
Aktueel
Komt de consument niet 
naar de VLOK toe, dan ….
Dit voorjaar zijn de volgende regionale 
consumentenmanifestaties in beeld:
- 15-02 - Liever thuis! beurs in Zwolle
-  27-02 t/m 02-03 – Huis & Tuin in 
Leeuwarden

- 07-03 t/m 09-03 – Beurs HUIS in Enschede
-  07-03 t/m 09-03 – Lente Tuin- en 
Woonbeurs in Zwolle

-  13-03 t/m 15-03 – Liever thuis! beurs in 
Amsterdam

-  13-03 t/m 16-03 – Wonen & Co – de beurs in 
Groningen

-  14-03 t/m 16-03 – Lente Tuin- en 
Woonbeurs in Goes

-  21-03 t/m 23-03 – Eigen Huis (ver)bouwen + 
inrichten in Utrecht

-  11-04 t/m 12-04 – Liever thuis! beurs in 
Arnhem

-  05-04 t/m 06-04 – Regionale 
Nieuwbouwbeurs in Eindhoven

-  10-04 t/m 13-04 – Beleef 55-plusbeurs in 
Ede (Gld)

- 17-05 - Liever thuis! beurs in Groningen

Wil je meedoen? Meld je dan aan via  
info@vlok.nl. Vermeld daarbij je lidnummer. 
Wij nemen dan contact met je op. Op het 
ledenportaal vind je meer informatie over de 
verschillende manifestaties. Daar tref je ook 
de voorwaarden aan om zelf mee te kunnen 
doen.

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

vlok journaal

Wil je in 2014 ook deelnemen op de 

beurzen of de (kleinschaliger) festivals 

van liever thuis!? kijk hiernaast eens naar 

de agenda en neem contact op met het 

VLOK-secretariaat via info@vlok.nl.

Liever thuis!
Zelfstandige 
beter beschermd?

v i s i e  o p  h e t  k l u s s e n b e d r i j f
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Vlak voor het begin van dit jaar heeft Leonie Evers, 
studente aan de Hogeschool Utrecht haar Eindrapport 
‘Gelijke bescherming voor de zelfstandige klusser op 
de werkvloer’ verdedigd. Zij heeft onderzoek gedaan 
naar de gevolgen van de wijziging van de Arbowet, per 
1 juli 2012. Evers heeft zich gericht op de meningen van 
een aantal mensen, die professioneel met de volgende 
thema’s bezig zijn. 
•  beleidsontwikkeling op het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
•  controle op de naleving van de Arboregels door de

Inspectie SZW
•  de belangenbehartiging van zelfstandigen zonder

personeel in de bouw
Ook is Evers aanwezig geweest bij het overleg tussen 
de Inspectie SZW en de belangenorganisaties VLOK, 
Zelfstandigen Bouw en CNV Vakmensen. Tijdens 
dit overleg werd door de Inspectie SZW onder meer 
gewezen op de verzwaringen van de boeteregels. Boetes 
worden niet door de Inspectie SZW opgelegd, maar 
door een apart Boetebureau. Daarom is het jammer dat 
het Boetebureau geen medewerking wilde verlenen 
aan het onderzoek. Bepaalde vragen zijn daardoor 
onbeantwoord gebleven.

Wel zijn de volgende zaken naar voren gekomen:
•  De overheid is van mening dat de zzp’er op de 

bouwplaats thans beter beschermd is.
•  Het bedrijfsleven is genuanceerder en vindt dat de 

zorgplicht bij de hoofdaannemer is aangescherpt, 
maar dat aan de gevolgen van een ongeval voor de 
zzp’er geen verbetering is opgetreden door de wet.

•  Onduidelijk blijft welke positie de zelfstandige 
inneemt als het gaat om het opleggen van boetes. Is de 
zelfstandige dan óók werknemer (zoals hij beschermd 
zou moeten zijn) of wordt hij dan toch (zwaarder) 
gestraft als werkgever?

Verder roept het begrip bouwplaats vragen op. Hoe 
pakt de wet uit bij een consument in huis, wanneer er 
meerdere zelfstandige ondernemers tegelijk rondlopen, 
zonder dat zij zakelijk of in werkverband iets met elkaar 
van doen hebben? 

Er is dus ook in 2014, waarin de VLOK als thema heeft 
gekozen voor ‘Veilig en Gezond Werken’, nog wel het 
één en ander te doen. Heb je nog tips of ideeën? Laat het 
ons weten via info@vlok.nl.

Wat is nieuw aan de formule? 
Bos: “De beurs is gericht op de oudere 
medemens én op alle partijen die dagelijks 
betrokken zijn bij de zorg voor onze ouderen. 
Dat kunnen de kinderen zijn, dat kan zijn een 
thuiszorginstelling of een gemeente zijn, maar 
ook ouderenbonden of de leveranciers van 
allerlei voorzieningen. Bij de voorbereiding van 
de beurs worden de deelnemende exposanten 
aan elkaar voorgesteld zodat de beurs voor 
hen ook een netwerkaangelegenheid is. Juist 
op dat punt hebben we veel positieve reacties 
gekregen. Soms kun je samen de ouderen 
namelijk beter van dienst zijn.”

Leden actief
De VLOK wil graag dat de leden zichzelf 
in hun regio presenteren op dit soort 
gelegenheden. Drie leden besloten de stap te 
maken en een VLOK-beurspakket te nemen. 
Dit pakket bestaat, behalve uit standruimte, 
onder meer uit een beursbanner, een duurzaam 
reclamebord en praktische zaken als 
parkeergelegenheid, lunchpakketten, e.d. 

Zoon Bart en vader Frits Boot uit 
Oisterwijk kwamen met een serie 
onderhoudsabonnementen voor de woning. 

Vader Frans Stanko uit Wijchen stond er met 
UAC Bouw, een onderneming die hij samen 
met zijn beide zoons bestiert (de één vanuit 
Rotterdam en de ander vanuit Wijchen). Bram 
Boerdijk uit Son was er samen met Handicare 
en met een actieve presentatie leverde dat toch 
zomaar de nodige afspraken op met mogelijk 
nieuwe klanten! 

Omdat je op deze beurs mensen ontmoet 
waarvan je weet waar ze naar op zoek zijn, kun 
je daar goed op inspelen met je presentatie, 
zo is de mening van de enthousiaste VLOK-
standhouders. “Daarbij spreekt het verhaal 
over de VLOK-tips en de nakominggarantie de 
mensen erg aan. Zij willen betrouwbaarheid”, 
aldus Bos. “Ik ben veel VLOK-informatietasjes 
kwijtgeraakt, dus ik denk dat we ook voor de 
niet-aanwezige VLOK-leden uit de regio een 
goed woordje hebben kunnen doen. Bovenal 
vond ik ook de belangstelling voor de VLOK-
lezing een duidelijk en positief signaal.”

In één woord: super! Dat is kort gezegd de ervaring tijdens de beurs 
‘Liever thuis!’ die van 28 t/m 30 november 2013 in Eindhoven gehouden 
werd. Het was een mooie afsluiting van de activiteiten van de VLOK.

Samen met drie collega VLOK-leden uit 
de regio stond VLOK-ambassadeur Mart 
Rietveld een zeer belangstellend publiek 
te woord. Daarnaast gaf VLOK-secretaris 
Kees Huisman eveneens voor een volle zaal 
uitleg over hoe je als consument omgaat met 
klussenbedrijven en dat garantie bij de VLOK 
geen loze belofte is.

Waarom liever thuis?
Directe aanleiding om met deze nieuwe 
formule te komen, zijn de maatregelen van 
de regering die ziet dat de verzorgingsstaat 
onbetaalbaar wordt. De regering vraagt 
daarom hogere bijdragen voor de 
voorzieningen, zoals opname in een 
verzorgingstehuis. Mensen moeten vanaf 

dit jaar zelfs een deel van hun gespaarde geld 
daaraan opofferen. En als je dan bedenkt dat 
een oudere zelf ook liever in zijn eigen huis 
blijft wonen, dan is één en één zomaar drie!

“Comfortabel wonen, wie wil dat niet? En 
veilig wonen? En zelfstandig wonen? Met het 
laatste aspect hebben we duidelijk de oudere 
en de hulpbehoevende consument op het oog.” 
Dat zei Michiel Bos van Match & Connect 
en bedenker van deze nieuwe beursformule. 
“Liever thuis! is geen plezierbeurs voor 
50-plussers. Het is wel een gezellige beurs, 
maar en gericht op hulp aan mensen die langer 
zelfstandig in hun eigen woning willen blijven 
wonen. Het maakt daarbij niet uit of het om een 
eigen huis of een huurwoning gaat.”
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