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Ondernemen (MeMo) en daarvoor ook 
mede-oprichter van De Kleine Aarde (zie www.
de12ambachten.nl). 
Hij bedacht de ‘klussenman’, die met zeer 
verschillende ambachten vanuit een 
kleinschalige bedrijfsuitoefening een klant kon 
bedienen. Toentertijd een onbekend fenomeen. 
Hij werkte het idee uit door voor negentig 
bestelbussen van de vroegere 
goederenvervoerder Van Gend & Loos een 
nieuwe bestemming te bedenken. Deze 
klusbussen – waarin je rechtop in kon staan – 
werden APK-gekeurd en ingericht als rijdende 
werkplaatsen. Deze activiteit brachten Sietz en 
zijn (eerder overleden) echtgenote Anke in 
contact met Maut de Visser (mede-oprichter en 
erelid van de VLOK) en zijn mede-
bestuursleden van het eerste uur.
De bevlogenheid en vasthoudendheid van 
pioniers, zoals Sietz Leeflang, heeft de 
afgelopen decennia geleid tot meer begrip voor 
het belang van het milieu. En inspiratie voor 
nieuwe generaties om zich voor deze ‘zaak’ in 
te zetten.

De VLOK wenst zijn kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe en succes bij het behoud en 
versterken van zijn nalatenschap.

Einde van een beginOpbouw 
offerte
Offertes zijn je ‘visitekaartjes’. Je wilt er zo goed 
mogelijk mee voor de dag komen en je wilt dat de 
aanbieding een opdracht wordt. Hoe deel je een offerte 
duidelijk in ? 
De volgende opbouw werkt:
•  Adresgegevens van de klant. (let op de juiste spelling 

van de naam!)
•  Datum van de offerte. (kun je bovenaan zetten of

onderaan bij de ondertekening)
•  Openingszin. (zoek iets passends bij de betreffende

klus)
•  Beschrijving van de werkzaamheden en materialen. 

(geen volzinnen, maar puntsgewijze opsomming. Laat 
goed zien dat je geluisterd hebt naar wat de klant wil)

•  Prijs. (begin de offerte nooit met de prijs! Beschrijf
altijd eerst wat er gedaan wordt en kom dan met de 
prijs en de voorwaarden)

•  Alternatieven. (zorg dat de klant wat te kiezen heeft)
•  Betalingsvoorwaarden. (binnen welke tijd moet klant 

de factuur voldoen, eventuele betalingstermijnen)
•  Offertecondities. (gebruik als basis de VLOK-

Uitvoeringsvoorwaarden, en maak duidelijk wanneer 
je eventueel iets wil aanvullen of aanpassen. Hier kun 
je ook aangeven hoe je risico’s hebt verzekerd)

•  Oplevering. (de formele afsluiting van de opdracht; 
neem dit altijd als vast punt op in de offerte)

•  Afsluitzin. (kies een zin waarin je aangeeft dat je 
binnenkort contact opneemt voor het vervolg)

•  Bijlagen. (van belang is te vermelden welke bijlagen
worden toegevoegd, bijvoorbeeld algemene 
voorwaarden of werktekeningen)

•  Akkoordverklaring. (met duidelijke vermelding van
naam en datum. Het VLOK-Opdrachtformulier kan 
daarvoor heel goed dienen)

Waarom zo uitgebreid? Simpel. Als de offerte de 
opdracht wordt, ben je er aan gebonden. En als er iets 
niet duidelijk is, ben je als professional de eerste die 
moet bewijzen wat afgesproken is.
Offertes waar je voor tekent!

Een gedreven persoon kan teleurgesteld zijn als 
hij merkt dat zijn omgeving niet diezelfde 
bevlogenheid kent voor de ‘zaak’. Een 
teleurstelling die niet altijd terecht is, maar 
verklaarbaar vanwege die enorme 
gedrevenheid.
Eind vorig jaar bereikte ons het bericht van het 
overlijden van Sietz Leeflang. Sietz Leeflang is 
83 jaar geworden. Sietz Leeflang heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de opkomst 
van het klussenbedrijf. En daarmee aan de 
komst van de VLOK 35 jaar geleden.
Met het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de 
Club van Rome ontstond vanaf 1972 
wereldwijd bewustwording voor het milieu en 
het leven op aarde. In 1973/1974 werd de 
wereld getroffen door de grootste economische 
ramp sinds de Beurskrach van 1929: de 
Oliecrisis. Benzine werd schaars en ging op de 
bon en er kwamen autoloze zondagen. De 
Oliecrisis leidde tot een grote werkloosheid. 
Vele mensen die geen nieuwe baan konden 
vinden, besloten toen een eigen bedrijf te 
beginnen. 
In 1978 gebeurde het. Plaats van handeling: de 
Twaalf Ambachten in de persoon van oprichter 
Sietz Leeflang, destijds secretaris van de 
Stichting Mens- en Milieuvriendelijk 
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Aktueel

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

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

Vakmanschap en Zekerheid

Vakmanschap en Zekerheid is het label 
waaronder de VLOK zijn leden helpt hun 
kwaliteiten onder de aandacht te brengen bij 
het publiek. 
Een aantal jaren geleden zijn we daarom 
begonnen met de onderstaande partners om 
trainingen te organiseren. Deze trainingen 
worden afgesloten met een certificaat 
Productvakman (of -vrouw). Met zo’n 
certificaat verklaart de fabrikant dat iemand 
kennis en inzicht heeft om zijn producten 
vakkundig te verwerken of te installeren. En 
verklaart hij vakmensen extra garantie te 
geven. De VLOK biedt de klant de extra 
zekerheid van de VLOK-Nakomingsgarantie. 
Op deze manier kunnen vakmensen garant 
staan voor product én arbeid. En dat is 
waarop een consument wettelijk recht heeft.
Om VLOK-leden voor te bereiden op de 
nieuwe regels van de Wet Kwaliteitsborging 
voor het bouwen zal de VLOK het 
programma Vakmanschap en Zekerheid 
uitbreiden. 
Leveranciers van producten die een goede 
en effectieve garantie op hun producten 
willen waarborgen en belangstelling hebben 
voor het VLOK Kwaliteitsprogramma 
Vakmanschap en Zekerheid kunnen contact 
opnemen met de VLOK via info@vlok.nl.

VLOK-activiteiten

We zijn 2018 voortvarend gestart met de 
volgende activiteiten:
Regiobijeenkomsten, die ook toegankelijk zijn 
voor niet-leden die graag met de VLOK willen 
kennismaken. (zie de agenda op www.vlok.nl)
11-01-2018 - Eindhoven
15-01-2018 - Koudekerke (Zeeland)
17-01-2018 - Zwolle
23-01-2018 - Akersloot
26-01-2018 - Assen
Stand op de beurs Bouwplan Thuis in Wonen 
in de TT Hal te Assen van donderdag 25 tot en 
met zaterdag 27 januari 2018.
Stand op Open Dag van het Techniek College 
Rotterdam op vrijdag 19 januari 2018.
Studietrip naar de CPI-fabriek in Hamm 
(Duitsland) op 8 februari 2018 .

Dagelijks stappen duizenden vakmensen  
‘s ochtends vroeg in hun welbekende busjes om 
naar een klus te gaan. Klussen die volgens 
Bouwmaat meer aandacht verdienen omdat er 
ieder project weer vakmanschap geleverd 
wordt. Daarom introduceert Bouwmaat samen 
met zijn A-merk partners de Vakwerk Awards 
2018.
Als partner van de Vakwerk Awards 2018 roept 
de VLOK je op om te kijken of je afgelopen jaar 
ook een project hebt waarop je met recht trots 
kunt zijn. Zoals je kunt zien op de site van de 
Vakwerk Awards sluiten de criteria waarop de 
projecten worden beoordeeld naadloos aan het 

Bouwmaat - Vakwerk Awards 2018

VLOK-Vakmanschap en Zekerheid-partner 
PCI en de VLOK nodigen je uit om deel te 
nemen aan een studietrip naar de fabriek in 
Hamm (Duitsland).
Op het programma staan onder meer een 
rondleiding door de fabriek, basiskennis over 
de PCI-producten voor vakwerk en de speciaal 
door Siljan Bedrijfsadvies voor de VLOK 
ontwikkelde workshop Een geslaagde 
badkamerofferte!
We sluiten het programma af met een diner bij 
een goed restaurant in de regio aangeboden 
door PCI!

Als je graag mee wilt, meld je dan aan via 
info@vlok.nl met het aantal personen! 
Er wordt een kleine bijdrage gevraagd in de 
reiskosten (VLOK-leden met een certificaat 
Vakmanschap en Zekerheid: gratis! Overige 
VLOK-leden 25 euro en niet-VLOK-leden 35 
euro).
Donderdag 8 februari 2018
Vertrek om 7:45 uur en aankomst rond 21:45 
uur

PCI-studiereis naar Hamm (Duitsland)

VLOK Kwaliteitsprogramma Vakmanschap en 
Zekerheid, het jaarthema voor 2018.
De aanmelding is eenvoudig. Tot en met 31 
januari 2018 kun je je klus aanmelden!
Samen met alle partners heeft Bouwmaat een 
mooi prijzenpakket samengesteld voor de 
deelnemers aan de Vakwerk Awards. Met als 
hoofdprijs een Ford bedrijfswagen!

Uitvalsbasis Arnhem
Meer gegevens zijn te vinden op www.vlok.nl.
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