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Goed zicht op VLOK-zaken
Bijzonder was de ledenvergadering van de VLOK 

wel. Het begon al aan het begin van de werk-

dag. Het slot van het kantoorgebouw was stuk. 

Niemand kon erin. Maar ook Nederland was 

minder toegankelijk vanwege een mistdeken, 

die alleen Zuid-Limburg niet zou hebben bedekt. 

Overleg met bestuur. Ja, er waren enkele afmel-

dingen, maar er kwamen ook nog aanmeldingen 

binnen. Wat zegt het KNMI? De mist kan vooral 

in het oosten en zuiden in de loop van de dag 

optrekken. Maar hij komt wel in de avond terug. 

Gastheer Van den Hadelkamp wilde weten of hij 

de catering moest afzeggen of niet. En hoe-

veel leden zouden er komen? De knoop werd 

doorgehakt. De vergadering gaat door. En zo 

gebeurde het ook. 

Zo kregen VLOK-leden een rondleiding over het 

bedrijf van Van den Hadelkamp, die onder de 

vlag Uw Maat in Afval inmiddels bij vele VLOK-

leden huisleverancier is geworden van afvalcon-

tainers. Vanzelfsprekend vanwege de gunstige 

condities. Ook kregen alle gasten een gezonde 

maaltijd en kon eenieder gesterkt aan de verga-

dering beginnen. De aftrap was voor de gastheer 

Philip van den Hadelkamp, die een presentatie 

hield over het familiebedrijf, dat door zijn ou-

ders was opgericht. Vanaf het begin in 1977 was 

het bedrijf gespecialiseerd in sloopwerk . Hal-

Voordelig bellen voor VLOK-leden 

VLOK-leden kunnen extra voordelig bellen, 

e-mailen en internetten met KPN Mobile Miles. 

Mobile Miles is het zakelijke loyaliteitspro-

gramma van KPN en nu ook begunstigend lid 

van de VLOK. Bijzonder is, dat VLOK-leden 

blijvend 10% extra korting krijgen boven op het 

al scherpe tarief voor mobiele communicatie via 

KPN Mobile Miles. Gemiddeld moet daarmee een 

totale besparing van 25% haalbaar zijn. Dat is 

nogal wat en daarom zijn we zeer nieuwsgierig 

naar de ervaringen van de VLOK-leden. Alle 

leden hebben inmiddels via de e-news informa-

tie gekregen. Ook over het spaarprogramma, 

dat aan een KPN-abonnement via Mobile Miles 

verbonden is. Behalve op de kosten van mobiel 

bellen en internetten, kun je als VLOK-lid ook 

voordeel behalen op de vaste telefonie, terwijl je 

gewoon blijft bellen op het vertrouwde netwerk 

van KPN. ■

Journaal Journaal

verwege de jaren negentig van de vorige eeuw 

begon het bedrijf containerbakken te verhuren 

en kwam het terecht op de huidige bedrijfsloca-

tie in Oudewater. Hier werd in 2010 een nieuw 

kantoor gerealiseerd. Na een broodmaaltijd 

met lekkere warme soep als welkome opvang 

na een rit door de mist werden de VLOK-leden 

rondgeleid door de eigenaren Philip en Niek van 

den Hadelkamp. Deze lieten zien hoe het bedrijf 

met de verschillende afvalstromen afrekent en 

van afval weer stoffen kan maken die kunnen 

worden hergebruikt. Zo wordt van houtafval 

gemengd met zand nieuwe bodembedekking 

geleverd voor maneges. De paarden kunnen dan 

ook in de winter goed buiten rondlopen. Ook 

naar de belasting van de omgeving is gekeken. 

Om de omgeving te ontzien wordt elk voertuig 

dat het terrein verlaat via een wasstraat ontdaan 

van afvalstof.

Het bedrijf is volledig met zijn tijd meegegaan. 

Je kunt via de webshop 24 uur per dag en 7 da-

gen per week afvalcontainers bestellen. Hiervoor 

is ook speciaal een SMS-dienst aanwezig.

Op verzoek van de VLOK geeft Philip tenslotte 

een duidelijk antwoord op de vraag hoe je moet 

omgaan met gevaarlijke afvalstoffen en dan met 

name asbest. Als bedrijf mag je feitelijk niets 

zonder gecertificeerd te zijn of gebruik te maken 

van deskundige asbestverwijderaars en deskun-

dige toezichthouders. Een particulier mag nog 

tot 35 m2 slopen, mits hij een inventarisatie heeft 

laten maken en een sloopvergunning heeft voor 

het zelf weghalen van asbest. Dat gaat boven-

dien alleen op voor hechtgebonden asbest. Maar 

vloerzeil is bijvoorbeeld niet-hechtgebonden. 

Voor verdere uitleg kijk vooral eens op Wikipe-

dia.

Wees erop bedacht dat overtredingen zowel een 

milieu- als een economisch delict oplevert. Een 

overtreding kan je dus een strafblad opleveren, 

een boete die wel 10.000 euro kan bedragen en 

dus mogelijk een gevangenisstraf.

Dat het een actueel onderwerp is, blijkt wel uit 

het feit, dat de Arbeidsinspectie in 2012 een spe-

ciale actie op touw zal zetten om overtredingen 

op te sporen.

Wil je meer weten over hoe je het beste met as-

best kunt omgaan, kijk dan vooral eens op www.

ascert.nl van de Stichting Certificatie Asbest.

Voor dummies

Wie kent ze niet? Die boeken over allerlei 

onderwerpen in toegankelijke taal: de Voor 

Dummies-serie. Er zijn er veel verschenen over 

allerlei computerprogramma’s. Maar er zijn er 

nu ook, die handig zijn voor de kleine onder-

nemers. Waarin vragen beantwoord worden 

Ondernemersvaardig- 

heden bijspijkeren

Twee Regionale OpleidingsCentra (ROC’s) heb-

ben de handen ineen geslagen om klussenon-

dernemers bij te spijkeren. ROC Amsterdam en 

Eindhoven (in het nieuwe ‘techniekHuys’ op de 

locatie Veldhoven) bieden de gelegenheid tegen 

een schappelijke prijs je ondernemersvaardig-

heden aan te scherpen.Je kunt kiezen uit een 

viertal modules, waar bij je van 9:00 uur tot 

12:30 uur getraind wordt, zie het kader. 

De kosten van deelname bedragen € 95,00 per 

module per persoon. Belangstellenden kunnen 

zich melden via het ledenportaal op de VLOK-si-

te, waarop meer informatie over deze cursussen 

te vinden is. Je kunt je daar ook aanmelden. ■

Plannen voor 2012?

Weet je al wat je gaat doen in 2012? Heb je 

voor jouw klussenbedrijf al bijzondere plannen 

gemaakt? Meedoen aan het VLOK-Kwaliteits-

programma Vakmanschap en Zekerheid? Of 

heb je plannen voor bepaalde investeringen in 

jouw bedrijf?  Misschien een nieuwe bedrijfsbus 

of een complete inrichting van jouw bestaande 

bus? Of werkbanken? Of speciale machines? Of 

een computer? Of software? Misschien wil je een 

bepaalde training volgen?

Als je ons iets daarover zou willen laten weten, 

dan kunnen wij dit mogelijk meenemen in de 

gesprekken met fabrikanten en leveranciers. 

Misschien dat we speciale voorwaarden of kor-

tingen kunnen bedingen. We zullen daarom alle 

leden een vragenformulier toezenden en ook 

op de VLOK-site een vragenformulier plaatsen. 

Het zal niet veel tijd kosten die paar vragen in te 

vullen. Maar het kan ons zeer waardevolle infor-

matie opleveren en jou extra voordeel. ■

Vakmanschap en Zekerheid
Hierna was het woord aan Mark Seveke van de 

VLOK om de ontwikkelingen rond het kwali-

teitsprogramma Vakmanschap en Zekerheid te 

ontvouwen. De eerste drie fabrikanten die aan 

dit programma meewerken zijn in de vorige 

KlusVisie al gepresenteerd, te weten Faay, Fakro 

en Fermacell. Mark wees de aanwezige VLOK-le-

den op het grote voordeel van deelname aan het 

programma door klussenbedrijven. Met name de 

vergoeding van de herstelwerkzaamheden in ge-

val van een defect aan het product is een positief 

resultaat voor de deelnemers. Door de aanwe-

zigen werden namen van fabrikanten genoemd 

die ongetwijfeld ook aan dit programma zouden 

moeten kunnen deelnemen.

Jaarvergadering
Tijdens de daaropvolgende algemene leden-

vergadering werden de jaarstukken door de 

penningmeester toegelicht. Aan de hand van 

verschillende vragen vanuit de zaal werd dieper 

op de zaken ingegaan. Bij de afronding van dit 

onderwerp keurden de aanwezige leden de 

gepresenteerde cijfers onder applaus goed. Het 

eindresultaat (een overschot van 10.000 euro) 

was dan ook een verbetering ten opzichte van 

het in de begroting over 2010 opgenomen tekort 

van een zelfde omvang.

Vervolgens werden de leden meegenomen 

langs de lopende activiteiten in 2011 en werd 

in het bijzonder stilgestaan bij de activiteiten 

die vanuit het Platform Zelfstandige Onderne-

mers – waarbij de VLOK is aangesloten – worden 

verricht. Afgesproken werd dat aan die activitei-

ten ook via de VLOK-site meer bekendheid zal 

worden gegeven.

Ten slotte werd de begroting door de penning-

meester toegelicht. Het bestuur heeft rekening 

gehouden met een negatieve invloed van de 

crisis op het ledenaantal. Niettemin sluit de 

begroting met een positief resultaat van 10.000 

euro. 

De voorzitter bracht hierna de discussie op gang 

over de wensen voor 2012. Willen de leden op 

basis van de begroting werken of met name op 

het gebied van de promotie bij de consument 

extra activiteiten ontwikkeld zien en de ver-

mogenspositie van de VLOK versterkt hebben. Met 

overgrote meerderheid werd daarom door de leden 

ingestemd met een verhoging van de contributie 

van 255 naar 275 euro.

Bij de afsluiting van de bijeenkomst werd aangege-

ven, dat aan de hand van de presentielijst de win-

naar van de ballonvaart in de ballon van de firma 

Van den Hadelkamp zal worden gekozen. ■

Veldhoven
Module 1: ‘Je eigen bedrijf’ – 21 januari 

2012

Module 2: ‘Acquisitie’ – 4 februari 2012

Module 3: ‘Financiële administratie’ – 3 
maart 2012

Module 4: ‘Planning en Organisatie’ – 10 
maart 2012

Amsterdam
Module 1: ‘Je eigen bedrijf’ – 28 januari 

2012
Module 2: ‘Acquisitie’ – 11 februari 2012

Module 3: ‘Financiële administratie’ – 10 
maart 2012

Module 4: ‘Planning en Organisatie’ – 17 
maart 2012

waarvoor je anders alleen bij een specialist 

terecht kan. 

Een van de laatste aanwinsten is Arbeids-

ongeschiktheid voor Dummies. Een lastig 

onderwerp. Een onderwerp ook, waaraan 

je niet de meeste tijd wilt besteden. Maar 

ook een onderwerp, die voor jou (en je 

gezin) letterlijk van levensbelang is. Het is 

een handzaam boekje met veel informatie. 

Praktisch en toch behoorlijk diepgaand, met 

ook aandacht voor de zelfstandige zonder 

personeel. Omdat de hoofdstukken kort 

zijn, kun je het ook heel goed gebruiken als 

naslagwerkje. En dat is maar goed ook, want 

er staat alles bij elkaar toch wel zoveel infor-

maties in dat kleine boekje, dat je het niet 

eventjes in een avond uitleest. Maar toch, 

een handige spiekbrief is het zeker.

Meer informatie op: www.dummies.nl. 

Dan vind je ook titels over pensioen en over 

arbeidsrecht (voor het geval je iemand in 

dienst zou willen nemen. ■
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