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Vlok-Monitor
De Vlok onderzoekt een nieuw instrument 
om zo snel en goed mogelijk de wensen van 
de leden en van de klanten van de Vlok-
leden in beeld te krijgen. Dan kan de Vlok als 
brancheorganisatie haar dienstverlening 
strakker op die wensen afstemmen. Ofwel, 
dan ben je nog beter af bij de Vlok!
In het verslag van de Beurs Eigen Huis 
vertellen wij over de try-out bij de 
woonconsument.
Tijdens de regiobijeenkomst in het Innovatie 
Centrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam 
hadden we de gelegenheid ook aan de 
aanwezige leden (65 procent) en enkele 
ondernemers die als gast aanwezig waren 
(35 procent) enkele vragen voor te leggen.
Het belangrijkste dat de Vlok alle aanwezigen 
zou kunnen bieden is KlusVisie (66 procent), 
gevolgd door promotiemateriaal (50 procent), 
rechtsbijstand en incasso (42 procent) en 
een netwerk van vakgenoten (42 procent), 
voordelige verzekeringen (33 procent), 
trainingen (17 procent en inkoopvoordeel (8 
procent). 92 procent zou de Vlok aanbevelen 
bij collega’s. 
Van de Vlok-leden was de reden om Vlok-lid 
te worden: voordelige verzekeringen (40 
procent) en trainingen (40 procent), gevolgd 
door promotiemateriaal, rechtsbijstand, 
netwerk van collega’s of anders (elke 20 
procent).

Inmiddels laat 1 op de 5 bezoekers weten de Vlok 
te kennen. Bijna 40 procent via relaties, 30 
procent via internet, 20 procent anders en 10 
procent via beurzen. ‘Waar voor je geld’ vindt 95 
procent van de bezoekers belangrijker dan de 
laagste prijs.
Bij een verbouwing vindt men het meest 
belangrijk dat het werk volgens afspraak wordt 
opgeleverd (84 procent) en dat de vakman veilig 
en netjes werkt (80 procent). Dan volgen garantie 
op de gebruikte materialen en montage (70 
procent) en advies van de vakman (66 procent).

Eigen Huis Beurs 2018Tip van Wim: 
Moeilijk, dan 
maar stelpost?
Een offerte mag nooit een vergaarbak van stelposten 
zijn. Een stelpost gebruik je alleen als het niet anders 
kan. Te veel stelposten roept vragen op over het serieuze 
karakter van de begroting/offerte.  

Hoe ga je te werk?
Het komt voor dat in de voorfase van een werk sommige 
materialen nog niet bepaald zijn (tegels, sanitair, 
keuken). Het is ook niet altijd mogelijk zonder te slopen 
overal achter of op te kijken.
• Maak in zulke gevallen een reële inschatting van de te 
maken kosten en/of inkopen. Geef daarbij aan welke 
materialen er tegen welke prijs zijn meegenomen; 
bijvoorbeeld aankoop wandtegels 30 x 60 gekalibreerd 
mat wit per m2 € 37,00 exclusief btw.
• Neem de verwerkings- of montagekosten mee.
• Neem de opslag voor algemene kosten, winst en 
(algemene bedrijfs-)risico’s mee.
• Neem een risicomarge (van minstens 10 procent) mee
voor dit projectonderdeel. Dat is nodig omdat er teveel 
onzekerheid is om een rechtstreeks offertebedrag te 
noemen.
Hiermee benader je de werkelijkheid.  Op niet 
berekende en beschreven punten, kun je later niet terug 
komen. Let wel voor het bedrag van de stelpost spreek 
je af in ieder geval iets te maken. Maak van elke stelpost 
dus een specificatie, die je voor jezelf kunt houden, maar 
ook los bij de offerte kunt voegen. Na uitvoering kun je 
de werkelijke bestede uren en materialen verrekenen 
tegen de begrote. 

Kun je geen goede inschatting maken van de kosten, 
neem dan de opdracht aan op regiebasis. Of bedank 
beleeft voor de opdracht.

Tenslotte: als er een overschrijding van meer dan 10 
procent dreigt van de aangegeven stelpost, dien je de 
klant daarvan tijdig op de hoogte te stellen!

Op 21, 22 en 23 september 2018 was 
de Vlok aanwezig op de Beurs Eigen Huis in 
de Jaarbeurs te Utrecht. Ruim 28.000 
bezoekers zochten die dagen gericht naar 
informatie over het bouwen, verbouwen 
en/of inrichten van hun woning.

De Vlok informeerde de woonconsument over 
het voordeel om een Vlok-erkend bedrijf in te 
schakelen. De vakkundigheid en extra garantie 
die elk Vlok-lid aan de woonconsument biedt: 
de Vlok-nakomingsgarantie.

Wat vindt de woonconsument?
Om meer te weten te komen over de wensen 
van de woonconsument hield de Vlok een 
mini-onderzoek. Aan de deelnemers stelde de 
Vlok een prijs in de vorm van een gratis klusdag 
ter waarde van 400 euro in het vooruitzicht!
Uit het onderzoek kwamen een aantal leuke 
dingen naar voren. Maar daarbij moeten we ons 
wel realiseren, dat op een beurs als deze 
serieuze woonconsumenten komen kijken. 
Mensen die tijd en geld investeren om te weten 
hoe zij hun woning kunnen verbeteren. Mensen 
dus die niet ‘voor een dubbeltje op de eerste rij 
willen zitten’’. Kortom, voor professionele 
vakmensen waardevolle klanten!

Op 1 oktober 2018 was de Vlok te gast in het 
Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen aan de 
Directiekade 3 te Rotterdam (op het 
haventerrein van de voormalige RDM-werf). 
Een centrum dat je ook met je klant kunt 
bezoeken. Voor consumenten is het namelijk 
de Woon Wijzer Winkel (www.
woonwijzerwinkel.nl).
Alles tot stand gekomen dankzij de bevlogen 
inzet van gastheer Maurice van der Meer, 
directeur van de Winkel. Hij wist 25 
gemeenten uit de regio’s Rijnmond en 
Haaglanden te overtuigen het centrum op te 
zetten. Inmiddels zijn er ruim 450 producten 
en oplossingen van fabrikanten te zien en te 
voelen. Hoewel hij begrijpt dat dit niet 
gemakkelijk is, hoopt Maurice van der Meer 
dat vanuit het centrum een klant keuzes kan 
maken en die kan laten uitvoeren door één 
kleinschalig werkende aannemer. In de 
praktijk moet de klant nu voor de 
verschillende technieken zoeken naar 
meerdere bedrijven. De grote aannemers 
hebben vooral belangstelling voor grote 
opdrachten van woningbouwverenigingen. 
Hier ligt een kans voor all-round 
klussenbedrijven. Op dit moment liggen er 
tweehonderd aanvragen voor de uitvoering 
van werk open!

Daarna was het woord aan Bob Meulendijk 
van Zonnepanelen Vlaardingen (www.zpvl.
nl).
Bob had tot voor kort een klussenbedrijf en 

Regiobijeenkomst Rotterdam

was lid van de Vlok. Van oorsprong 
elektroman wilde hij niet verder gaan met het 
installeren van badkamers. De uitdaging vindt 
hij nu in zonnestroom.
Hij schets een beeld: op dit moment wordt 
slechts 6,3 procent van de energie duurzaam 
opgewekt. Terwijl de zon 1.400 keer zoveel 
energie opwekt dan we nu nodig hebben. Al 
in 1839 zijn de eerste zonnepanelen 
ontwikkeld. Hij wijst erop, dat het gaat om 
installaties die niet alleen gemonteerd moeten 
worden, maar die je ook voortdurend moet 
blijven monitoren.
Knelpunten op de markt zijn: de toestroom 
van goedkope producten die een korte 
levensduur hebben en de onzekerheid over 
garanties. Hij verwacht dat vele producenten 
van goedkope panelen failliet zijn wanneer 
duidelijk wordt dat de producten niet meer 
goed functioneren.

Bob staat stil bij een aantal praktische zaken, 
zoals het belang van goede omvormers, 
voorkomen van risico’s op brand, de gevaren 
bij het blussen van brand, de voordelen van 
ligging oost-west van panelen (opbrengst 
slimmer verdelen over de dag), de problemen 
rond de opslag van energie, de noodzaak van 
het aarden van de panelen. Ook stond hij stil 
bij een aantal praktische richtlijnen van 
Uneto-VNI.

Voor de toekomst is er veel werk te 
verrichten. Het tekort aan vakmensen in de 
electro-technische branche wordt geschat op 
15.000! Dus klussenbedrijven, die aan de slag 
willen, zijn welkom en kunnen met Bob of 
Maurice contact opnemen om meer te weten 
te komen.
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