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VLOK-Verenigingsmanager
Dennis Kosten versterkt vanaf september het 
VLOK-team in Zoetermeer als verenigings-
manager.
De aanstelling van een verenigingsmanager 
is de eerste stap die het bestuur heeft 
genomen ter versterking van de VLOK. 
Economisch gaat het goed, maar de lessen 
van de afgelopen tien jaar zijn te belangrijk 
om te vergeten. Met een perfecte kwaliteit 
van werken en open en eerlijke communicatie 
met de consument heb je een enorme 
voorsprong in de markt. Weten, leren en 
communiceren doe je niet alleen. Daarom wil 
de VLOK hét platform voor vakmensen zijn. 
Dennis Kosten heeft diverse functies 
ingevuld bij zowel profit- als non-profit 
organisaties. “Ik verheug me op de contacten 
met de VLOK-leden. Daarnaast zal ik graag 
de voordelen van het VLOK-lidmaatschap 
aan anderen uitdragen. Met als Unique 
Selling Point de VLOK-uitvoerings-
voorwaarden, goedgekeurd door de 
Consumentbond en Vereniging eigen Huis.”

aangepaste vorm ook in de Eerste Kamer op een 
meerderheid kan rekenen. In afwachting 
daarvan bereid het bedrijfsleven zich voor op de 
komende veranderingen.
Vorig jaar hebben we in de KlusVisie al 
gewezen op de initiatieven rond 
persoonscertificering bij het monteren van 
daglichtsystemen (dakramen, dakkapellen en 
lichttubes). 
Ook de installatiesector is volop in 
ontwikkeling. Bestaande erkenningsregelingen 
en certificatieregelingen worden vernieuwd 
waarbij rekening gehouden wordt met de Wet 
kwaliteitsborging voor het Bouwen en in 
aansluiting op de discussie rond de gevaren van 
koolmonoxide. Belangrijke rol is daarbij 
weggelegd voor de nieuwe stichting Kwaliteit 
voor Installaties Nederland, KvINL (zie kader).

Wet Kwaliteitsborging voor 
het bouwen vertraagd, maar…

Vakman van het 
jaar 2018
Bouwmaat heeft met steun van veel partners – 
waaronder de VLOK en VLOK-partner PCI – de 
Vakwerk Awards 2018 georganiseerd. 

Met een gedegen campagne wist Bouwmaat ruim 
driehonderd vaklieden ertoe te bewegen hun werk in te 
zenden in zes categorieën: Bouw & Timmeren,  
Duurzaam Bouwen Sanitair & Installatie, Schilderen, 
Stucwerk en Tegelen. Tijdens het Bouwmaat XXL 
Event op 25 mei 2018 in de Jaarbeurs te Utrecht werden 
de winnaars van de verkiezing bekendgemaakt. 
De eindwinnaar van de verkiezing Vakman van het jaar 
2018 is Rhon van de Velde van Klussenbedrijf Rhon uit 
Bergen op Zoom. Rhon kwam daarmee in het bezit van 
een fantastische Ford Transit Custom, ter beschikking 
gesteld door Ford en Stern.
De VLOK is er trots op om mensen als Rhon als 
VLOK-lid in de gelederen te mogen hebben. Rhon geeft 
hij toe dat zijn opdrachtgever hem extra had weten te 
inspireren met deze klus van ruim twee jaar! Of zoals hij 
het omschrijft: “Een zeventiende eeuwse boerderij 
duurzaam verbouwen? Het kan. Fors isolatiepakket in 
wanden (Faay W’all-in-one), dak en vloer. Lt-
vloerverwarming met lucht-warmtepomp (Panasonic) 
en ventilatie via een D-systeem (Komfovent van 
Ventilair). Verder veel geduld investeren in het 
herstellen van het metsel- en timmerwerk en de 
technische installatie. Voor het herstellen van de balken 
portaalconstructie is de hulp ingeroepen van ‘Maatwerk 
in eiken’. Ook voor de rieten kap en het storten van de 
betonvloer is een beroep gedaan op een derde partij. 
Alle andere werkzaamheden zijn door ondergetekende 
uitgevoerd.” Een leuke filmimpressie is te vinden op 
www.vlok.nl/winnaars-vakwerk-awards-2018-bekend/.

Het ontwerp van de Wet Kwaliteitsborging voor 
het Bouwen (WKB) is eind 2017 – vlak voor de 
eindstemming in de Eerste Kamer – 
geparkeerd. De regering wil met de nieuwe wet 
twee dingen bereiken. In de eerste plaats 
aannemers dwingen kun kwaliteit door middel 
van erkenning of certificering te borgen. Om 
daarmee de bezuinigingen van de afgelopen 
decennia op het gemeentelijk toezicht op te 
vangen. In de tweede plaats de rechten van de 
woonconsument versterken door de bewijslast 
dat het werk goed is uitgevoerd na oplevering 
van het werk bij de aannemer te leggen.
Op voorstel van de SP komt er alsnog een 
30-ledendebat in de Tweede Kamer, dwz. een 
debat op verzoek van een minderheid van de 
Tweede Kamer. Dit debat is nodig om uit de 
impasse te komen, zodat het wetsvoorstel in 

Facebook is ook handig
Je kunt er alles van vinden maar als 
communicatiemiddel is het onovertroffen. 
Daarom heeft de VLOK naast zijn 
Verenigingspagina ook een besloten 
ledendeel. Hierop kunnen de leden hun 
vragen kwijt en ook met elkaar contact 
opnemen. Technische vragen, overtollig 
materieel, gereedschap of klussen die je niet 
aankunt of waar je hulp bij kunt gebruiken, 
handige sites, of gave instructie-filmpjes. Of 

zelfs een mooie klus waar je trots op bent! 
Geef je op of wordt lid door op onze 
FB-pagina een verzoek te doen. Natuurlijk 
niet pas als je wat nodig hebt maar zo 
spoedig mogelijk, wellicht lees je iets dat je 
anders gemist zou hebben.

KvINL

Kwaliteit voor
Installaties
Nederland

Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland
KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI 
(Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging 
binnen de Installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL 
samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, 
processen en diensten in de installatiesector. Kwaliteit aantonen, dat is de essentie van 
KvINL. 
Een installatiebedrijf kan kiezen uit erkenning of certificering. Een erkenning is hét label om 
een gediplomeerd vakman te onderscheiden. Met een erkenning laat men zien over de juiste 
kennis en kunde te beschikken om het werk goed uit te voeren. Certificering is geschikt om 
aan te tonen dat de werkzaamheden volgens vaste voorschriften en procedures worden 
uitgevoerd. Voor meer informatie, zie www.kvinl.nl.

Gevolgen voor 
klussenbedrijven
Ook voor een klussenbedrijf is deze 
ontwikkeling van belang. We weten al dat 
verzekeraars vaak bijzondere bepalingen 
hebben opgenomen voor het uitvoeren van 
installatie- en dakwerkzaamheden. Er zijn tal 
van risico’s op schade en veiligheidsrisico’s. 
Denk bij elektra aan elektrocutie of aan brand. 
Denk bij gas aan ontploffingsgevaar, brand of 
koolmonoxidevergiftiging. Denk bij water 
aan besmetting met de legionellabacterie.
Niet alleen je eigen vakbekwaamheid is in het 
geding. Ook als je installatiewerk laat 
uitvoeren komt het erop aan, dat je kunt 
bewijzen dat degene aan wie je het werk 
opdraagt vakbekwaam is. Is het niet een 
nieuwe wet die dat straks van jou als 
hoofdaannemer verlangt, dan is het de 

Nieuwe erkenningsregelingen 
voor installatiewerk
Er staan voor 2018 met name drie nieuwe erkenningsregelingen (elektro, gas 
en water) in de steigers, die ook bedoeld zijn voor kleine eenmanszaken. Deze 
erkenningsregelingen richten zich vooral op de vakbekwaamheid van de installateurs 
en de kwaliteit van de door hen uitgevoerde werkzaamheden. 
Een erkenning geeft de installateur de mogelijkheid zijn kwaliteit aantoonbaar te 
maken voor een aannemer en voor de consument. Niet toevallig de twee hoofdelement 
van de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen. 

zelfbewuste consument die steeds beter weet 
wat zijn rechten zijn. Zeker een consument die 
merkt dat kwaliteit steeds duurder aan het 
worden is. Maar ook rechters en 
geschillencommissies beoordelen je werk op 
basis van (verondersteld) vakmanschap.

Investeer in de toekomst
Het is verstandig bij jezelf te rade gaan of je 
klaar bent voor de naaste toekomst. Wellicht is 
het goed je te verdiepen in de mogelijkheden 
om je praktijkkennis uit te breiden met nog wat 
meer theorie en je kennis eens te laten toetsen. 
Dat hoeft niet veel tijd te kosten. En ook vallen 
de kosten mee. Althans als je ziet wat je er 
straks aan erkenning voor kunt terugkrijgen. 

Meer weten, neem dan contact op met de 
VLOK. Wij helpen je graag verder.
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