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IsoBouw nieuwe   
VLOK-partner
Het VLOK-kwaliteits-
programma Vakmanschap 
en Zekerheid heeft er een 
nieuwe partner bij. IsoBouw 
start na de zomer met 
de basistraining IsoBouw 
Zolderisolatie.

IsoBouw heeft verschillende oplossingen voor 
renovatie en woningverbetering. Betaalbare 
duurzaamheid, waarmee voldaan kan 
worden aan de strengere prestatie-eisen 
van het nieuwe Bouwbesluit. Materialen 
met decoratieve afwerkingen zorgen dat de 
klant een fraai, afgewerkt eindproduct krijgt 
opgeleverd. Voor de vakman is het IsoBouw-
materiaal arbovriendelijk te verwerken. 
Kostbare werkzaamheden, zoals regelwerk, 
stuken en schilderen horen tot het verleden. 
Kortom: je krijgt voldoende commerciële 
argumenten in handen om de klant voor jou te 
laten kiezen. Daarbij wordt je gesteund door 
het Certificaat Product Vakman, dat de VLOK 
en IsoBouw je na de training verstrekken. Kijk 
op de VLOK-agenda voor de trainingsdata: 
www.vlok.nl.
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centraal. Deelnemers gaan zelf aan de slag 
met de FAKRO producten en leren deze 
snel en efficiënt te verwerken. Dit betekent 
tijdsbesparing, kwaliteit en meer klandizie. 
FAKRO Specialisten worden namelijk 
onderdeel van het directe FAKRO netwerk 
en daar zitten verschillende voordelen aan 
verbonden! Zo bestellen FAKRO Specialisten 
direct via de FAKRO online shop, ze 
kunnen gratis hun diensten promoten via de 
montagedienst en ze zijn als de eerste op de 
hoogte van speciale acties en kortingen. 
VLOK-leden krijgen na afronding van de 
trainingen hun Certificaat Product Vakman 
en hebben daarmee recht op een uitgebreide 
garantie van FAKRO. Dit omdat zij van 
hun kant naar de consument toe de VLOK-
Nakomingsgarantie verstrekken.

Wanneer?
Speciaal voor de VLOK-leden heeft FAKRO de 
trainingsruimten gereserveerd op 25 september 
2013 en op 15 november 2013. Daarnaast 
is het mogelijk in te schuiven in een groep 
voor de woensdag of vrijdag. Via www.fakro.
nl/inschrijven-training kan men zich direct 
inschrijven voor een Basiskennistraining. 
Deelname aan de Specialistentraining 
gebeurt na succesvolle afronding van de 
Basiskennistraining en enkel op uitnodiging. 
Hiervoor kan contact worden opgenomen via 
trainingscentrum@fakronederland.nl.

FAKRO Trainings
programma uitgebreid

Haal meer uit je site!

Zevim met prijzen 
uit 2012

Arbeids 
ongeschikt, 
en nu?

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

Zevim bedrijfswageninrichting heeft 
vorig jaar een speciale prijzenkrant voor 
VLOK-leden gemaakt. Daarin werden 
de mogelijkheden voor de inrichting van 
verschillende bedrijfswagens geschetst. Aan 
de hand van ‘budgetinrichtingen’ werden 
promoprijzen afgegeven voor bijvoorbeeld 
de VW-Caddy, de Opel Vivaro, de Renault 
Trafic, de Nissan Primastar en de Ford Transit. 
In alle gevallen zijn er mogelijkheden tot 
aanpassingen. Vanwege de modulaire opbouw 
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In de dertig jaar dat de VLOK nu bestaat, heeft 
helaas een aantal VLOK-leden noodgedwongen 
hun werkzaamheden - al dan niet tijdelijk - moeten 
staken. Niet door een economische crisis, maar door 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval of 
ziekte. Het is dan niet alleen de patiënt die getroffen 
wordt, maar in de meeste gevallen ook de partner 
en kinderen. Geen werk betekent geen inkomsten. 
Gelukkig hebben we van een aantal leden gehoord 
dat zij maatregelen hadden genomen. Behalve door 
zelf te sparen, bleek men ook een aov-verzekering 
(arbeidsongeschiktheid) te hebben. Daardoor konden 
zij zich richten op het herstel, zonder de extra stress 
van financiële zorgen. 
De premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
hebben de naam ‘duur’ te zijn. Maar wat is duur? 
Welke zekerheid gun je jezelf en degenen die van jou 
afhankelijk zijn? Praat er eens over. Laat je eens goed 
informeren over wat er mogelijk is. Want dit soort 
verzekeringen zijn altijd maatwerk. Verzekeringen 
waarvan de overheid het toezicht op de adviseurs 
de laatste jaren enorm verscherpt heeft. Met als 
voornaamste doel de grootst mogelijke zekerheid te 
kunnen bieden.
VLOK-leden kunnen de hulp inroepen van de 
adviseurs van Meeùs Assurantiën. Je kunt je hiervoor 
aanmelden op de website: http://vlok.meeus.com. 
Vraag eens naar de kortingen die voor VLOK-leden 
gelden (minimaal 15 %). Bij sommige maatschappijen 
krijg je nog een speciale instapkorting om in het eerste 
jaar te ‘wennen’ aan de premiebetalingen. En je krijgt 
een gratis, extra ongevallendekking. Ten slotte kan de 
fiscus je ook nog een handje helpen de maandlasten te 
verlichten.

Begin vorig jaar opende FAKRO Nederland 
de deuren van haar spiksplinternieuwe 
trainingscentrum. Een plek waar ZZP’ers 
en klussenbedrijven in de dakramenbranche 
trainingen kunnen volgen om de productkennis 
en expertise te verbeteren. Inmiddels zijn er 
ruim 300 vakmannen op bezoek geweest om 
meer te leren over FAKRO dakramen en de 
verwerking hiervan. Dit aantal blijft groeien 
en FAKRO is er trots op dat bijna 100 van 
deze vaklieden zich FAKRO Specialist mogen 
noemen.  
Het trainingsprogramma bestaat inmiddels 
uit twee delen; de Basiskennistraining en de 
Specialistentraining. Na de Specialistentraining 
is er een jaarlijkse update om je kennis en 
expertise actueel te houden. 

FAKRO Basiskennistraining
De FAKRO Basiskennistraining is de eerste, 
algemene kennismaking met het bedrijf en haar 
producten. Er wordt verteld over het ontstaan 
van FAKRO en haar visie op de dakramenmarkt. 
Onderdeel van de training is een rondleiding 
door de onderneming. Deelnemers krijgen 
inzicht in het logistieke proces, het bedrijf en 
de producten. Ze leren daarbij precies waar 
de voordelen in zitten. Ook krijgen ze in de 
showroom een inbouwdemonstratie waarbij alle 
innovaties en specificaties aan bod komen. 
Het doel van deze training is om de algemene 
productkennis te verbeteren en deelnemers 
op die manier ook te ondersteunen bij hun 
verkoopgesprek. Een betere kennis van de 
mogelijkheden zorgt immers voor een beter 
advies voor de potentiële klanten. 

FAKRO Specialistentraining
Als vervolg op de FAKRO Basiskennistraining 
is er de Specialistentraining. In de Specialisten-
training staan precisie en vakmanschap 

Consumenten shoppen steeds meer op internet, zeker hier in Nederland. Datzelfde internet 
biedt dan ook goede mogelijkheden om werk binnen te halen.  

Tweetal workshops
De VLOK komt in de loop van september met een tweetal workshops. De eerste is getiteld: 
‘Met lage advertentiekosten klanten maken via Google’. De ander heet: ‘Hoe maak ik mijn 
eigen site zelf beter vindbaar in Google’? 
De opzet van beide workshops is eenvoudig. Hoe werkt het nu met Google en internet? En hoe 
kan ik het eenvoudig zelf doen? Of hoe kan ik mijn internetadviseur beter instrueren over hoe 
ik mijn site ingericht wil hebben?

van het Zevim-systeem is dat erg gemakkelijk. 
Het is tevens een systeem waarmee crashtesten 
zijn uitgevoerd, waarbij de productie 
gecertificeerd plaatsvindt (ISO9001:2008) 
en de service ondermeer een driejarige 
garantietermijn kent.

Zevim aanbiedingen
Zevim weet dat je niet op elk moment een 
bedrijfswagen inricht. Daarom kunnen VLOK-
leden ook komend najaar gebruik maken van 
speciale Zevim-aanbiedingen. Wil je hier 
meer over weten? Dan kun je verschillende 
dingen doen. Je kunt zelf een kijkje nemen in 
de demobus. Die staat van 10 tot en met 12 
september 2013, tijdens Bouw Compleet in 
Gorinchem op het VLOK Klusplein. Maar 
je kunt bij de VLOK ook de speciale folder 
opvragen, mocht deze niet meer in je ledenmap 
zitten. Mail dan naar info@vlok.nl of meld je bij 
Zevim via www.zevim.nl (met vermelding van 
je lidmaatschapsnummer).
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