
Aktueel
Je mening gevraagd!
Waarover?
Savantis en Kenteq – kennisinstituten voor 
de onderhouds- en installatiesectoren – 
ontwikkelen (online)lesmateriaal voor de 
opleidingen Servicemedewerker gebouwen 
en Allround vakkracht onderhoud- en 
klussenbedrijf. Dit zijn de door de minister 
van Onderwijs goedgekeurde vakopleidingen 
mbo (niveau 2 en 3).

Om deze opleidingen optimaal aan te laten 
sluiten op de praktijk, willen zij in gesprek 
gaan met allround klussenondernemers. 
Onderwerp van gesprek is de inhoud van 
de opleidingen. Wat moet er wel en niet in 
de opleidingen aan bod komen? Over welke 
technische vaardigheden moet je in ieder 
geval beschikken om als allrounder een 
goede boterham te kunnen verdienen.

Wanneer?
In december organiseren Savantis en 
Kenteq in samenwerking met de VLOK 
een bijeenkomst waarin we hierover van 
gedachten gaan wisselen. De bijeenkomst 
zal waarschijnlijk aan het begin van de avond 
plaatsvinden bij de VLOK in Zoetermeer. 

Opgeven!
Wil je je kennis met ons delen, meld je dan 
aan via info@vlok.nl of l.kroon@savantis.nl.
Je ontvangt dan een uitnodiging voor de 
bijeenkomst.

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

vlok journaal

te vinden bent. Bovendien kun je 
reviews ontvangen voor de door 
jou uitgevoerde klussen. Jaarlijks 
bezoeken ruim 700.000 consumenten 
de bedrijvengids van Kluswebsite.nl. 
Met een gratis bedrijfspresentatie op 
Allesvoorslimmerbouwen.nl ben je goed 
vindbaar voor duizenden potentiële klanten.

Naast meer werk en tevreden klanten vind 
je op het platform slimme services die het 
ondernemen makkelijker maken en veel 
nieuws over je vakgebied. 
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In 2017 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer 
en zal een nieuwe regering aantreden. Dat betekent dat 
alle belangengroeperingen zich inzetten om hun wensen 
kenbaar te maken. In de hoop dat de wensen voor 
politieke partijen aanleiding zijn om deze mee te nemen 
in de verkiezingsstrijd. En in de hoop dat bij winst 
van die partijen de daad bij het woord gevoegd wordt. 
Kortom een tijd die bol staat van onzekerheden.
De VLOK heeft ook een aantal wensen. De belangrijkste 
zijn:
1.  Meer erkenning van de maatschappelijke waarde van 

het kleinschalig zelfstandig ondernemerschap door:
a.  een vrijstelling van een aantal verplichtingen voor 

ondernemers tot vijf werkzame personen.
b.  een extra toets wanneer wetgeving toch van toepassing 

moet worden verklaard op kleine ondernemingen.
c.  fiscale compensatie voor de administratieve 

lasten voortvloeiende uit het bijhouden van 
wetswijzigingen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
extra studiekostenaftrek.

2.  Handhaving van de zelfstandigenaftrek voor kleine 
zelfstandigen als compensatie voor het nemen van 
ondernemersrisico’s.

3.  Het verlagen van de drempel voor het werkgeverschap, 
met name door het afschaffen van eenzijdige risico 
voor arbeidsongeschiktheid van werknemers door 
werkgevers.

4.  Bijdragen aan het bekend maken van de bijzondere 
betekenis van de nakomingsgarantie voor 
consumenten.

Allesvoorslimmerbouwen.nl!
Allesvoorslimmerbouwen.nl is het platform 
voor de vakman en vakvrouw die voorop wil 
lopen met slim ondernemen.

Vaklieden kunnen zich gratis aanmelden op het 
platform voor een bedrijfsprofiel.  Met dit gratis 
bedrijfsprofiel krijgt je toegang tot interessante 
opdrachten in je vakgebied in de regio. Via 
Kluswebsite.nl kunnen opdrachtgevers een klus 
plaatsen of direct contact met je opnemen. 

Deze twee platformen zijn aan de 
achterkant met elkaar verbonden. 
Allesvoorslimmerbouwen.nl is dus het platform 
voor vakmensen om in contact te komen met 
potentiële opdrachtgevers.

Daarnaast zorgt het platform en vooral 
je bedrijfsprofiel ervoor dat je optimaal 

We sluiten het Jaarthema 2016 Netwerken af met een overzicht van enkele 
platforms waar je als ondernemer op het gebied van bedrijfsvoering gebruik 
kunt maken van de kracht van netwerken en kennis van specialisten. De VLOK is  
nieuwsgierig naar de ervaringen van de gebruikers van deze en andere platforms.

Op Maat Bouwen:  Service-abonnement 
voor zelfstandigen in de bouw!

Het hebben van een eigen bedrijf heeft veel 
voordelen maar soms zijn er situaties waarin 
je eigenlijk wel wat extra hulp of advies kunt 
gebruiken. Het gaat namelijk niet alleen om 
vakmanschap maar ook om ondernemerschap. 
In zo’n geval kun je rekenen op hét 
kenniscentrum voor zzp-ers: Op Maat Bouwen. 
Zij zijn geen generalisten maar gespecialiseerd 
in de bouw en klussenbranche. Je bent en blijft 
zelfstandig maar je kunt voor raad en daad altijd 
bij ze terecht.

Op basis van een maandabonnement krijg ja via 
Op Maat Bouwen:
• 12 uur gratis advies per jaar
• Gratis diverse handige sjabloondocumenten
•  Korting op (Ondernemers)trainingen en 

offerteprogramma.
•  Financiële voordelen op gebied van inkoop, 

lease, media, landelijke opdrachtgevers etc.

•  Een netwerk van collega’s die jou nodig 
hebben voor (grote) klussen

• Vrijheid en rust in je ondernemerschap
•  Maandelijkse Nieuwsbrief met tips en 

actualiteiten
• Enzovoort….
Naast het abonnement kun je ook nog extra 
bedrijfsadvies inhuren, voor zaken als een 
marketingadvies, gezamenlijke inkoop, 
verzekeringen, calculatie- en slimme 
boekhoudpakketten. 
Op alle gebieden kun je terugvallen op 
specialisten die antwoord geven op je vragen en 
je bovendien professioneel op weg helpen..
Als je nú gebruik maakt van Op Maat Bouwen, 
krijg je een eigen professionele website gratis!
Wil je hier meer van weten over professioneel 
samenwerken? Kijk op www.opmaatbouwen.nl 
en bel (033-4566403) of mail  
info@opmaatbouwen.nl voor een afspraak.

Kluswebsite
De VLOK werkt samen met de Kluswebsite 

om de consument te wijzen op de meerwaarde 

van Tweezijdige Algemene Voorwaarden ofwel 

voorwaarden die door een brancheorganisatie 

zijn opgesteld en zijn goedgekeurd door de 

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. 

Met name door de extra nakomingsgarantie 

die in deze voorwaarden zijn opgenomen 

beschikken vaklieden die deze voorwaarden 

mogen hanteren over een gewild keurmerk. 

Dit keurmerk VLOK-Erkend Klussenbedrijf 

maakt deze vaklieden extra zichtbaar op de 

Kluswebsite.

Alles aandacht geven...
Als ondernemer ontkom je er niet aan om - naast je 
hoofdactiviteit - tijd en energie te steken in zaken die van 
belang zijn om je bedrijf gezond  en winstgevend te maken 
en te houden. Jij bent de spil waar alles om draait. 
Je vakgebied ken je waarschijnlijk op je duimpje, echter soms beschik je niet over de kennis en 
ervaring om voor alle uitdagingen en vragen die op je weg komen een oplossing te vinden. Wat zou 
het dan niet heerlijk zijn als je dan kunt terugvallen op een team van ervaren ondernemerscoaches?
MijnOndernemersPlatform biedt deze mogelijkheid. De helpdesk van MijnOndernemersPlatform 
wordt bemand door ervaren ondernemers. Zij bepalen welke specialist uit ons team het beste bij 
jouw vraag past.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de helpdesk of je direct registreren om  
www.mijnondernemersplatform.nl. Er zijn verschillende abonnementsvormen.

U onderneemt, wij begeleiden
Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen? 
Stichting Ondernemersklankbord geeft al zo’n 35 jaar onpartijdig advies 
aan zelfstandige ondernemers. De adviseurs zijn oud-ondernemers met veel kennis en jarenlange 
ervaring die je vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject.
Ondernemersklankbord werkt in 19 regio’s in heel Nederland met driehonderd ervaren adviseurs. 
Met name in moeilijk tijden blijkt de hulp via een halfjaar begeleidingstraject effectief. In 66 procent 
van de hulpaanvragen kon een dreigend faillissement worden afgewend.
Meer informatie op www.ondernemersklankbord.nl.

Kamer van Koophandel
Van oudsher is de Kamer van Koophandel het informatieadres voor ondernemers. Met name ook 
voor starters en zelfstandigen zonder personeel beschikt de Kamers over allerlei praktische tips en 
hulmiddelen. Veel van de informatie is beschikbaar gesteld via internet: www.kvk.nl en  
www.ondernemersplein.nl.
Maar ook door middel van ZZP-Events, Startersdagen en workshops biedt de Kamer  
van Koophandel je mogelijkheden op als ondernemer slimmer te worden en te  
netwerken met collega-ondernemers.


