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Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
in november van vorig jaar, hebben we al 
even een ‘sneak preview’ kunnen geven 
op een speciale pagina van de VLOK-site.
Risicobeheer en daarmee verzekeren, 
is een belangrijk deel van de bedrijfsvoering. 
Maar ook in het dagelijks leven hebben we 
ermee te maken. Privé dus ook. VLOK-leden 
hebben voortaan alle informatie hierover 
op één plek beschikbaar. Niet alleen de 
speciaal voor klussenbedrijven ontwikkelde 
bedrijfspolissen, maar ook kortingen voor 
privéverzekeringen. En om te zien hoe je 
verzekerd bent, kun je inloggen op Mijn 
Meeùs.

Overigens is de site ook bedoeld als 
verzamelpunt voor het uitwisselen van 
ervaringen. Omdat het klussenbedrijf zo 
veel facetten kent, kan er ook op het gebied 
van risico’s van alles gebeuren. Antwoorden 
op veelgestelde vragen worden op de site 
geplaatst. Heb je zelf een vraag die nog 
niet op de site is beantwoord? Stel hem 
dan gerust. De adviseurs van Meeùs zullen 
je persoonlijk antwoord geven. Dat levert 
ook nieuwe gezichtspunten op voor jouw 
collega’s.

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

VLOK journaal Oosterhout: PCI-training buitenterrassen

Nieuwegein: Icopal-training dakdekken 
zonder vuur

Groningen: Regiobijeenkomst bij Icopal

Pijnacker: Regiobijeenkomst bij Handicare

Westerhoven: Regiobijeenkomst bij Stas
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Bij Tectum, het opleidingscentrum van Vebidak, de brancheorganisatie van 
de bitumineuze dakbedekkingsbedrijven, waren op 4 april een beperkt aantal 
VLOK-leden aanwezig bij een training. Deze werd verzorgd door Icopal, een 
toonaangevende producent van dakbedekkingsmaterialen. Het betrof een pilot 
met een nieuw product voor het dekken van platte daken zonder vuur.

Voor de leden uit het Noorden van het land was Icopal op 15 april gastheer in Groningen voor de 
regiobijeenkomst van de VLOK. Na de ontvangst met broodmaaltijd werd de fabriek bezocht 
en uitleg gegeven over de praktijk van het dakdekken. Aan het eind van de avond was er tijd 
ingeruimd voor het bespreken van allerhande VLOK-zaken.

Op 22 april zijn er veel VLOK-leden naar de regiobijeenkomst bij Handicare gekomen. Dat is de 
producent van hulpmiddelen om mensen met beperkingen langer in hun eigen woning te laten 
blijven. Omdat de fabrieksactiviteiten zich in de ochtend afspelen, werden de leden al om 9:30 uur 
ontvangen. Na het bezichtigen van de fabriek werd een presentatie gegeven over de bijzondere 
aspecten van de Handicare-producten. Er werd vooral stilgestaan bij de manier waarop je echt 
maatwerk kunt leveren voor deze bijzondere groep klanten. 
Ook deze bijeenkomst werd tenslotte afgesloten met het bespreken van verschillende VLOK-
aangelegenheden. 

Op 13 mei zal voor het zuiden de regio-
bijeenkomst plaatsvinden bij de showroom van 
de fi rma Stas uit Eindhoven. Stas levert allerlei 
vernuftige ophangsystemen voor schilderijen 
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Heb je dat nu ook? Dat iedereen doet alsof alles op 
internet moet? Facebook, Twitter, LinkedIn? En 
wie zit er tegenwoordig nog op Hyves? Daarnaast 
heb je ook nog eens programma’s waarmee je kunt 
zien hoe goed je bent als ondernemer. Bijvoorbeeld 
door te ‘benchmarken’. Een prima idee, hoor. Als 
je een uurtje achter de computer antwoord geeft op 
een serie vragen, kun je een aardig beeld krijgen 
van hoe je presteert. Zeker weten. Maar wil je na 
een dag werken nog een uur achter je computer 
zitten? En blijft het bij een uurtje? Want dit is maar 
één van de vele suggesties om iets via internet te 
doen.

Toch is het internet verschrikkelijk handig en biedt 
het je zeker kansen. Maar het medium is nog jong 
en we moeten nog veel uitzoeken. Niet alleen of 
dingen enkel leuk zijn, maar ook of ze echt werken. 
Ook de VLOK is op zoek. Regelmatig vragen we 
onze leden naar hun ervaringen.

Op basis van de reacties tot nu toe, houdt de VLOK 
het nog even bij:
-  E-mail: en dat is al veel meer werk, dan in de tijd 

dat de post alleen nog maar via de postbode of de 
fax (weet je nog?) binnenkwam.

-  E-news: de digitale VLOK-nieuwsbrief 
verspreiden, die in elk geval de mogelijkheid 
biedt snel en goedkoop de leden te berichten.

Onze ervaring is dat bij de verzending van een 
digitale nieuwsbrief, het bericht gemiddeld 4 
procent van onze leden niet bereikt. Telkens zo’n 
60 leden. En dan kan alleen PostNL nog uitkomst 
bieden. Gelukkig geldt hetzelfde voor klussen. Ook 
die kun je niet via internet doen. Daarvoor zijn de 
handen van de vakman nog altijd nodig.

Van 8 tot en met 10 maart stonden VLOK-
leden op de Lente- en Woonbeurs in de 
IJsselhallen in Zwolle. Een nieuw initiatief 
van de VLOK. Niet alleen een presentatie van 
de VLOK (door de VLOK als organisatie), 
maar nu ook met de actieve inbreng van 
leden. Hevalu Kozijnen, Binnenwerkbouw, 
Klussenbedrijf Contact, Mart Rietveld, 
Klus- en Montagebedrijf Gert Majoor en 
VLOK-bestuurslid Ed Stolwerk waren drie 
dagen in touw om de bezoekers van deze 
consumentenbeurs te voorzien van praktische 
informatie over klussen in en rond het huis.

Speciaal voor VLOK-leden heeft PCI een nieuwe training ontwikkeld over 
waterdichtings- en tegellijmsystemen voor buitenterrassen. De VLOK-leden 
die al eerder hebben deelgenomen aan de basistraining tegellijmsystemen, 
hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen. Met het volgen van de nieuwe 
training wordt ook de geldigheidsduur van hun certifi caat ‘Product Vakman 
Tegellijmsystemen’ verlengd.

In Groesbeek was er weer een nieuwe groep 
VLOK-leden, die vol verwachting de training 
van Fakro bezocht in het kader van het 
VLOK-Kwaliteitsprogramma Vakmanschap 
en Zekerheid.  Zowel de samenstelling van de 
producten als het productassortiment werden 
uitvoerig belicht. Maar uiteindelijk draait 
het toch om de juiste montage. En dat zie je 
natuurlijk graag in de praktijk.

Groesbeek: Fakro-training 
Dakramenspecialist

Zwolle: Lente- en Woonbeurs 2013

Hoewel de deelnemende bedrijven geen 
ervaring hadden met werken vanaf een 
beursstand, was iedereen zeer enthousiast. 
Zeker voor herhaling vatbaar dus. En omdat 
meer bedrijven kenbaar hadden gemaakt aan 
zo’n beurs mee te doen, geldt: wordt vervolgd.

en foto’s, maar ook voor verlichtingsystemen 
voor bijvoorbeeld schilderijen. Systemen 
waarbij het niet nodig is om in muren te 
boren. Of het nu gaat om een betonnen muur, 
om gipsplaten of een bakstenen muur: de 
gepatenteerde ophangsystemen van Stas 
kunnen op elk type wand of plafond worden 
gemonteerd. 

Na een lange koude winter komen toch 
de lentekriebels. De VLOK heeft weer de 
nodige activiteiten georganiseerd.
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