
Aktueel
Kwaliteitsborging
De komende Wet Kwaliteitsborging voor het 
bouwen zal de gemoederen de komende 
jaren beslist bezighouden. Daarom zullen 
we in het VLOK-Journaal regelmatig melding 
maken van nieuwe inzichten. Want de wet 
wordt gefaseerd ingevoerd. Telkens zullen 
de ervaringen worden verwerkt in de nog 
te nemen stappen. De overheid zal daarbij 
ook regelmatig met alle belanghebbenden 
contact houden.

Sommige onderdelen gaan enkel 
gelden voor het bouwen van eenvoudige 
bouwwerken, zoals woningen, waarbij het 
risico van fouten minder verstrekkende 
gevolgen heeft dan bij complexe gebouwen.

Andere onderdelen zullen direct van 
kracht worden voor alle werken, zelfs voor 
meldingsvrije verbouwwerkzaamheden, 
zoals het versterken van de positie van de 
opdrachtgever. Zo moet je aangeven of en 
hoe je als aannemer risico’s verzekerd hebt 
op het gebied van aansprakelijkheid en tegen 
faillissement.
VLOK-leden kunnen daarbij de VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden aanbieden met 
de VLOK-nakomingsgarantie. Zij kunnen 
die garantie ook zelf verhogen. En zij 
kunnen voor kleiner werk een speciale 
CAR-module gebruiken die aansluit op de 
VLOK-Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven (AVB).

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

VLOK  journaal

onlinecommunicatieplatform voor iedereen 
die met VLOK  te maken heeft, dus 
leden, belangstellenden en consumenten 
(opdrachtgevers), terwijl LinkedIn wordt 
gebruikt als intern communicatiemiddel met 
en tussen leden en partners van de VLOK.

Voor het publiceren van berichten zullen 
we drie dagdelen kiezen waarop het meest 
op social media wordt gekeken. Behalve 
wetenswaardigheden van en over de VLOK, 
zullen we ook de kanalen van partners en 
andere stakeholders  ‘volgen’ om actualiteiten 
te verspreiden, vanzelfsprekend ten gunste van 
al onze leden en partners. 

Regelmatig willen we een VLOK-lid in de 
schijnwerpers zetten. Daarbij hebben we 
nadrukkelijk de inbreng van onze leden nodig. 
Heb je iets bijzonders te melden of een leuke 
tip voor je collega’s of voor de consument? 
Stuur dan een kort bericht bij voorkeur met een 
afbeelding. Want plaatjes zeggen vaak meer  
dan woorden. Stuur je bijdrage naar: 

VLOK en social mediaTechniek van A tot Z 
in Rotterdam
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Wij spreken in Rotterdam met Ger Wolfs, de grondlegger 
van de opleiding Allround Vakkracht Onderhoud & 
Klusbedrijf. Deze praktijkgerichte driejarige opleiding is 
de enige opleiding tot ondernemer in de klussenbranche 
en wordt op een aantal plaatsen in Nederland gegeven. 
Onder meer bij het Techniek College Rotterdam (een 
samenwerking tussen het Albeda College en Zadkine).
Ger laat vol trots de diverse praktijkopstellingen 
zien, waar de studenten leren hoe een elektrische 
installatie wordt aangelegd, hoe badkamer, keuken 
en sanitaire voorzieningen worden opgebouwd en 
hoe loodgieterswerk wordt toegepast. Alle denkbare 
materialen en gereedschappen zijn voor de studenten 
aanwezig en op dit moment (begin mei) bereiden de 
derdejaars studenten zich voor op de examens. Of het 

wel om tegelen of vloerisolatie, alle aspecten binnen een 
allround klusbedrijf komen aan bod.
Daarnaast staan ook de niet-vaktechnische 
ondernemersvaardigheden op het lesprogramma. Het 

administratie en communicatietraining maken deel uit 
van de opleiding.
In Rotterdam zijn nu 160 studenten actief, waarvan 

derdejaars examen doen. In heel Nederland zijn bijna 
4500 studenten bezig met deze opleiding binnen niveau 
2 en 3.
Naast deze dagopleiding is het ook mogelijk voor VLOK-
leden om bijscholingstrainingen te volgen. In een VLOK-
nieuwsbrief zal binnenkort een mini-enquête worden 
gehouden om de belangstelling te peilen voor deze 
bijscholing. VLOK is van mening dat het organiseren 
van maatwerktrainingen op het gebied van vaktechniek 
tot haar kerntaken behoort en wij zijn verheugd dat de 
samenwerking met het Techniek College Rotterdam 
onze leden deze mogelijkheid biedt.

Daarom voegt ook VLOK social media toe 
aan haar communicatiemogelijkheden.
Een combinatie van activiteiten op de 
website (online nieuwsbrieven, blogs, case 
studies, video’s, whitepapers en (extern) 
gepubliceerde artikelen) en op sociale 
media bevordert interactie met onze leden 
en met hun klanten. Hiermee wil de VLOK 
het effect van de deelname aan woon- en 
consumentenbeurzen extra versterken.
Zo brengt VLOK haar leden onder de 
aandacht van het publiek. Het behoud van 
bestaande leden, de aandacht trekken van 
nieuwe en potentiële leden maakt VLOK tot 
een sterke branchevereniging.

De VLOK is vorig jaar gestart bij wijze 
van proef met Facebook en zal dit jaar ook 
LinkedIn en YouTube in stelling brengen.
Facebook wordt gebruikt als het 

De vraag naar social media neemt met de maand toe. Geen enkel land in Europa scoort 
hoger in het bereik van social media dan Nederland, zo blijkt uit onderzoek. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat bijna 90 procent van de B2B- en B2C-contacten via social 
media verloopt. Een mooie en kansrijke ontwikkeling voor slimme ondernemers.

’t Dakramen Gilde Nederland
Meer VLOK-leden lijken te willen 
voorsorteren op de nieuwe regels voor het 
(ver)bouwen van woningen. De vorige keer 
hebben we gesproken over de aanpak van 
de Keurmerk Dakvenstermeesters.

’t Dakramen Gilde Nederland heeft voor een iets 
andere insteek gekozen om de kwaliteit van het 
plaatsen van dakramen te waarborgen. 
Uitgangspunt is dat een vakman kennis en 
inzicht moet hebben van de belangrijkste 
kwaliteitsproducten op de markt. Dit is volgens 
de initiatiefnemers – waaronder Daglichten.
nl  – een essentiële voorwaarde om consumenten 
bij hun keuze professioneel te kunnen bijstaan. 
Voor insiders is het niet toevallig, dat daarmee 
ook Velux, Fakro en Roto als fabrikanten in beeld 
komen.
Deelnemers aan ’t Dakramen Gilde zijn verplicht 
de producttrainingen van deze fabrikanten te 
volgen en hun kennis van de door die fabrikanten 
gevoerde producten bij te houden. 

’t Dakramen Gilde ondersteunt de aangesloten 
bedrijven met verschillende faciliteiten, waar 
onder scherpe inkoopprijzen, hulp bij offertes en 
administratie.

Ook ’t Dakramen Gilde wil bij het verschaffen 
van garanties aan de consument zijn kaarten 
nadrukkelijk inzetten op het gebruik van 
tweezijdige algemene voorwaarden, zoals de 
VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden of de algemene 
voorwaarden van BouwGarant of Vebidak.
Daarmee komt voor de consument de wereldwijd 
unieke Nakomingsgarantie in beeld.

Bij het afsluiten van de kopij voor dit VLOK-
Journaal zijn de volgende VLOK-leden 
aangesloten bij ’t Dakramen Gilde:
• Friesland Klus Jos Hettinga uit Noordwolde
• Friesland Klus Piet Kater uit Drachten
• Beba Klussenbedrijf uit Horst (Limburg)
•  Montage- en klussenbedrijf Victor Strik uit 
Bergschenhoek
• DTW Timmerwerken uit Alkmaar
• Daglichten.nl uit Hoogvliet
Wil je uit de eerste hand meer weten over 
’t Dakramen Gilde dan kun je met een van 
deze collega’s contact opnemen of kijken op 
www.hetdakramengilde.nl.

Bikkels in de Bouw

Na de opening in Enschede 
gaven we met de VLOK op 
 6 april 2017 in het Abe Lenstra 
Stadion in Heerenveen en op 
11 mei 2017 in de Goffert in 
Nijmegen weer aandacht aan 
de regio. Goed om van leden te 
horen wat hen bezig houdt. En 
plezierig om nieuwe leden te 
kunnen ontvangen.
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