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

over de wijze waarop je met diverse producten 
een goed resultaat kunt bereiken in badkamers. 
Daarbij werd de nadruk gelegd op de 
systematische aanpak van soorten producten.
Hierna was het woord aan Wim van Doesburg 
van Siljan Bedrijfsadvies. Wim – geen 
onbekende in de wereld van de 
klussenbedrijven – nam zijn gehoor mee naar 
de badkamerofferte. Aan de hand van 
praktische voorbeelden gaf hij aan hoe je kunt 
komen tot een goede opbouw van je offerte. En 
daarbij kwam niet alleen het ‘hoe’ aan de orde, 
maar vooral ook het ‘waarom’.
De dag werd afgesloten met een uitstekend 
diner door PCI aangeboden aan de deelnemers 
vaan deze uiterst geslaagde studiereis.

Studiereis naar PCI-fabriek in 
Hamm

Tip van Wim - Makkelijk 
leesbare offerte

In een bouw- of verbouwofferte is een beschrijving van 
werkzaamheden en levering van materialen de basis van 
de mogelijk uit te voeren  opdracht. Ik krijg offertes 
onder ogen waar ik een beetje moeite mee heb. Als ik 
dat al heb, hoe is het dan met de (onervaren) klant?
Als er al een opsomming wordt gemaakt, is dat in veel 
gevallen een lijst materialen rechtstreeks overgenomen 
uit een calculatieprogramma. Uit te voeren 
werkzaamheden staan meestal in één regel vermeld. 
Hoe kan dat anders en duidelijker?

Ik geeft hier een kort voorbeeld: de aanzet voor een 
offerte voor het renoveren van een toiletruimte. Voor het 
leveren en aanbrengen vloer- en wandtegels, stellen en 
installeren van sanitair in toiletruimte worden de 
volgende werkzaamheden uitgevoerd:
•  Maatvoering, uitzetten en maken van de juiste 

verdeling;
•  Afdekken van vloeren, trap en dergelijke met
beschermende materialen;

•  Demonteren sanitaire voorzieningen, zoals fonteintje,
toiletpot compleet;

• Verwijderen en afvoeren wand- en vloertegels;
• Leveren en aanbrengen wand- en vloertegels;
•  Invoegen wanden en vloeren met voegvulling in de 

juiste kleur;
• Aanbrengen kitvoegen;
•  Leveren, transporteren en installeren van de volgende 

sanitaire voorzieningen:
- (inbouw)toiletcombinatie, fabricaat …, type  ...
- (hoek)fontein, fabricaat …, type …

• Werkplek schoon opleveren.

Niet alleen dat het duidelijker is, je hebt ook nog eens 
een goed overzicht en een nagenoeg compleet overzicht 
materialen. Indien je de klus aanbiedt voor een vaste 
prijs, hoef je de materialen niet verder te specificeren. 
Maar werk je op ‘regie’-basis dan kun je volstaan met 
het noemen van de uurprijs en een toezegging van een 
specificatie van de geleverde materialen. Bij langer 
lopende opdrachten verstrek je doorgaans wekelijks een 
overzicht met de gebruikte uren en materialen. Dan kan 
de klant een vinger aan de pols houden met betrekking 
tot het verloop van de kosten.

Op donderdagmorgen 8 februari 2018 
vertrokken uit verschillende delen van het 
land VLOK-leden in de vroege duisternis 
naar het Campanile Hotel te Zevenaar. 
Anderen waren de avond tevoren al in het 
hotel neergestreken en genoten op dat 
moment van hun ontbijt.
Om even over acht vertrok het gezelschap 
in de bus naar Hamm, een plaats in het 
noordoosten van het Ruhrgebied. Doel 
van de reis de fabriek van PCI, partners 
in het VLOK Kwaliteitsprogramma 
Vakmanschap en Zekerheid.

Tijdens het bezoek aan de fabriek werd uitleg 
gegeven over de logistiek waarmee vanuit 
verschillende productievestigingen van PCI 
ook de Nederlandse klanten bediend kunnen 
worden vanaf grootverpakking van maar liefst 
1 ton tot de kleinverpakking aan toe. Met voor 
elk afgeleverd product een unieke code 
waarmee te allen tijde kan worden vastgesteld 
de samenstelling van het product en de datum 
en plaats van verwerking.
Na de lunch gaven onze gastheren Wilfried 
Brouwer en Willem Niessen van PCI uitleg 
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Certificeren
Tijdens de hausse van 
certificeren voerden 
ISO 9000 en VCA de 
boventoon. Met de crisis liep 
de belangstelling voor 
certificering terug. 
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 
geeft straks een nieuwe impuls aan 
certificeren. Aannemers zullen moeten 
bewijzen dat zij het werk volgens afspraak 
(bestek) en in overeenstemming met de 
regelgeving (zoals het Bouwbesluit) hebben 
vervaardigd. En als aannemers dat moeten 
bewijzen, zullen de door hen ingeschakelde 
onderaannemers en zzp’ers er ook aan 
moeten geloven. Dat zal dus ook gelden voor 
klussenbedrijven, die soms voor aannemers 
werken en dat willen kunnen blijven doen.
Omdat in de wet de rechten van de 
woonconsument aanmerkelijk versterkt 
worden, zullen klussenbedrijven ook een 
aantal zaken beter moeten gaan regelen. In 
ieder geval zullen zij – in hun eigen belang 
– meer gedocumenteerd moeten opleveren. 
Maar ook in het offertestadium zullen zij meer 
informatie moeten verstrekken, zoals hoe zij 
risico’s bij de uitvoering van het werk hebben 
afgedekt. 
De VLOK helpt klussenbedrijven aan 
aantoonbare kennis met de certificaten 
Vakmanschap en Zekerheid. Meer grip op 
kwaliteit. Meer grip op garantie.

VLOK-activiteiten

Startersdag Kamer van Koophandel 
Amsterdam
Op 10 maart 2018 zal de VLOK met een stand 
aanwezig zijn op de Startersdag van de Kamers 
van Koophandel in de Johan Cruijff Arena in 
Amsterdam.

Op dinsdag 6 februari 2018 hebben diverse 
vakmensen de training Daglicht & Hellend Dak 
gevolgd en daarmee het nieuwe Dakvenster-
meesters Trainingscentrum in Ede officieel in 
gebruik genomen. Met een theorielokaal en een 
ruime praktijkruimte is het nieuwe trainings-
centrum uitermate geschikt voor de 
gecertificeerde montagetrainingen van het 
Dakvenstermeesters Montage Keurmerk. 
In de ochtend kwamen onderwerpen, zoals 
luchtdicht en isolatiebehoudend monteren, het 
Bouwbesluit en wet- en regelgeving aan bod. In 
de middag werd onder toezicht van de certificatie-
instelling SKH het geleerde in praktijk gebracht. 
Aansluitend volgde het examen.
Agenda Dakvenstermeesters Montage Keurmerk:
9 tot en met 11 maart 2018: - evenals de VLOK 
- ook aanwezig op de Eigen Huis Beurs in de 
Jaarbeurs in Utrecht (stand B1.28). (VLOK heeft 
stand B1.27)

In navolging van andere initiatieven in Europa 
heeft de Bovatin, de Bond van 
Aannemingsbedrijven in Tegelwerken, de 
‘Nederlandse Innovatieve Academy’(NITA) 
opgericht. 
NITA wil een kwalitatief vooraanstaand 
opleidingsplatform bieden voor de betere 
tegelzetter. Een platform waar collega’s elkaar 
ontmoeten en kennis bijslijpen in het vak onder 
leiding van de beste docenten.
Op drie donderdagen in maart vinden de eerste 
middagontmoetingen plaats: trainingen op 
tegelzettersonderwerpen waar klussen-
bedrijven, maar ook ervaren tegelzetters kunnen 
bijleren. Aanvang is steeds om 16.00 uur en 
Chinees om 18.00 uur...!

Nieuwe trainingsmogelijkheden 
voor tegelwerk

8 maart 2018: de geheimen van de XXL-platen
15 maart 2018: ondergronden herkennen, 
testen en beoordelen
22 maart 2018: actuele juridische basiskennis 
voor tegelzetters
Deze laatste sessie is mogelijk ook interessant 
voor partners die betrokken zijn bij het maken 
van offertes!
Meer weten: check www.nitacademy.eu! 

Dakvenstermeesters in 
nieuw trainingscentrum

9 maart 2018: Training module Daglicht & 
Ruimtewinners
13 maart 2018: Training module Daglicht & 
Hellend Dak
22 maart 2018: Training Daglicht & Veiligheid
Voor VLOK-leden geldt een korting van 50 euro 
voor elke training. Zie voor meer informatie: 
www.dakvenstermeesters.nl.

10 maart 2018

KVK STARTERSDAG

Beurs Eigen Huis Utrecht
Van 9 tot en met 11 maart 2018 neemt de VLOK 
deel aan de beurs Eigen Huis om de bezoekers 
voor te lichten over het belang van Tweezijdige 
Algemene Voorwaarden. Met als voorbeeld de 
VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden wijzen we de 
woonconsument op de extra garantie die 
VLOK-leden bieden.
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