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rust even bijpraten over zaken die naar boven of 
naar voren komen.
We kunnen je dan informeren over zaken als 
Broodfondsen, VLOK en social media en de 
KlusWebsite. Maar ook over de ontwikkelingen 
in de wereld van de dakvensters, over de 
speciale VLOK-verzekeringsmodules 
(zoals de CAR-module voor werken tot 
50.000 euro, de uitbreiding van de VLOK-
nakomingsgarantie tot 50.000 euro en de 
speciale transportverzekering) en alle dingen 
die jullie zelf ter tafel brengen.
En dat alles in een ongedwongen omgeving. 
Weet je een bijzondere locatie in jouw buurt 
waar we ongedwongen even met een aantal 
collega’s bij elkaar kunnen komen, laat het 
weten. Een kort mailtje volstaat. 
Trouwens, heb je een goede collega, die nog 
geen VLOK-lid is, neem die gerust mee. 

FF bijkletsenVakmensen 
gezocht!

v i s i e  o p  h e t  k l u s s e n b e d r i j f

Nog geen VLOK-lid? Wil je bij een club horen waar we 
met de Consumentenbond en Vereniging eigen Huis 
vakmensen in de schijnwerpers zetten? Vakmensen die 
de echte en unieke VLOK-nakomingsgarantie kunnen 
leveren aan de consument? Waar je gratis met je bedrijf 
als VLOK-Erkend Klussenbedrijf zichtbaar bent op de 
Kluswebsite? En waar je:
• gratis de beschikking krijgt over de tweezijdige
VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden!
•  gratis hulp krijgt bij bemiddeling als je een geschil

hebt!
•  gratis bijblijft in je vak met achtmaal per jaar het

vakblad KlusVisie! 
•  kunt verdienen op scherpe premies voor speciaal voor

klussenbedrijven ontwikkelde verzekeringen!
•  met gelijkgestemde vakmensen ervaringen kunt

uitwisselen en elkaar te hulp kan schieten!
•  weet dat de VLOK als branchevereniging ook voor 

jouw belangen opkomt in Den Haag voor zaken zoals
de handhaving van de zelfstandigenaftrek!

•  jezelf – alles bijeengenomen – dus VLOK-Erkend
klussenbedrijf kunt noemen!

•  weet, dat de Vereniging Eigen Huis de consument naar
je verwijst!

Ga er maar eens voor zitten en je zult zien, dat de 
320 euro per jaar aan contributie zich ruimschoots 
terugbetaalt!
En, als we het toch over je collega’s hebben…. Neem 
eens contact met ze op om te vragen wat zij van hun club 
vinden. En als het klikt en je wilt ook VLOK-lid worden, 
laat je dan voordragen door je collega. Dan verdien je 
meteen 50 euro korting op het inschrijfgeld! En ook 
voor je collega hebben we dan een leuke attentie!

En toch kan het je een hoop tijd opleveren als je 
even pauzeert. Als je even afstand kunt nemen 
van de waan van de dag. Als je even de dingen 
op een rijtje kunt zetten. Als je met wat hulp van 
je omgeving kunt bepalen wat je eerst ter hand 
neemt en wat nog wel even kan wachten. Onze 
ervaring is, dat VLOK-leden, die elkaar in een 
ongedwongen omgeving ontmoeten, elkaar in 
een oogwenk op nieuwe gedachten brengen. 
Een andere kijk op het dagelijks werk geven. 
Praktische oplossingen aanreiken.

Wanneer we een VLOK-lid aan de lijn hebben, 
komt het ook nogal eens voor, dat die komt met: 
“ja, nu ik jullie toch aan de lijn heb, hoe zit het 
eigenlijk met ……” Een duidelijk signaal, dat 
je jezelf geen moment gegund hebt om iets wat 
je wil weten na te vragen.
Daarom zal de VLOK de leden komend najaar 
uitnodigen om met collega’s uit de regio bij 
elkaar te komen. Zonder strakke agenda in alle 

De VLOK merkt dat de orderportefeuilles 
van de VLOK-leden weer vollopen. Dat 
je als ondernemer jezelf steeds minder 
tijd gunt voor jezelf. Om even afstand te 
nemen van de alledaagse drukte.

Tekort aan vakmensen dreigt
Deze titel gebruikten we al in de KlusVisie 
5-2015, toen langzamerhand duidelijk werd, 
dat het einde van de crisis - die in 2008 inzette 
- aanstaande was.
We wezen er toen op dat het moeilijk is voor 
vakmensen die jaren werkloos zijn geweest 
om weer aan de slag te gaan. Niet alleen in de 
autotechniek, maar ook in de bouw zijn er vele 
nieuwe producten en technieken gekomen, 
waarvoor je je kennis op zijn minst moet 
bijspijkeren. 
Met Vakmanschap en Zekerheid zal de VLOK 
ook de komende jaren met fabrikanten en 
scholen zorgen voor mogelijkheden om je 
kennis en vaardigheden op peil te houden. 

De toekomst ziet er voor de klussenbranche 
niet helemaal verkeerd uit. Want op de ROC’s 
blijkt grote belangstelling te zijn voor de 
opleiding tot Servicemedewerker Gebouwen 
(MBO niveau 2). Die opleiding is bij uitstek 
geschikt op verder te leren tot zelfstandig 
allround klussenondernemer (MBO niveau 3).
Inmiddels heeft zich uit de nieuwe lichting ook 
het eerste lid gemeld. Na een stageperiode 
bij een van de VLOK-leden en (ook op diens 
advies) is hij voor zichzelf begonnen.
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Aktueel
Kwaliteitsmonitor
Het Jaarverslag 2016 van de Stichting 
Geschillencommissies Consumentenzaken 
(SGC) is onlangs verschenen. Elk jaar 
opnieuw zijn we benieuwd naar de 
uitkomsten. Want in zekere zin is dit verslag 
een kwaliteitsmonitor. Het geeft aan hoe 
vaak en waarom dingen fout gaan en wat de 
gevolgen zijn.

Gelukkig hebben de VLOK-leden het wéér 
beter gedaan dan het jaar ervoor. Voor het 
vijfde jaar op rij is het aantal ingediende 
klachten omlaag gegaan!

Daarbij moeten we niet vergeten, dat de 
VLOK voortdurend aandacht besteedt aan 
voorlichting naar de consument. Waarbij 
we de nadruk leggen op het belang van 
het schriftelijk vastleggen van duidelijke 
afspraken. 

Wat ook helpt is, dat leden – als ze met een 
klacht van doen hebben – tijdig contact 
opnemen met het secretariaat. Want met 
de nodige inspanning krijgt ‘onze’ speciale 
VLOK-bemiddelaar het zelfs in lastige 
gevallen toch voor elkaar partijen weer bij 
elkaar te brengen!

Lees het volledige verslag op de website 
van de geschillencommissie: https://
www.degeschillencommissie.nl/over-ons/
publicaties/#

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

Belangstelling voor VLOK 
CAR-module

De commotie rond het wetsontwerp 
Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft ook 
geleid tot vernieuwde belangstelling voor de 
bedrijfsverzekeringen.

Want het is de bedoeling van de regering 
aannemers te verplichten aan de 
consument precieze inzage te geven in 
de manier waarop zij verzekerd zijn. Voor 
aansprakelijkheid, voor de afronding van de 
werkzaamheden en voor de kwaliteit van het 
werk.

En op dat vlak kun je als VLOK-lid het 
onderscheid maken. In samenwerking met 
Meeùs Bouw en Infra bereiden we op dit 
moment nieuw voorlichtingsmateriaal voor. 

Maar ook tijdens de bijeenkomsten met de 
leden in de regio (zie elders in dit VLOK-
Journaal) kun je  hierover informatie krijgen.

BRANCHEVERENIGING VOOR KLUSSENBEDRIJVEN

Engelandlaan 290 
2711 DZ Zoetermeer
Postbus 582
2700 AN Zoetermeer 

Tel.: 079 - 343 62 12 
Fax: 079 - 343 62 14 
email: info@vlok.nl
www.vlok.nl

Kwaliteitsborging voor 
wetgeving?
Er is jarenlang gewerkt aan het 
wetsontwerp Kwaliteitsborging voor het 
bouwen. Ontelbare organisaties zijn bij 
de voorbereiding betrokken geweest. Het 
ging vooral om twee grote vernieuwingen, 
te weten: een privatisering voor de 
kwaliteitsborging en de versterking van 
de rechten van de woonconsument.

In KlusVisie 2017-2 gaven we al aan dat we het 
met de Vereniging Eigen Huis eens waren om 
de zaag in de nieuwe wet te zetten. Met name de 
druk op certifi cering bij kwaliteitsborging zou 
in praktijk tot problemen kunnen leiden.
Inmiddels hebben ook de grotere aannemers 
via Bouwend Nederland aan de rem getrokken. 
Met als gevolg dat de regering het wetsvoorstel 
‘even’ op ijs heeft gezet. En dat terwijl de 
Tweede Kamer inmiddels al akkoord gegaan 

was. Het is de vraag of er een nieuwe 
wetgevingsimpasse komt, zoals met de DBA.
Vereniging Eigen Huis is ongetwijfeld niet 
zo blij met het uitstel van de nieuwe regels 
ter bescherming van de bouwconsument. 
Dat betekent, dat er voor de vereniging eigen 
Huis voorlopig alle reden is om consumenten 
naar VLOK-leden te verwijzen, omdat die 
in feite de rechten van de woonconsument al 
sinds jaar en dag hebben uitgebreid met de 
tweezijdige VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden!

Bovendien zijn VLOK-leden actief aan 
de slag met verschillende vormen van 
aantoonbare kennis, zoals de certifi caten 
Vakmanschap en Zekerheid en de eisen 
die gesteld worden aan deelnemers van 
bijvoorbeeld ’t Dakramen Gilde Nederland, 
zie de KlusVisie 2017-4.
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