
Aktueel
En de winnaar is........!

Bij de trainingsdag van Fakro, in het 
fonkelnieuwe trainingscentrum in Groesbeek,  
kwam op 14 mei de eerste groep VLOK-
leden bijeen. Inzet was een training voor 
het certifi caat Product Vakman Dakramen, 
eveneens in het kader van het VLOK-
Kwaliteitsprogramma Vakmanschap en 
Zekerheid.
Maar er was ook ruimte voor plezier. Onder 
het toeziend oog van VLOK-bestuurslid Dies 
Meurs namen de VLOK-leden het tegen 
elkaar op in een wedstrijd Dakramenschieten. 
De vraag was wie er vandoor zou gaan 
met de niet te versmaden prijs: een 
vierdaagse vliegreis naar Polen tijdens het 
Europese Kampioenschap Voetbal. De 
glorieuze winnaar werd Manuel Strik van 
het gelijknamig Klussenbedrijf uit Nijmegen. 
Gefeliciteerd!
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doelgroep van de dag zelf. De lezers van de 
Libelle die vertelden welke klussen in huis de 
meeste ergernis oproepen en hoe zij daarmee 
omgaan. Kortom, de VLOK had een prima 
gelegenheid om de klant van onze leden nader 
te leren kennen.
Soms diende zich ook verrassend nieuws 
aan. Een klusondernemer hoeft bijvoorbeeld 
geen mooie man te zijn volgens de dames. 
Belangrijker is dat hij zijn handjes goed kan 
laten wapperen. Tot slot gaf Ed Stolwerk een 
interview weg aan Radio Domino. Deze is terug 
te vinden op de VLOK-site.
We zijn erg benieuwd of VLOK-leden de 
deelname aan de dag gaan merken en of je 
wellicht iets hebt gehoord van bestaande of 
nieuwe klanten over deze actie.
Er waren ook prijzen te winnen op de stand: 
Een DeWalt boorset en gratis hulp bij een klus 
voor 25 verschillende personen. Op het moment 
van schrijven was nog niet bekend wie er met 
de prijzen vandoor zijn gegaan.
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Als klussenondernemer ben je allround. Zonder dat 
je er zelf misschien erg in hebt, kom je voortdurend 
in verschillende werelden terecht. De ene keer in 
de wereld van de installateur, de andere keer in de 
wereld van de dakdekker, timmerman, metselaar 
of die van de tegelzetter. En zo kun je nog wel even 
doorgaan.
Gelukkig kan je via KlusVisie de ontwikkelingen 
in al die ambachten redelijk bijbenen. Vooral als je 
ook gebruik maakt van de mogelijkheden om via 
de vakhandel  praktijkbijeenkomsten te bezoeken 
of door via het VLOK-Kwaliteitsprogramma 
Vakmanschap en Zekerheid aan specifi eke 
trainingen deel te nemen. 
Als je het plezierig vindt om je ’s avonds thuis 
eens rustig in bepaalde onderdelen van je vak 
te verdiepen heb je ook andere vakbladen tot je 
beschikking, bijvoorbeeld BouwTotaal (via de 
VLOK).
Andere beroepslieden krijgen vaak niet de 
gelegenheid om toe te treden tot de voor hen 
onbekende wereld van het klussenbedrijf. 
Gelukkig zijn er toch een aantal vakbladen die 
onze bedrijfstak in beeld brengen. Zo heeft het 
vakblad voor makelaars onlangs het artikel 
gepubliceerd ‘Verbouwen in plaats van verhuizen’. 
En binnenkort verschijnt er een artikel over de 
VLOK in Activa, het vakblad van de NOAB 
(de Nederlandse Orde van Administratie- en 
Belastingdeskundigen).
Voor klussenbedrijven is er ook weer een nieuwe 
bron beschikbaar. Via de VLOK-site kun je een 
gratis abonnement aanvragen op de Houtkrant. 
Hierin staan tal van interessante ontwikkelingen 
over hout en houtbewerkingsmachines. 

De Libelle Zomerweek was weer een waar 
spektakel voor de aanwezigen. De kans dat 
er veel klussers bij waren is echter klein, 
want 99 procent van de bezoekers bestaat 
uit dames die er in groepjes de dag van hun 
leven beleven. Het weer was redelijk, want 
droog, en het zonnetje liet zich regelmatig 
zien. De temperatuur had ietsje hoger mogen 
zijn, maar het grote evenemententerrein bood 
voldoende beschutting, mede door de knusse 
winkelstraatjes die er waren aangelegd. 
In één van de overdekte gedeelten troffen we 
aan wat we zochten. Niet te missen: de VLOK-
stand met de nieuwe huisstijl. Het VLOK-
blauw, geheel omlijst met de opvallende gele 
steunkleur. Geheel in de stijl van de speciale 
Kluskrant. Dit alles was mede mogelijk dankzij 
de steun van PCI, Sealskin, Velux en Repair 
Care.
Met bijna 90.000 bezoeksters werd de belofte 
van de beursorganisatoren waargemaakt. En 
op de VLOK-stand was het een drukte van 
jewelste. De VLOK-mannen op de stand, Ed 
Stolwerk en Mart Rietveld, werden daarbij 
ondersteund door Mark Seveke, Tom Eering 
en Dies Meurs. Ze hadden er hun handen 
vol aan. Herkenning door echtgenotes van 
VLOK-leden en erkenning door echtgenotes 
van klusondernemers die nog geen lid zijn. 
Zij namen een informatiemap mee en hadden 
daarmee een goede boodschap voor thuis. 
De grootste groep bezoekers bestond uit de 

Op vrijdag 11 mei 2012 is het eerste 
certi� caat in het kader van het VLOK-
Kwaliteitsprogramma Vakmanschap en 
Zekerheid uitgereikt.

De bedenkers van het concept, VLOK-
bestuurslid Ed Stolwerk en marketingadviseur 
van de VLOK Mark Seveke, moesten zich even 
vrij maken van hun drukke werkzaamheden 
in Almere (zie Libelle Zomerweek) om naar 
Oudewater te gaan. Daar troffen zij een 
vergulde VLOK-voorzitter Gerard Oltmans 
en Kees Huisman, algemeen secretaris van 
de VLOK. Ze waren in gezelschap van de 
directeur van PCI, Wilfried Brouwer die zich 
eveneens uitermate content toonde.
Deze zware delegatie was bovendien versterkt 
met Astrid Kucher van PCI en Antoinette 
van der Kolk van het VLOK-secretariaat. Zij 
hadden de eer om Ceico Wijgerts letterlijk in de 

bloemetjes te zetten. 
Want Ceico Wijgerts had niet alleen de eerste 
Vakmanschap en Zekerheid-training gevolgd 
(op 19 maart in Houten). Ook heeft hij als eerste 
met goed gevolg het vervolgtraject voltooid, dat 
door PCI was uitgestippeld. Daarvoor moest hij 
een aantal theorievragen beantwoorden en werd 
hij tijdens het uitvoeren van een badkamerklus 
door Wim Niesing, de technisch adviseur van 
PCI, op de vingers gekeken. Zijn conclusie: 
deze vakman weet hoe het moet! De beloning 
bestond uit het allereerste certifi caat ‘Product 
Vakman Tegellijmsystemen’.
De samenkomst van al deze mensen benadrukt 
het grote belang dat de VLOK en fabrikanten 
hechten aan het versterken van de kwaliteit in 
de bedrijfskolom. Samen werken aan de best 
mogelijke kwaliteit voor de consument. Want 
de consument zorgt uiteindelijk voor het brood 
op de plank.

De voorraad was op. In totaal zijn de afgelopen 
jaren 100.000 consumentenfolders afgenomen 
door VLOK-leden. 
Nu is er –geheel in de nieuwe huisstijl – een 
nieuwe versie verschenen. In een andere opzet, 
maar met dezelfde belangrijke boodschap voor 
de klant: wilt u extra garantie? Dat kan alleen 
bij VLOK-klussenbedrijven!
Wil je in jouw buurt deze boodschap weer eens 
onder de aandacht brengen? Vraag dan aan het 
secretariaat van de VLOK om een bundel op te 
sturen. Op de achterzijde van de folder kun je 
een eigen bedrijfssticker of -stempel zetten.
Ook zijn er nieuwe autostickers in VLOK-
blauw, wit of zwart. Naar aanleiding van 
opmerkingen van leden is de afmeting 
wat compacter geworden, zodat de sticker 
gemakkelijker een plekje op de bus of 
aanhanger krijgt. Je kunt de sticker gebruiken 
wanneer je een grotere klus hebt en als je op de 
bouwplaats de mogelijkheid hebt om er één op 
een reclamebord te plaatsen.

Onlangs is aan alle VLOK-leden een 
speciale folder toegezonden van Zevim 
Bedrijfswageninrichting. Zevim is inmiddels 
al voor het tweede jaar begunstigend lid 
van de VLOK. De speciale brochure bevat 
voor een aantal bestelbussen speciale 

Zevim-actie
inbouwaanbiedingen. Uit de brochure blijkt ook 
hoe je de bedrijfsinrichting kunt meenemen van 
het ene merk naar het andere merk bestelbus. 
Daarnaast bevat de brochure een uitnodiging 
voor VLOK-leden om eens te informeren naar 
speciale voordelen voor VLOK-leden.
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