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VLOK-leden geven hun 
mening
Op 15 december 2016 kwam een aantal 
VLOK-leden bijeen op het secretariaat van 
de VLOK in Zoetermeer. Tamara Vrielink, De 
Klusvrouw uit Amsterdam, Rob Westerhout 
van Bouwbedrijf Het Rijke Leven uit 
Nederhorst den Berg en Ronald Schaeffer 
van de Klusbij uit Rotterdam, vergezeld van 
zijn vader, staken de helpende hand uit naar 
de onderwijsdeskundigen van Savantis en 
Kenteq. Ook Kees Huisman en Hans Landa 
van het VLOK-secretariaat waren van de 
partij. 
Dit op verzoek van de onderwijsdeskundigen 
Lucia Kroon van Savantis en Frank van 
Olden en Kees de Jong van Kenteq. Zij zijn 
momenteel bezig met de ontwikkeling van 
lesmateriaal voor het vakonderwijs.
Op het gebied van onder meer stuccen, 
glaszetten, laminaat leggen, plaatsen 
van deuren, installatietechniek werden 
praktijksituaties geschetst. De VLOK-leden 
trokken duidelijke lijnen voor wat betreft de 
noodzakelijke theoretische kennis en de 
vereiste vaardigheden. Ook de noodzaak 
om kennis van zaken te hebben voor werk 
dat je niet zelf uitvoert, maar aan specialisten 
uitbesteedt kwam aan de orde. 
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om de consument voor te lichten over de extra 
kwaliteitsgaranties van VLOK-leden.
VLOK-leden kunnen gratis aan de KlusWebsite 
deelnemen en krijgen op de site extra aandacht 
door middel van het logo VLOK-Erkend 
Klussenbedrijf. Het geeft je een platform 
om nieuwe klanten te ontmoeten zonder dat 
daaraan kosten verbonden zijn zoals bij andere 
bemiddelingssites. 
Na de pauze opende voorzitter Gerard Oltmans 
de ledenvergadering met een speciaal welkom 
aan erelid en medeoprichter van de VLOK, 
Maut de Visser. 

Het gaat goed met de VLOK. Zowel kwalitatief 
als financieel. Punt van aandacht is wel het 
aantal leden. Daarom kiest de VLOK voor 
versterking van de organisatie om dichter bij de 
bedrijven te kunnen komen. De versterking van 
het secretariaat in de persoon van Hans Landa 
(zie kolom links) is daarom van belang. Maar 
ook de Keuze van het Jaarthema voor 2017: 
De Regio. Bestuurslid Barry de Vreede licht 
toe hoe hij de VLOK met regioconsulenten 
in de regio wil versterken. De eerste vier 
regioconsulenten zijn inmiddels aan het 
proefdraaien. Via samenwerking met onder 
meer Bikkels in de Bouw verwacht bestuurslid 
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Sinds kort is Hans Landa 
verbonden aan het VLOK-
secretariaat. Hij neemt de 
komende tijd als directeur van 
het secretariaatsbureau veel 
taken van algemeen secretaris 
Kees Huisman over. Hans heeft 
een jarenlange werkervaring 
bij brancheorganisaties en 

vakopleidingen. Begonnen als ondernemer in de 
(tennis)sport en daardoor van jongs af aan gewend 
om klantgericht te werken. Zijn focus ligt altijd op de 
belangenvertegenwoordiging voor de leden. 
“Ik concentreer mij in 2017 op de versterking van 
het ledenaantal van de VLOK, zowel kwantitatief als 
kwalitatief. Het komende halfjaar staat vol met regionale 
bijeenkomsten, vaak met een van onze partners. Met 
de economische wind in de rug verwachten wij mooie 
tijden voor onze leden, gevoegd bij de verzilvering 
van de maatschappij, door anderen vaak vergrijzing 
genoemd, levert dit gouden kansen op voor de 
klussenbranche. Daarbij is samenwerking cruciaal en 
richten wij onze pijlen niet alleen op onze leden, maar 
zeker ook op onze potentiele klant, de consument. Wij 
gaan er met ons allen een geweldig, gezond en succesvol 
jaar van maken! Tot snel bij een van de regionale 
bijeenkomsten.”
Kees Huisman is blij met de komst van Hans Landa. 
“Hans heeft op de ledenvergadering al laten zien, dat 
hij de taal van onze leden goed spreekt. Ik nodig alle 
leden uit hem op de regiobijeenkomsten persoonlijk te 
ontmoeten. Hij hoort graag wat hij voor je als VLOK-
lid kan betekenen. Ik vertrouw erop, dat hij dit jaar 
al veel zaken van mijn schouders zal afhalen en de 
VLOK met nieuwe energie zal versterken. Samen met 
Antoinette van der Kolk, onze  vaste waarde op het 
secretariaatsbureau, en de ondersteuning van Carin 
Timmers.”

Pensioen voor zelfstandige ondernemers
Roel Bouwman en Gepco van Ek van 
Meeùs Assurantiën hielden de aanwezigen 
voor wat er speelt op het terrein van 
pensioenvoorzieningen. Het bleek een 
weerbarstig onderwerp. Met aspecten rond 
zekerheid, rendement en fiscale zaken. Met 
name de vele mogelijkheden om te sparen voor 
de momenten dat de inkomsten teruglopen zijn 
zeer uiteenlopend. Het bleek niet eenvoudig om 
op bepaalde zaken dieper in te gaan. Aan de ene 
kant ontbrak daarvoor eenvoudig de tijd, aan de 
andere kant kom je dan op het niveau waarop 
individuele keuzes gemaakt moeten worden. 
Voor degenen die meer willen weten over hun 
persoonlijke mogelijkheden is het advies: neem 
contact op met een pensioendeskundige en duik 
eens dieper in deze materie. Je zult ervaren dat 
het de moeite waard is. Tenslotte gaat het over 
je eigen toekomst.

KlusWebsite
Hierna was het woord aan Martijn Schimmel 
van Bouwmaat Nederland. Martijn 
presenteerde de KlusWebsite, het nieuwe 
platform waarin consumenten en vaklieden 
elkaar kunnen vinden. De VLOK werkt de 
komende jaren met de KlusWebsite samen 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 november 2016 was de VLOK 
weer te gast bij Campanile Hotel te Amersfoort, geassocieerd lid van de VLOK. 

VLOK-promotie

Van 24 tot en met 26 november 2016 had de 
VLOK in Eindhoven weer een succesvolle 
Liever thuis!-beurs. VLOK-ambassadeur Mart 
Rietveld: “Brabanders genieten de reputatie 
dat het toegankelijke levensgenieters zijn. 
Ik kan bevestigen dat deze sfeer duidelijk 
aanwezig was op de beursvloer. Als VLOK 
hebben wij vanuit onze actieve en enthousiaste 
benaderingswijze een goede indruk van 
onze  brancheorganisatie achtergelaten. 
Bezoekers wisten onze boodschap te 
waarderen. Dit heb ik gemerkt aan de vele 
spontane reacties ook tijdens onze presentatie 
in het informatiecentrum. Hoewel we onze 
naamsbekendheid nog verder moeten 
verbeteren, merk ik toch, dat het langzaam 
beter gaat. Zo bleken verschillende bezoekers 
de VLOK te kennen. Tot de laatste minuten 

van de beurs bleven we met de collega-
standhouders actief.  De wat late bezoekers 
waren hier erg positief over.  Door deze goede 
sfeer en saamhorigheid besloten Ed (Stolwerk) 
en ik de standhouders nog even te helpen 
met het afbreken van zwaar standmateriaal. 
Hierdoor kon iedereen in opperbeste stemming 
de beursvloer verlaten. Wel is het jammer, 
dat er geen collega’s uit de regio op de stand 
waren. Verschillende mensen hadden een 
klussenbedrijf uit de streek willen spreken 
voor concrete werkzaamheden. We hebben de 
mensen nu moeten wijzen op vlok.nl.”

In het nieuwe jaar gaat de VLOK van start op 
de beurs Bouwplan – Thuis in wonen! Die van 
26 tot en met 28 januari 2017 wordt gehouden 
in de TT-Hall Assen. Voor leden die – eventueel 
met een klant – de beurs willen bezoeken zijn 
een aantal gratis toegangsbewijzen beschikbaar. 
En vanzelfsprekend, je kunt als VLOK-lid 
jezelf ook opgeven als VLOK-ambassadeur 
en een of meerdere dagen deelnemen aan het 
VLOK-promotieteam!

Alles voor slimmer bouwen
Aanmelding voor de KlusWebsite 
verloopt via de speciale site die 
Bouwmaat heeft ingericht om vaklieden 
te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering, 
www.allesvoorslimmerbouwen.nl. Deze 
site opent ook deuren naar allerhande 
voordelen voor producten en diensten. 
De VLOK en Bouwmaat zijn op zoek naar 
goede vakmensen. Die willen zij helpen en 
voordeel bieden. Voor klussenbedrijven 
die nu VLOK- lid willen worden ligt er al een 
voordeel van 125 euro te wachten 
(www.vlok.nl/klussenbedrijven)! 

Ed Stolwerk ook meer manifestaties in de regio 
te kunnen realiseren. 

Algemeen secretaris Kees Huisman meldt dat 
de officiële goedkeuring van de Belastingdienst 
is ontvangen. Daarmee zijn de VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden 2016 ook geschikt als 
modelovereenkomst wanneer je een opdracht 
uitvoert voor een zakelijke opdrachtgever. Ook 
de gesprekken met de consumentenorganisaties 
en collega-brancheorganisaties over promotie 
rond het logo Tweezijdige Algemene 
Voorwaarden geven bemoedigende resultaten. 
Met algemene stemmen werden de nodige 
besluiten genomen om de vereniging met een 
gelijkblijvende contributie met veel activiteiten 
door 2017 te loodsen. VLOK-leden kunnen 
meer hierover vinden op het ledenportaal. 


