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VAKGROEP INTERIEURBOUW

VLOK Vakgroep 

Interieurbouw in de regio
Een succesvolle aanpak voortzetten en uitbouwen. Dat is de bedoeling van de regiobijeenkomsten die de VLOK 

in 2018 weer organiseert.

Het doel van het bezoek van de VLOK 

aan de regio is steeds tweeledig. In de 

eerste plaats voor persoonlijk contact 

met de leden. Van hen te horen wat we 

kunnen doen om het lidmaatschap nog 

waardevoller te maken. En te vertellen 

waarmee we bezig zijn. Niet alle 

activiteiten halen steeds het nieuws. 

Maar ook achter de schermen gebeuren 

belangrijke dingen.

In de tweede plaats willen we wijzen op 

concrete voordelen voor jou als lid van de 

Vakgroep Interieurbouw. Daarbij hebben 

we het over de samenwerking met de 

Kluswebsite en 

Allesvoorslimmerbouwen, waarover we 

in een eerdere editie van ons vakblad 

Interieurbouw al spraken. 

Informeel bijpraten

In een doorgaans niet al te groot 

gezelschap met als voordeel een 

intensieve gedachtenuitwisseling hebben 

we al een aantal informele bijeenkom-

sten (Eindhoven, Koudekerke, Zwolle, 

Assen) gehouden waarin we leden 

bijgepraat hebben over nieuw ontwikke-

lingen, zoals:

* de komst van de nieuwe wettelijke 

regels voor privacybescherming (AVG), en

* de Wet Kwaliteitsborging voor het 

bouwen.

En over het jaarthema voor 2018: 

‘Vakmanschap en Zekerheid’. Alles in een 

informele setting van de koffietafel.

Op de rol staan nu in ieder geval:

* 21-02-2018 - Akersloot met als 

bijzonder gastheer VLOK-

regiocontactpersoon Theo Barhorst

* 07-03-2018 - Amersfoort met als 

bijzonder gastheer VLOK-

regiocontactpersoon Paul Sevink

De bijeenkomsten beginnen om 19:30 

uur en duren tot ongeveer 21:00 uur.

Alle leden in hun regio krijgen een aparte 

uitnodiging per nieuwsbrief met 

gegevens over tijdstip en locatie. 

Ben je (nog) geen lid, maar wil je eens 

kennismaken met de VLOK en horen wat 

de VLOK te vertellen heeft, meld je dan 

aan via info@vlok.nl met de mededeling 

dat je graag aanwezig wilt zijn op een van 

de regiobijeenkomsten. Raadpleeg de 

agenda op www.vlok.nl

VLOK – 35 jaar!

Het jaar 2018 staat in het teken van 35 jaar VLOK. 

Dat betekent dat alle onderwerpen waarvoor de 

VLOK staat de revue zullen passeren: 

Vakmanschap en Zekerheid, Duurzaamheid, 

Klantvriendelijkheid, Slim Ondernemen, Samen Sterk, enz. Zo nam de VLOK al 

deel aan de Open Dagen van het Techniek College Rotterdam op 19 en 20 

januari .

Ook heeft de VLOK op 8 februari 2018 een Studiereis georganiseerd naar de 

PCI-fabriek in Hamm (Duitsland) met onder meer een speciale workshop ‘Een 

succesvolle badkamerofferte’. En werkt de VLOK mee aan de Vakwerk Awards 

2018 waarvan de prijsuitreiking zal plaatsvinden op 25 mei 2018 in de 

Jaarbeurs Utrecht tijdens het Bouwmaat XXL Event, hét jaarfeest voor vakmen-

sen.
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VLOK leden op regiebezoek in de werkplaats bij collega-lid 

Barry de Vreede in Zevenhuizen

VLOK-leden uit de regio Amsterdam 

ontmoeten elkaar in de kroeg
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