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van vaktechnische opleidingen? Kan de VLOK 
de leden helpen met trainingen om effectief 
offertes te maken of effectief met tijd om te 
gaan?
Het leidde tot een levendige discussie waarbij 
uitvoerig werd stilgestaan bij komende 
wetgeving. De Algemene Verordening 
Gegevensverwerking (AVG) die elke 
ondernemer verplicht klantgegevens goed te 
beschermen op straffe van hoge boetes. En de 
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die het 
noodzakelijk maakt je werk goed te 
documenteren. Een goed uitgewerkte 
omschrijving van het werk in de offerte tot en 
met de eindoplevering. De VLOK zal aan deze 
onderwerpen het komend jaar de nodige 
aandacht geven.

Aan de hand van een uitgebreide toelichting 
over de activiteiten gaf het bestuur uitleg over 
de  financiën in 2016 en 2017. Vervolgens zette 
het bestuur de plannen uiteen voor het 
jubileumjaar 2018 met de daarbij behorende 
begroting. 
Naar aanleiding van deze toelichting besloten 
de leden tot:
•  Goedkeuring en vaststelling van het verslag 

van de vorige alv
•  Goedkeuring en vaststelling van de jaarcijfers

over 2016 met de machtiging aan het bestuur
een fiscale aangelegenheid bestens af te
ronden.

•  Decharge aan het bestuur voor het in 2016
gevoerde beleid

•  Goedkeuring en vaststelling van de begroting
2018 waarbij de contributie ten opzichte van
dit jaar niet wordt verhoogd.

Algemene Ledenvergadering 
VLOK

Tip van Wim
Je wilt dat klanten allemaal ‘ja’ zeggen tegen je 
uitgebrachte offertes. Helaas lijkt het erop dat het alleen 
maar gaat over de prijs. Dat moet anders. Hoe? Lees 
verder.

Zorg dat het niet meer alleen over de prijs kán gaan door 
onder andere:
• Een volledige beschrijving van werkzaamheden en
materialen te geven. Dan wordt duidelijk wat je allemaal 
moet doen om het werk uit te voeren.
• Naast de strikte wensen van de klant ook alternatieven 
voor vergelijkbare materialen of werkwijzen op te 
nemen. Denk aan besparing op energiekosten door 
toepassing van andere materialen of het werken met 
goedgekeurd hang- en sluitwerk in het kader van 
beveiliging. Er valt wat te kiezen voor de klant. Let op 
de prijzen apart te vermelden.
• Extra’s, zoals in badkamer vloerverwarming,
designradiator in plaats van terugplaatsen oude radiator, 
driepuntsluiting in plaats van bestaand slot te 
vermelden. Let op de prijzen apart te vermelden.
• Het lidmaatschap bij de branchevereniging met de 
daarbij behorende garanties, geschillencommissie en 
nakomingsvoorwaarden te vermelden. Met het 
bijsluiten van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden zit je 
wat dat betreft altijd goed!
• Extra offertecondities, zoals geldigheid van de offerte,
stelposten, stagnaties door langere levertijd van 
materialen, benodigde bouwvergunning, stagnatie door 
seizoensinvloeden, mogelijke prijswijzigingen na een 
bepaalde tijd, garanties bij aankoop materialen door 
klant en dergelijke duidelijk te vermelden.

Een goed uitgewerkte offerte kun je ook gebruiken als 
basis voor een opleverdocument. Je kunt namelijk met 
de klant precies nalopen of alles gedaan is en de klant 
kan verklaren dat alles naar wens is opgeleverd.

Offertes waar de klant voor tekent!

Enkele tientallen VLOK-leden kwamen op 
maandag 20 november 2017 bijeen in 
het Techniek College Rotterdam aan de 
Prins Constatijnweg 30 te Rotterdam.

De VLOK was te gast bij Ger Wolfs, die meer 
dan tien jaar geleden de basis heeft gelegd voor 
de huidige beroepsopleiding tot Allround 
Vakman/ondernemer Klussenbedrijf.
Met gepaste trots toonden Ger en zijn collega 
Erik Vermoolen tijdens de rondleiding de 
bijzondere inrichting van de opleidingsruimten. 
Tijdens hun opleiding leren jongeren steeds 
andere technieken. Theorie, maar ook veel 
praktijk. Want sommige dingen moet je 
letterlijk in je vingers krijgen.
Voor het examen moeten de leerlingen in staat 
zijn geheel zelfstandig een begroting te maken 
van alle benodigde materialen en deze 
vervolgens goed aanbrengen en monteren. 
Vergeten iets te ‘bestellen’, tja, dan voel je dat 
vanzelf...

Tijdens de ledenvergadering stond de voorzitter 
stil bij de gevolgen van de aantrekkende 
economie. Hij waarschuwde voor het blind 
volgen van de weg druk, druk, druk. Daarmee 
leidde hij de keuze van het jaarthema van de 
VLOK voor 2018 in: Vakmanschap en 
Zekerheid 2.0. De centrale vraag daarbij was: 
wat kan de VLOK meer doen dan het faciliteren 
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op woensdag 1 november 2017 gezellig bijeen 
in Café Haddock in IJburg.

Een week later gaf bestuurslid Barry De Vreede 
een presentatie van het maken van kozijnen in 
zijn nieuwe werkplaats in Zevenhuizen. Samen 
met regiocontactpersoon Ronald Schaeffer 
wisselden diverse leden hun ervaringen uit in de 
veranderende markt.

VLOK in de regio
Gedurende de afgelopen periode 
hebben – mede dankzij de inzet van 
de regiocontactpersonen – VLOK-
bijeenkomsten plaatsgevonden in 
Apeldoorn, Amsterdam en Zevenhuizen.

In Apeldoorn had 7Lens, de fotostudio van 
voorzitter Gerard Oltmans op 25 september 
2017 de deuren gastvrij geopend en waren de 
regiocontactpersonen Wim de Bie en Johan 
Bredewold van de partij.

Op initiatief van regiocontactpersoon Tamara 
Vrielink kwamen verschillende VLOK-leden 

Nieuw: Tips van Wim

We hebben Wim van Doesburg van Siljan Bedrijfsadvies bereid gevonden het VLOK-Journaal 
regelmatig te voorzien van praktische ondernemerstips. Wim is geen onbekende in de 
klussenbranche. Hij adviseerde vele franchiseondernemers en andere individuele 
klussenondernemers, heeft menige training verzorgd via leveranciers, diverse boeken 
geschreven en was jarenlang benoemd als lid van de Geschillencommissie Klussenbedrijven te 
Den Haag

2018: VLOK 35 jaar!

De VLOK wenst allen die werkzaam zijn in en 
voor de klussenbranche een gezond en 
voorspoedig 2018!

Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met 
het versterken van de vereniging in de regio. 
Hiermee zullen ook de komende jaren 
doorgaan. Het is fi jn van leden te horen en 
leden stellen het op prijs contact met elkaar 
en met de vereniging te hebben. Ook al is het 
soms moeilijk om even wat tijd voor jezelf te 
reserveren.

Het laat zich aanzien dat ook volgend jaar 
veel werk zal geven. Daarom is het als 
ondernemer extra opletten! Voor de crisis 
hebben we geleerd dat het heel slecht kan 
afl open als je je laat leiden door de waan van 
de dag. 

Kijk daarom eens goed naar je tarief. Want in 
goede tijden moet je ook sparen om in 
slechte tijden te kunnen overleven. En extra 
winst is niet alleen voor jezelf. De fi scus 
roomt die eerst af. Ga er eens goed voor 
zitten met je partner, met je boekhouder of 
kom langs op de regiobijeenkomsten van de 
VLOK. 

Zoals uiteengezet in KlusVisie 2017-3 biedt het 
Dakvenstermeesters Montage Keurmerk 
opleidingen op het gebied van de montage van 
daglichtproducten. Het gaat om 
merkonafhankelijke trainingen specifi ek 
gericht op het voldoen aan de 
bouwregelgeving.
Zaken, zoals isolerend monteren, luchtdichte 
inbouw en het bouwbesluit, komen uitvoerig 
aan bod. Maar ook het herkennen en 
voorkomen van fouten en problemen wordt 

Regio Noord

Een van de eerste regiobijeenkomst in 2018 zal worden gehouden op vrijdag 26 januari 2018 in 
de TT-Hal in Assen. Leden kunnen dan gratis de beurs Bouwplan, Thuis in Wonen bezoeken 
waar de VLOK van 25 tot en met 27 januari 2018 met een promotiestand staat. De 
beursorganisatie heeft de VLOK een ruimte ter beschikking gesteld om leden en andere 
klussenbedrijven te kunnen ontvangen. Via de digitale nieuwsbrief krijgen alle VLOK-leden begin 
januari een uitnodiging toegezonden.

uitvoerig besproken. Zo kun je alvast 
voorsorteren op de komende Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen!

Voor VLOK-leden bedragen de kosten voor 
Theorie en Praktijktraining Daglicht & Hellend 
Dak 225 euro (in plaats van 275 euro)! In 2017 
kun je deze training nog volgen op 12 
december 2017 van 9:00 uur tot 14:30 uur in 
het trainingscentrum van Dakvenstermeesters 
in Elst. Voor aanmelding en informatie over 
andere trainingen: info@dakvenstermeesters.nl

Naast deze training zijn er ook trainingen voor 
Plat Dak, Ruimtewinners, Solar, Dakterras en 
Monumenten. Bekijk voor het volledige 
trainingsaanbod www.dakvenstermeesters.nl.

Ledenvoordeel VLOK
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