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35 jaar nieuw!
Op 3 augustus 2018 is het precies 35 jaar 
geleden dat de VLOK werd opgericht. Omdat 
de volgende KlusVisie pas na die datum 
verschijnt is het nu al actueel om daarover te 
schrijven.
We zijn eens 
in het archief 
gedoken. In 
1986 – drie 
jaar na de 
oprichting van 
de VLOK – verscheen de eerste Maatwerk, 
het verenigingsblad voor de VLOK. En bij het 
tweede nummer werd de winnaar van de 
prijsvraag voor het maken van een VLOK-
logo bekendgemaakt. 
Als je verder in de nummers van Maatwerk 
bladert, zul je zien dat er meerdere onder-
werpen ook nu actueel zijn. Zo is er aandacht 
voor de organisaties Gered Gereedschap. 
Maar ook zie je verschillende initiatieven op 
het gebied van opleidingen voor allround 
vakmensen.
En de band van de VLOK als brancheorgani-
satie met de Kamers van Koophandel. 
Destijds ging het vooral over de Vestiging-
swetgeving en hulp bij starters. Nu gaat het 
om bevorderen van ondernemerschap, 
onder meer door voorlichting aan.
Maatwerk lezen, kijk eens op  
https://www.vlok.nl/klussenbedrijven/
vlok-brancheorganisatie/ontstaan/

lencommissie. Eerst nauw betrokken bij 
allerlei automatiseringstrajecten om het werk 
van De Geschillencommissie voor iedereen 
transparanter, digitaler en eenvoudiger te 
maken. Het gaat daarbij ook om de kosten. Het 
moet voor het bedrijfsleven zo goedkoop 
mogelijk, zonder af te doen aan kwaliteit. Je 
moet toch zeker een 8,5 blijven scoren!
Sinds ik ook betrokken ben bij de communica-
tie, heb ik ontdekt, dat De Geschillencommis-
sie en de stakeholders veel informatie te 
bieden hebben. En dat we die informatie met 
behulp van de huidige technieken beter 
kunnen verspreiden.”
Kees: “Nu wordt het spannend. Wat is het 
geworden?”
Robin: “Het jaarverslag verscheen oorspron-
kelijk als boekwerk. Sinds een aantal jaren is 
het als pdf-bestand te downloaden van onze 
site. Maar nu wordt het een ‘levend docu-
ment’, een site waar de cijfers uit het jaar-
verslag en alle gebruikelijke afbeeldingen en 
toelichtingen te vinden zijn. Maar dan toegan-
kelijk in eigen omgeving van een stakeholder 
en de collega stakeholders in het cluster. Het is 

Primeur!Tip van Wim: 
Hoezo offerte 
vrijblijvend?
‘Hierbij zend ik u vrijblijvend de offerte voor...’
Het woord ‘vrijblijvend’ komt vaak voor in (bouw)-
offertes. De vraag is voor wie die ‘vrijblijvendheid’ 
geldt, voor de klant, voor de aanbieder of voor beiden? 
Ja, de klant is vrij om een keuze te maken tussen 
aangevraagde offertes. Jij bent ook vrij om wel of geen 
offerte uit te brengen. Doe je dat wel, is die offerte dan 
vrijblijvend?

Een begroting wordt, niet met de Franse slag, uit-
gewerkt in een offerte. Je werkt zo toe naar een vaste 
aanneemprijs. Voor de klant zal het duidelijk zijn, dat er 
nergens in die offerte iets vrijblijvends staat. Mocht iets 
nog niet zeker zijn, dan verwerk je dat in een stel- of 
verrekenpost.

Gebruik de term ‘vrijblijvend’ liefst helemaal niet. 
Mocht de klant nog aanpassingen wensen, verwerk die 
dan in een nieuwe offerte. Vul zo nodig aan met extra 
voorwaarden om bepaalde risico’s uit te sluiten. En 
klopt er iets niet, zolang de klant de offerte niet heeft 
geaccepteerd, kun je die altijd herroepen. Dat kan ook 
per mail.

Let op met de geldigheidstermijn!
Een offerte is een voorstel die tot moet leiden tot een 
overeenkomst. Noem je daarbij een vaste geldig-
heidstermijn dan is er sprake van een vast aanbod 
waaraan je gebonden bent gedurende de termijn die je 
zelf hebt gesteld. Je heft daarmee zelf de vrijblijvend-
heid op!
Vermeld je geen geldigheidsdatum, dan geeft het woord 
vrijblijvend je de mogelijkheid nog wijzigingen aan te 
brengen, denk aan prijsstijgingen van materialen.

Een tweegesprek tussen Robin Perik, 
informatie- en communicatiemanager 
bij de Stichting Geschillencommissies 
Consumentenzaken (SGC) en Kees 
Huisman, algemeen secretaris van de 
VLOK, branchevereniging voor vakmensen 
op 16 mei 2018 op het kantoor van De 
Geschillencommissie in Den Haag.

Kees: “Aanleiding voor ons gesprek is de 
informatie die jullie wilden hebben voor jullie 
nieuwe jaarverslag over 2017. Het wordt geen 
boek meer, ook geen pdf-bestand, maar iets 
anders. Iets nieuws!”
Robin: “Ja, we zijn van mening dat we over het 
werk van De Geschillencommissie, maar ook 
over de inzet van de branche- en de consumen-
tenorganisaties als onze stakeholders meer 
kunnen vertellen. En dat het meerdere juist voor 
consumenten en de lidbedrijven van waarde is 
– en ook de stakeholders onderling kan
inspireren.”
Kees: “Hoe ben je tot jullie nieuwe opzet voor 
het jaarverslag gekomen?”
Robin: “Ik werk nu twaalf jaar bij De Geschil-

Al 35 jaar!

Kees Huisman, algemeen secretaris van VLOK, daagt je uit!
Kees Huisman, algemeen secretaris van de 
VLOK, heeft de ontwikkeling van de Veilig-
heids Checklist Aannemers – VCA (oorspron-
kelijk GSA - General Savety Approval en LSA 
– Limited Savety Approval) meegemaakt.
Deze veiligheidscertificering is ontwikkeld 
vanuit de petrochemische industrie. Niet 
wettelijk verplicht. Maar door de ketenwerking 
uiteindelijk wijd verbreid in aannemersland. 
Elke hoofdaannemer die op een petrochemis-
che plant aan de slag wil moet personeel 
inzetten die het basis VCA-diploma heeft. 
Leidinggevenden moet het zogenoemde 
VOL-VCA-diploma hebben. Als bewijs dat je 
het diploma hebt gehaald krijg je een speciale 
pas. Zonder pas kom je het terrein niet op. 
Aannemers die gebruikmaken van onder-
aannemers of zzp’ers moeten controleren of 
die ook VCA-gecertificeerd (bedrijven) of 
VCA-gediplomeerd (personen) zijn. Juist door 
die ketenvoorwaarde heeft VCA een grote 
vlucht genomen in de bouw.
“Jaren geleden hebben we vanuit de VLOK 
met ’t Web ook VCA-trainingen georganiseerd. 
Daaraan hebben toen tientallen VLOK-leden 
deelgenomen. De meesten niet eens omdat 
dat voor hen verplicht was, maar gewoon om 
hun kennis bij te spijkeren. Het gaat tenslotte 
wel ergens over.
Die beroepshouding spreekt mij erg aan. Zelf 
heb ik ook uitdagingen aangenomen om buiten 
mijn eigenlijke werk vakdiploma’s te behalen 

(verzekeringen en makelaardij). Dit keer wil ik 
het doen op het gebied van veiligheid. Daarom 
zal hij op donderdag 21 juni 2018 plaatsnemen 
in de schoolbanken van Dakvenstermeesters 
Montage Keurmerk en de cursus VOL-VCA 
volgen om aan het einde van de cursusdag op 
te gaan voor het examen.
Dat ik nu leden uitdaag heeft vooral te maken 
met mijn kijk op ondernemerschap. Ik hoor 
bijvoorbeeld voor regiobijeenkomsten vaak: 
“We kunnen niet komen, want we hebben het 
zo druk.” Volgens mij doe je dan iets niet goed. 
Als je niet in jezelf kunt investeren, ook voor je 
klant tenslotte, ga je uiteindelijk achter de 
feiten aan lopen. Mijn investering wordt nu een 
dag aan tijd en het cursus en examengeld. 
Maar dan kan ik uit eigen ervaring meepraten 
over de eisen voor VCA-certificering!” 
Bij werkzaamheden op het dak staat veiligheid 
voorop, vandaar dat Dakvenstermeesters 
Montage Keurmerk ook de VCA-trainingen 
aanbieden om in basis veilig (op het dak) te 
werken. 
Durf jij de uitdaging aan? Kijk voor meer 
informatie eens op https://dakvenster-
meesters.nl/vca-certificering/
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de bedoeling dat de site eind mei in de lucht is: 
www.samenwerkenaankwaliteit.nl.”

Kees: “Hoe moet ik dat zien voor de 
VLOK?”
Robin: “De VLOK is ingedeeld in het cluster 
Werkzaamheden in en om het huis (onder-
houd). Samen met Schilders, behangers- en 
glaszetbedrijven, groen-, bestratings- en 
doe-het-zelfbedrijven. Aanpalend aan 
Werkzaamheden in en om het huis (instal-
latie) waarin installatie-, dakdekkers-, 
verbouwings- en bouwbedrijven, afbouw-
bedrijven en bouw- en afbouwmaterialen 
zijn ondergebracht. 
Zo komt duidelijk naar voren dat het 
bedrijfsleven bouwbreed werkt aan kwaliteit. 
De cijfers voor de VLOK worden op een 
andere manier gepresenteerd (zie bij-
gevoegde schema). De link naar de 
VLOK-site is gemaakt naar de pagina waar 
blijkt dat de VLOK voortrekker is op het 
gebied van een betere informatievoorziening 
in de sector In en Om het Huis.”

Uit KlusVisie 2018-4


