland B.V. is de offi ciële im-

porteur van FAKRO dakramen, zonwering, 

zoldertrappen, zonnecollectoren en aanver-

wante producten. Het bedrijf is sinds 2000 

actief op de Nederlandse markt. FAKRO 

werkt met gecertifi ceerde FAKRO-installa-

teurs bij nieuwbouw en renovatieprojecten. 

Fermacell

Ook Fermacell was niet lang geleden gastheer voor 

de VLOK tijdens een regiobijeenkomst. Bij het bezoek 

aan de fabriek in Wijchen was Commercieel Technisch 

Adviseur Cees Verbeek nauw betrokken. Als het gaat 

om het kwaliteitsprogramma Vakmanschap & Zeker-

heid heeft hij een duidelijk standpunt: “Achteraf kun-

nen we niet meer adviseren. Dan kunnen we alleen 

nog maar constateren.”

Fermacell is onderdeel van Xella International GmbH 

en actief op de internationale bouwstoffenmarkt met 

systeemoplossingen voor de droge afbouw.

Over de toepassing van de gipsvezelplaten is veel 

meer te vertellen dan alleen de technische toepas-

sing. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld de reductie 

van geluidsoverdracht is het belangrijk dat je de klant 

goed kunt uitleggen wat hij wel mag verwachten en 

wat hij niet kàn verwachten. Zo betekent een afwij-

kingscoëffi ciënt van 0 beslist niet dat er geen enkel 

geluid wordt doorgelaten. Maar wat betekent het 

dan wel? Daarover en meer van dit soort zaken gaan 

de trainingen, die Fermacell komend jaar zal ver-

zorgen in het kader van Vakmanschap & Zekerheid. 

Daarbij gaat het niet alleen over geluidsisolatie, maar 

ook over thermische isolatie. Ook zal de aandacht 

uitgaan naar de toepassing van vloerelementen.

De data van de eerste trainingen in het kader van 

Vakmanschap & Zekerheid zijn nog niet bekend, maar 

zullen in ieder geval op de VLOK-internetsite bekend 

gemaakt worden. ■

FermacellTijdelijk: eerste jaar 
gratis deelname!
Deelname aan het kwaliteitspro-

gramma Vakmanschap & Zekerheid 

is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

Alle partijen – fabrikanten, de 

VLOK en de VLOK-leden – inves-

teren in beter presteren. Ook van 

de VLOK-leden die deelnemen aan 

het programma, wordt dus een 

bijdrage gevraagd. Deze is 50 euro 

per jaar. Van dit bedrag is een deel 

nodig ter dekking van administra-

tieve kosten, de certifi caten en de 

internetregistratie. Het overblijven-

de deel zal door het bestuur in een 

apart fonds worden gestort waaruit 

de leden ondersteuning kunnen 

krijgen voor andere opleidingsacti-

viteiten.

Nieuwe producten worden meestal 

met een speciale actie gelanceerd. 

Voor Vakmanschap & Zekerheid is 

de volgende actie bedacht: Degene, 

die zich voor 1 januari 2012 aan-

meldt als deelnemer en in de loop 

van 2012 actief aan het programma 

deelneemt, zal tot 2013 geen bij-

drage vanuit de VLOK in rekening 

worden gebracht!

Dat is dan als eerste verdiend. ■

De stand van de VLOK werd gedurende de Bouwrela-

tiedagen 2011 in de Evenementenhal te Hardenberg 

druk bezocht. Nieuwe klussenbedrijven hadden be-

langstelling voor de VLOK-ledenservice en de inkoop-

voordelen op het gebied van automatisering (internet 

en internetboekhouden), bedrijfswageninrichting, 

huur van afvalcontainers en collectieve bedrijfs- en 

privéverzekeringen. VLOK-leden kwamen informeren 

naar de stand van zaken rond Vakmanschap & Zeker-

heid en de juridische diensten van DAS incasso en 

juridische bijstand bij consumentengeschillen.

Terwijl VLOK-lid Mart Rietveld de vele vragenstellers 

geduldig van dienst was, konden bestuurslid Ed Stol-

werk en commercieel adviseur Mark Seveke afspraken 

maken met fabrikanten en andere leveranciers om 

voordelen voor VLOK-leden binnen te halen. ■

FaaY
Het familiebedrijf Faay is een goede bekende van veel 

VLOK-leden. In de loop der jaren is de VLOK in Vianen 

op bezoek geweest met een ledenvergadering, heeft 

Faay meegedaan met de jubileummanifestatie van de 

VLOK in 2008 – Klus in Bedrijf – en is de VLOK tijdens 

een regiobijeenkomst bij Faay op bezoek geweest. 

Faay verzorgt in 2012 tenminste viermaal een basistrai-

ning. De training omvat de theorie van Faay-wanden 

en -plafonds. Aan bod komen de samenstelling, mo-

gelijkheden en voordelen van de systemen. Gevolgd 

door een rondleiding door de fabriek en een lunch. In 

de namiddag gaat de cursist zelf de praktijk toepassen. 

Daarbij zal de nadruk liggen op de VP-separatiewan-

den, de PG-isolerende voorzetwanden en het Faay-

plafondsysteem. Na deze trainingsdag is de deelnemer 

in staat om volgens de voorschriften zelfstandig Faay-

producten te verwerken. ■
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Voor FAKRO zijn de belangrijkste succesfacto-

ren de constante kwaliteit van de producten, 

de snelle levering en een goede service. Gelet 

op de visie van FAKRO omtrent het werken 

met door haar gecertifi ceerde installateurs is 

het niet vreemd, dat FAKRO zich prima kan 

vinden in het kwaliteitsprogramma Vak-

manschap & Zekerheid. Sinds 2006 beschikt 

FAKRO over een eigen logistiek centrum in 

Groesbeek. Hier zal eind dit jaar een eigen 

trainingsfaciliteit komen. De data van de 

eerste trainingen in het kader van Vakman-

schap & Zekerheid zijn nog niet bekend, maar 

zullen in ieder geval op de VLOK-internetsite 

bekend gemaakt worden. ■
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