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Vakgroep Interieurbouw 

in de regio 

In het kader van het Jaarthema 2017: De Regio willen we met het VLOK-

team ook voor de Vakgroep Interieurbouw zoveel mogelijk regio’s 

bezoeken. Doel van ons bezoek 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 lidmaat-

schap 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 de vorige editie van ons vakblad 

Interieurbouw al spraken. En geven we 

andere partijen de gelegenheid zich te 

presenteren, zoals CED Repair. En haken 

we in op initiatieven van anderen, zoals 

Bikkels in de Bouw.

www.vlok.nl/vakgroepen

Bikkels in de Bouw

In 2017 is de VLOK in een twaalftal regio’s aanwezig tijdens de Stadiontour georganiseerd door 

Bikkels in de Bouw.

Arjen Meijer, oprichter en eigenaar van Bikkels in de Bouw: “Wij zijn supporter van vakmensen. Uit eigen 

ervaring weten wij dat de combinatie vakman en ondernemer best lastig kan zijn. Wij helpen 

vakmensen graag praktisch en voorzien hen van gerichte informatie.” 

Bikkelmiddagen zijn gratis demobijeenkomsten die in samenwerking met partners in het hele 

land worden georganiseerd. Meijer: “Onze partners demonstreren hun nieuwste producten, 

waardoor de vakman altijd op de hoogte is en blijft van de nieuwste toepassingen. Van 

materialen uitproberen tot gereedschap testen en van kennis delen tot actuele (zzp-)  

ondernemersinformatie zijn vaste ingrediënten. En altijd onder het genot van een gratis 

hapje en drankje, want wij combineren graag het zakelijke met gezelligheid!” 

In 2017 organisert Bikkels in de Bouw de Stadiontoer. “Wij verplaatsen ons door het 

hele land en organiseren twaalf Bikkelmiddagen altijd in een voetbalstadion. Van 

Groningen tot Rotterdam en van Enschede tot Alkmaar. Tussen 14.00 en 19.00uur kan 

de vakman binnenlopen, kijken, vragen stellen, testen, kennis delen, wat eten en drinken en bijpraten met andere 

vakmensen.” 

En vanaf 15:00 uur is er ook voor de Vakgroep Interieurbouw gelegenheid zich in de  regio te presenteren en leden en 

belangstellenden bij te praten over haar activiteiten. Onder meer over de voordelen van de Algemene Voorwaarden Vakgroep 

Interieurbouw als modelovereenkomst.

Op 30 maart 2017 start de Stadion Tour 2017 van Bikkels in de Bouw. Aanmelden kan via: www.bikkelsindebouw.nl
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