
Aktueel

Met name het gebruik van de gordel heeft van 
de deskundigen weer de nodige aandacht 
opgeëist. De ontwerpcriteria voor dergelijke 
gordels houden slechts rekening met één 
standaard postuur. Zowel door de val, als 
door het niet goed passen kan toch een forse 
blessure ontstaan. 
In de Verenigde Staten gaat men er zelfs 

vanuit dat een persoon na een val in een 
gordel binnen 9 minuten moet worden gered, 
anders is de kans op overlijden groot. Al met 
al is het duidelijk dat je in een veel vroeger 
stadium het valgevaar moet voorkomen. 
Een gordel is niet meer dan een pbm, een 
persoonlijk beschermingsmiddel. Een pbm 
geldt in de Arbowet als het laatste redmiddel.

Dag van de Zelfstandige

Op 14 maart vindt alweer voor de vijfde keer 
de landelijke Dag van de Zelfstandige plaats. 
Tijdens deze feestelijke bijeenkomst zullen er 
tussen de 600 en 800 zzp’ers aanwezig zijn. 
De Dag richt zich op alles wat zzp’ers nodig 
hebben. Naast lezingen is er ook ruimte voor 
de PZO-lidorganisaties, 1-op-1-themacafees 
en kunnen de aanwezigen deelnemen aan 
diverse workshops. De dag zal een feest 
zijn. De zzp’er krijgt de mogelijkheid om zijn 
netwerk uit te breiden en zal dronken van 
inspiratie en informatie terug naar huis gaan.
Als PZO-lidorganisatie zal ook de VLOK 
tijdens de dag aanwezig zijn op het PZO LIVE 
plein. Bestuur en secretariaat ontmoet graag 
VLOK-leden op de VLOK-stand.  
De toegangskaarten kosten 99 euro, exclusief 
omzetbelasting. Voor meer informatie over het 
programma kunt u kijken op 
www.dagvandezelfstandige.nl

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

VLOK journaal
TIP:
Organiseer jouw eigen VLOK-
Verkoopworkshop thuis
Speciaal voor leden biedt VLOK de kans 
om in twee uurtjes tijd met de omzet een 
stap verder te komen. Organiseer samen met 
minimaal vijf collega’s een avond bij je thuis 
en we komen naar je toe met een interactieve 
workshop. Concreet en direct toepasbaar! 
Deze workshop is speciaal ontwikkeld 
voor VLOK-leden en vraagt slechts om een 
investering van een paar uurtjes op een avond 
en dat tegen een kostprijs van 50 euro per 
bedrijf.
• Wat is reclame en hoe werkt het voor jou?
• Wat valt er wel en wat niet onder service van  
    de zaak?
• Hoe stel je jezelf voor aan een nieuwe klant?
• Ben je generalist of specialist?

Deze en andere aspecten komen aan de 
orde. Aan het einde van de avond krijg je 
tien praktische tips waarmee je de volgende 
dag direct aan de slag kunt gaan. Bovendien 
nemen we de  Handleiding voor de nieuwe 
VLOK huisstijl mee om te laten zien hoe je de 
meerwaarde van het VLOK-lidmaatschap aan 
jouw klant kunt laten zien.

Lijkt het je wat? Wil je hulp om een paar 
collega’s te benaderen? Laat het weten via 
info@vlok.nl

4. Wist je dat je via de VLOK een 
zorgverzekering kunt sluiten?
• 28 % ja, ik ben via de VLOK verzekerd
• 28 % ja, maar ik ben elders verzekerd
• 44 % nee, ik kende deze collectieve   
   zorgverzekering niet

5. Wanneer zou je besluiten over te 
stappen naar een andere zorgverzekering? 
(meerdere mogelijkheden konden worden 
gekozen)
• 57 % wanneer ik aanzienlijk kan besparen op  
   de premie
• 64 % wanneer een verzekeraar een pakket  
   biedt dat is afgestemd op mijn leeftijd of    
   leefsituatie
• 0 % niet, ik blijf bij mijn verzekeraar

6. Voor welke ziektekosten vind je de 
dekking het meest belangrijk?
• 78 %  fysiotherapie
• 50 %  brillen of lenzen
• 64 %  tandartszorg
• 14 %  orthodontie
• 7 %   psychologische zorg
• 29 %  alternatieve geneeswijzen
• 0 %   anders

Hoewel maar een klein deel van de VLOK-
leden hebben gereageerd, vallen een paar zaken 
op. Voor de VLOK is van belang dat niet alle 
leden zich realiseren dat zij gebruik kunnen 
maken van een collectiviteitkorting. Voor de 
verzekeraar telt dat de VLOK-leden een goede 
aansluiting van hun verzekeringspakket bij hun 
persoonlijke situatie erg belangrijk vinden. En 
vanzelfsprekend, dat aan dat pakket dan een 
scherpe premie moet hangen. De VLOK heeft 
Meeùs gevraagd zich te buigen over de signalen 
van de VLOK-leden en te werken aan het 
verder verbeteren van het aanbod.

Meeùs onderzoekt

Als een speer… 

Pilot op Hoogte
v i s i e  o p  h e t  k l u s s e n b e d r i j f

Nadat vorige jaren de opkomst op 
bijeenkomsten en workshops soms tegenviel, 
zijn we in 2012 fl itsend gestart. De eerste 
training in het kader van Vakmanschap 
en Zekerheid op 13 maart in Houten was 
nog dezelfde dag, dat de speciale digitale 
nieuwsbrief aan de VLOK-leden was 
verzonden, fors overtekend! Omdat dit alles 
samenviel met de dag waarop de kopij voor 

deze KlusVisie moest worden ingezonden, 
onthouden wij u nog even het vervolg. Maar in 
de volgende editie meer hierover.
Wel noemen we nog even de al geplande data 
voor de volgende trainingen:
• 16 april te Zwolle
• 1 oktober te Eindhoven
• 12 november te Oosterhout
Aanmelden kan via de agenda op de VLOK-site.

BRANCHEVERENIGING VOOR KLUSSENBEDRIJVEN
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De VLOK neemt actief deel aan het Platform 
Preventie Valgevaar van het Hoofdbedrijfschap 
Ambachten (HBA). In KlusVisie 6 van 
2011 hebben we al aandacht besteed aan de 
manifestatie Veilig werken op Hoogte, die 
op 26 oktober j.l. heeft plaatsgevonden in 
Gorinchem.
 
Inmiddels heeft Dies Meurs vanuit het 
bestuur van de VLOK zitting genomen in 
het platform. Ook is hij lid geworden van de 
beheerscommissie die de zorg heeft voor de 
demonstratiewagen, die de komende jaren 
het land doorgaat.Onlangs is de eerste pilot 
geweest bij het Regionaal Opleidings Centrum 
(ROC) te Helmond.

Op basis van TNO-onderzoek en ervaringen 
in andere sectoren komt de jeugd het eerst aan 
bod. Daarbij staan vier leerpunten centraal, te 
weten: 1. Bewustzijn, 2. Motivatie, 3. Kennis en 
4. Vaardigheden. Om medewerkers te bewegen 
tot veilig werken is het nodig dat zij eerst 
de gevaren zien en herkennen (bewustzijn). 
Vervolgens moeten ze die willen wegnemen 
voor zichzelf, voor collega’s, familie en derden 
(motivatie). Daarvoor moeten ze weten hoe dat 

kan (kennis) en dat moeten ze tenslotte oefenen 
in de praktijk (vaardigheden).

Tijdens de voorlichtingsles proberen de 
docenten de emotie van de jongeren te 
raken. Zij gebruiken beeldtaal en treden op 
als geloofwaardige vertellers met een goed 
luisterend oor voor de vragen en reacties 
van de leerlingen. Praktische voorbeelden, 
niet drammen en veel fun, dat werkt! Ook de 
stelling van een dakdekker maakt indruk: als je 
valt, dan valt het tegen.

De eerste indrukken leveren al leuke plaatjes 
op en ook voer voor discussie tussen de 
deskundigen. Leerlingen en docenten waren 
zeer enthousiast.  

BRANCHEVERENIGING VOOR KLUSSENBEDRIJVEN

Wist je dat:
*  je het nieuwe VLOK-logo kunt downloaden 

via het ledenportaal? 
*  de nieuwe autostickers beschikbaar zijn in  

VLOK-blauw, zwart of wit?

Aan het eind van vorig jaar heeft de VLOK met 
Meeùs gesproken over de berichtgeving rond 
de ziektekostenverzekeringen. De kosten in de 
gezondheidszorg stijgen voortdurend. Ook de 
regering zoekt naar bezuinigingen. Uiteindelijk 
moet de rekening toch betaald worden. 

Sinds vele jaren heeft de VLOK via het 
Zilveren Kruis een collectieve kortingsregeling 
voor de leden. Op verzoek van de VLOK 
heeft Meeùs Assurantiën een kort vragenlijstje 
opgesteld om meer te weten te komen over 
de wensen van VLOK-leden met betrekking 
tot ziektekostenverzekeringen. Via de 
laatste digitale nieuwsbrief in 2011 hebben 
verscheidene leden deze vragen beantwoord. 
De volgende punten komen hierbij naar voren:

1. Hoe ben je nu verzekerd?
• 14 % heeft alleen (wettelijke) basis-       
    verzekering
• 43 % heeft daarnaast een aanvullende dekking
• 43 % heeft naast de aanvullende dekking ook  
   de tandartskosten meeverzekerd

2. Wie regelt de zorgverzekering?
• 93 % regelt het zelf
• 7 % besteedt het uit aan de partner

3. Op welk manier maak je een keuze voor 
2012?
• 29 % raadpleegt vergelijkingssites, zoals  
   www.independer.nl
• 7 % vraagt informatie op bij verzekeraars
• 14 % is verzekerd via de VLOK
• 0 % laat zich adviseren door vrienden of  
   kennissen
• 43 % doet niets, omdat hij tevreden is over de  
   huidige verzekering
• 7 % heeft een andere manier om een keuze te  
   maken
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Platform Zelfstandige Ondernemers is de grootste onafhankelijke belangenbehartiger 
van zelfstandige ondernemers. PZO laat u optimaal ondernemen.

Voer voor deskundigen

VLOK003
Getypte tekst

VLOK003
Getypte tekst
Uit: KlusVisie 2012 - 2




