
Aktueel
Algemene Ledenvergadering

Op maandag 4 november 2013 zijn de VLOK-
leden te gast bij Geberit in Nieuwegein.
Na de ontvangst om 15:00 uur zal de 
vergadering zich eerst buigen over de lopende 
VLOK-aangelegenheden. Centraal hierin 
staan het overleg met de Consumentenbond, 
Vereniging Eigen Huis en de Stichting 
Geschillencommissies Consumentenzaken 
(SGC). Ook zullen de verschillende acties 
naar de consumenten worden besproken. Met 
name de mogelijkheden van deelname aan 
regionale consumentenbeurzen. (zie elders in 
dit VLOK-Journaal).
Het bestuur zal de plannen voor 2014 aan 
de leden voorleggen. En de leden zullen 
besluiten hoe deze plannen organisatorisch 
en financieel zullen worden uitgevoerd.
Na een gezamenlijke maaltijd zal Geberit 
een presentatie geven van de mogelijkheden 
om door middel van gerichte trainingen je 
vakmanschap te vergroten. Trainingen op 
het gebied van de sanitaire technieken, 
maar ook op het gebied van bijvoorbeeld het 
voorkomen van legionellabesmetting. Zonder 
alles te verklappen, vermelden we alvast dat 
je versteld zult staan hoe duidelijk kan worden 
getoond dat een afvoer in een badkamer 
al dan niet juist is aangelegd. En hoe je 
problemen daarbij kunt verhelpen.

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

vlok journaal

Het was in meerdere opzichten een bijzonder 
evenement. Merkbaar was dat zelfs fabrikanten 
van naam ‘even’ pas op de plaats maken en niet 
aanwezig waren om hun nieuwste producten 
te presenteren. De aanwezige standhouders 
konden na een rustige openingsdag toch 
rekenen op aandacht van in totaal ongeveer 

Onderscheid maken

Van 27 februari tot en met 2 maart 2014 zal in WGC 
Expo in Leeuwarden de grootste consumentenbeurs 
van Noord Nederland plaatsvinden. Op de beurs Huis-
Tuin 2013 zijn meer dan 26.000 bezoekers geweest! 
Belangstelling om met de VLOK mee te doen? Meld je 
via: info@vlok.nl.

Ook geprotesteerd tegen de afschaffing 
van de zelfstandigenaftrek? 

http://www.zzp-protest.nl/artikel/zelfstandigenaftrek.

VLOK-Kluseiland

Bouwradius
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De Lente- en Woonbeurs in maart van dit jaar bleek 
een goed platform om zowel een aantal VLOK-
leden, als de vereniging VLOK aan het publiek te 
presenteren.
Van donderdag 28 november tot en met zaterdag 30 
november vindt in het Beursgebouw Eindhoven de 
beurs “liever thuis!” plaats. Geen algemene beurs 
voor 55-plussers, maar een specifieke beurs gericht 
op de doelgroep, die letterlijk liever langer thuis wil 
blijven wonen en alle mensen om hen heen, zoals 
familie en zorginstellingen.
Thema’s zijn: Hulpmiddelen, Vitaliteit, 
Woningaanpassingen en Ondersteuning.
Duidelijk mogelijkheden dus voor 
klussenbedrijven. Een aantal leveranciers hebben 
al laten weten VLOK-leden bij een presentatie 
te willen ondersteunen. Zo hebben Geberit, 
Handicare en Stas toegezegd ondersteuning te 
willen bieden. Maar misschien heb je zelf speciale 
oplossingen bedacht, die je graag witl laten zien. 
Voor een gering bedrag kun je met je bedrijf op het 
VLOK-klusplein terecht. Voor één of meerdere 
dagen. Overigens zal rond de beurs aandacht 
worden besteed in de regionale media en zal er een 
speciale beurskrant in de regio worden verspreid. 
Ook ondersteunt de organisator je met informatie 
over vergoedingsregelingen voor je klanten. Kijk 
ook eens op:  
www.lieverthuis.info.
Zit je in de regio en wil je 
meedoen? Meld je dan via: 
info@vlok.nl. Tenzij je 
natuurlijk liever thuis blijft…

Wanneer je nu nog de crisis de schuld geeft, dat je onderneming niet goed draait, ben je 
geen goed ondernemer. Dat is – kort gezegd – de boodschap van de meeste bezoekers aan de 
afgelopen vakbeurs Bouw Compleet in Gorinchem. Een evenement, dat volgens velen toch 
beter kan worden betiteld als Bouwrelatiedagen. Want wat kun je er goede contacten en 
ideeën opdoen! Niet geweest? Niet slim. Ga dan van 8 t/m 10 oktober 2013 naar Hardenberg 
of van 5 t/m 7 november naar Venray. Dan kun je de schade nog inhalen.

Speciaal voor VLOK-leden in  
Noord Nederland:

Actie zelfstandigenaftrek

Dit jaar werd op het KlusPlein een experiment 
uitgevoerd. Meerdere fabrikanten verzorgden 
samen een presentatie, gericht op het thema 
‘Tegelen’.
Daarin liet Jaap Westhof met zijn collega’s van 
de firma Rubi met een nieuwe snijplank zien hoe 
je vakkundig tegels snijdt. Bovendien kon je in 
de stand alle hulpmiddelen en gereedschappen 
die van pas komen bij tegelwerk zien en voelen.
Twan Geelen van PCI liet zien hoe je tegels 
aanbrengt en snel en praktisch kan afwerken 
met het nieuwe voegmiddel van PCI. Dit 
kon allemaal in de praktijk worden gebracht, 
omdat ook Fermacell van de partij was om met 

Op het gebied van de bedrijfsvoering stelt de 
VLOK graag Bouwradius voor als partner. 
Bouwradius biedt je de mogelijkheid om je op 
een bijzondere manier te onderscheiden en je 
ondernemersvaardigheden te vergroten.
Omdat VLOK-activiteiten in 2014 in het 
teken staan van het thema Veilig Werken, biedt 
Bouwradius komend jaar de mogelijkheid 
tot het volgen van een 1-daagse cursus. Na 
het voltooien van de training ontvangt de 
deelnemer een BHV-pas als klussenbedrijf. 
BHV staat voor ‘bedrijfshulpverlening’. 
Hiermee kun je je onderscheiden bij je offerte, 
dat staat vast.

Daarnaast onderzoekt de VLOK met 
Bouwradius of het mogelijk is een praktische 
workshop te organiseren over het nieuwe 
Bouwbesluit. Een workshop waarbij de nadruk 
nu eens niet ligt op de regelgeving, maar op 

gezondheidsrisico’s is het voor haar met name 
de ellende om al die stof weg te halen. En die 
stof zit werkelijk overal!
Ik laat me uitvoerig voorlichten door Henk 
Klop. Ik noemde hem “klusuitvinder”, maar 
hij houdt het liever bij innovatief omgaan door 
slim combineren van bestaande zaken.
Vol trots toonde Henk zijn laatste ‘vinding’. 
“het bestaat al”, zei hij bijna verontschuldigend. 
Maar dan als zware stalen kasten, die ook nog 
eens behoorlijk lawaai maken. Stofafzuigers.
Samen met Jeroen Borger, een vooraanstaand 
tegelzetter, heeft Henk de AirboAircleaner 
ontwikkeld. Een maximale stofafzuiging, 
met afhankelijk van de aard van de 
luchtverontreiniging verwisselbare filters, 
een lichte stootvaste en schokabsorberende 

wandenplaten als ondergrond voor de tegels. 
Daartoe hadden VLOK-bestuurslid Ed Stolwerk 
samen met Jos Verheijen van Fermacell een 
fraaie demowand in elkaar geschroefd. 
Ten slotte stond directeur PhilipeVan den 
Hadelkamp – ‘Uw Maat in Afval’ – bezoekers 
persoonlijk te woord over alle aspecten rond de 
afvoer van verwerkte materialen. 
Ten slotte waren rond het VLOK-Klusplein 
nog meer partners van de VLOK verzameld. 
IsoBouw had een grote stand ingericht naast PCI 
en ook Zevim bedrijfswageninrichtingen was 
van de partij. Gerben Bartels van Zevim liet de 
nieuwste inbouwsnufjes zien in de demobus.

de commerciële kansen, die deze regelgeving 
biedt. En juist voor klussenbedrijven zijn die er.
Ten slotte beschikt Bouwradius over 
een kant-en-klaar training van één dag 
‘Bouwcirkelzagen’. Deze training is al met 
veel succes gegeven aan medewerkers van 
bouwbedrijven, maar is nu ook beschikbaar 
voor VLOK-leden.
Omdat goed ondernemerschap ook een zaak 
is van vooruitzien en plannen, alvast het 
advies: Volg in de agenda 2014 het spoor naar 
Bouwradius. En heb je de behoefte om al eerder 
aan de slag te gaan, laat het ons dan weten, via: 
info@vlok.nl. 

en vooral geluidsarme kast maakt het werken 
niet alleen gezond en prettig. Wij mochten in 
Gorinchem het prototype zien, voelen en horen. 
Stop een folder van deze luchtfilter bij je offerte 
en jouw aanbieding springt eruit. De vrouw des 
huizes is blij, dat er ook aan haar gedacht wordt! 
Zo maak je onderscheid!

8.000 bezoekers. En dat viel lang niet tegen. Voor 
de meeste standhouders betekende dit een mooie 
en gelijkmatige stroom belangstellenden. Je had 
telkens voldoende aandacht voor de bezoeker 
en de bezoeker voor jou. En dan vliegt de tijd 
voorbij. Hoe wil je anders in zo’n kort tijdsbestek 
zoveel klanten bedienen?
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