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bedrijfsleven (en na doorberekening aan de 
klanten) en de overheid vermoedelijk meer dan 
€ 1 miljard. 
Om de leden te helpen heeft de VLOK zich als 
partner aangesloten bij AVG Verenigingen. 
Deze stichting biedt de mogelijkheid om je 
bedrijf zelf voor te bereiden op de nieuwe 
wetgeving en jezelf te voorzien van een 
certificaat. VLOK-leden krijgen een korting 
van 50 procent bij de toepassing van de 
hulpmiddelen en toegang tot alle nodige 
informatie.
Daarnaast besteedt de VLOK aandacht aan de 
AVG op de ledenportal, tijdens 
regiobijeenkomsten en voor de leden die dat 
willen door middel van een workshop.

AVG – lastig? Tip van Wim - 
Automatisch 
bestaat niet
Misschien denkt de klant wel dat een offerte 
automatisch uit je computer rolt. Maak hem duidelijk: 
automatisch bestaat niet. Iedere opdracht staat op zich 
en vraagt gewoon maatwerk. Het kan namelijk snel mis 
gaan.
Voorbeeld: Een klant vraagt een offerte voor een 
verbouwing. Hij heeft zelf de woning gebouwd en wilde 
ook dit keer een aantal werkzaamheden zelf uitvoeren. 
Bovendien wist hij nog niet hoe en wat hij wilde. Dus 
kwam er een ‘ongeveer-offerte’ met de nodige open 
eindjes. De offerte werd door de klant voor akkoord 
getekend en men ging aan de slag. 
Al tijdens  de uitvoering ontstond verschil van inzicht 
over wat wel of geen meerwerk was, wanneer zaken 
gereed moesten zijn en wie waarvoor verantwoordelijk 
was. De oorzaak van al deze problemen lag al voor het 
maken van de offerte; er was geen goed bestek of 
duidelijke omschrijving. 
Voor grotere opdrachten moet je van een klant verlangen 
dat hij een bestek of minstens een uitgebreide 
beschrijving aanlevert. Het kan zelfs zo zijn dat een 
architect en/of constructeur die moet aanmaken, zoals 
bij nieuwbouw.
Is daar geen sprake van, wees dan voorzichtig met de 
beschrijving in de offerte. Dan komt het er op aan dat je 
zélf een waterdichte beschrijving maakt, mogelijk met 
behulp van de Stabu-besteksystmatiek. Daarmee heb je 
gelijk een goede checklist! 
Overigens kun je dan best van te voren een vergoeding 
afspreken voor het maken van een offerte. Automatisch 
bestaat toch niet?

Inmiddels is het iedereen wel bekend. 
Met ingang van 25 mei 2018 
wordt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van kracht. 
Bedrijven moeten persoonsgegevens 
aantoonbaar beschermen en niet langer 
bewaren dan nodig.

Het is inmiddels ook duidelijk dat het 
beschermen van de persoonsgegevens een 
belangrijke zaak is, maar ook kosten met zich 
meebrengt, tijd vraagt en voortdurend aandacht 
vergt.
We weten, dat een klein bedrijf dat zichzelf wil 
onderwerpen aan een audit in beginsel zo’n 
€ 250 aan externe kosten kwijt is en daarnaast 
de nodige tijd. Deze nieuwe wetgeving kost het 

Dit jaar is de VLOK weer present op de 
Startersdagen van de Kamer van Koophandel. 
Vroeger alleen op de eerste zaterdag in 
november, vanaf dit jaar meerdere keren per 
jaar op verschillende plaatsen in Nederland.
Na de aftrap op 10 maart 2018 in de Johan 
Cruijff Arena in Amsterdam Zuid-Oost komt de 
VLOK op 20 juni 2018 in het WTC in 
Rotterdam en in Zwolle bij de Hogeschool 
Windesheim.
VLOK-penningmeester Paul Scholte stond 
enthousiast starters te woord. Deze waren onder 
de indruk van zijn praktische tips. Jongere en 
oudere starters, nog bezig met de vakopleiding 
Allround Vakkracht/Ondernemer Klussen-
bedrijf of vanuit een bestaande baan op zoek 
naar meer vrijheid en waardering. Bezoekers 
die duidelijk de moeite namen om zich gedegen 
voor te bereiden op het ondernemerschap. De 
vragen hadden betrekking op de 
marktontwikkelingen, op prijsberekening, op 
de risico’s bij de bedrijfsvoering en over 
garanties. Ook het nut en noodzaak van goede 

VLOK actief op startersdagen
algemene voorwaarden kwam in vele 
gesprekken aan de orde.
Behalve in Amsterdam was de VLOK op 14 
maart 2018 ook te gast op de Startersdag 
Leiden. Deze bijeenkomst was georganiseerd 
door Startersdagen.com bij het MBO Rijnland 
in het centrum van de stad. MBO Rijnland is 
een van de ROC’s in Nederland die jongeren 
opleidt voor de vakopleidingen 
Servicemedewerker gebouwen en Allround 
Vakkracht Klussenbedrijven.
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Appartement en eigenaar
Vorig jaar bracht de VLOK een bezoek aan de 
vereniging VvE Belang. Doel: het 
bekendmaken van de voordelen van een 
samenwerking met VLOK-leden als het gaat 
om kleinschalig onderhoud van 
woningcomplexen. Met name wordt gewezen 
op het voordeel van de VLOK-
nakomingsgarantie, die voortvloeit uit de door 
de Consumentenbond en Vereniging Eigen 
Huis goedgekeurde VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden.
Om de VLOK nog meer te promoten onder de 
besturen van VvE’s is de VLOK een 
samenwerking aangegaan met Appartement 
en Eigenaar. Appartement en Eigenaar geeft 
een tijdschrift en een nieuwsbrief uit en 
onderhoudt het online platform: www.
appartementeneigenaar.nl.
Appartement en Eigenaar voorziet VvE’s van 
relevant nieuws, ontwikkelingen op het gebied 
van de wetgeving en achtergrondartikelen voor 
VvE’s en woningcorporaties. Juridische en 
technische vragen van VvE’s worden 
behandeld door experts. VvE’s die iets willen 
weten over ‘klussen’ hoeven dit woord maar op 
de zoekregel van de site in te toetsen om bij de 
VLOK uit te komen. En komen zo meer te 
weten over de extra garantie die de VLOK-
leden ook aan VvE’s bieden.

APPARTEMENT
& EIGENAAR

Uit een onderzoek dat Bouwmaat onlangs 
heeft laten uitvoeren in het kader van de 
Vakwerk Awards 2018 onder duizend 
consumenten (tussen 18 en 65 jaar) kwam 
naar voren dat goede referenties, diploma’s of 
een keurmerk belangrijk zijn. Veruit de meeste 
contacten komen tot stand via familie, vrienden 
of kennissen. Dat is nog altijd in de lijn die uit 
onderzoek van de VLOK onder de 
klussenbedrijven sinds 1995 naar voren komt. 

Een kwart van de ondervraagden komt online 
aan een bedrijf en controleert dan de 
referenties. Op dit moment is de 
beschikbaarheid van de vakman ook een punt 
voor de klant.

Van 9 tot en met 11 maart 2018 was het 
VLOK-promotieteam onder leiding van 
VLOK-ambassadeur Mart Rietveld present op 
de Beurs eigen Huis in de Jaarbeurs te Utrecht.
De beurs werd dit keer druk bezocht, ook waren 
er verschillende VLOK-leden die even een 
kijkje kwamen nemen. Zij konden zelf ervaren 
dat de serieuze woonconsument een keurmerk 
en garantie belangrijk vindt. Mart wist met zijn 
vakkennis bovendien vele bezoekers blij te 
maken met zijn praktische tips en aanwijzingen. 
En soms waarschuwingen om bepaalde klussen 
niet te onderschatten.

Het Kenniscentrum Op Maat Bouwen 
organiseert op woensdag 9 mei 2018 de 
Training ‘Haal meer uit Calculatie’ en op 
woensdag 30 mei 2018 de Training ‘Haal meer 
uit je offerte’. Deelname aan deze trainingen 
kost normaliter 245/199 euro (excl. btw, incl. 
trainingsboek).

Abonnees van Op Maat Bouwen en leden van 
de VLOK kunnen ook aan deze trainingen 
meedoen en krijgen dan een korting van  
50 euro per training.

Bedrijfshulpverlening
Heb je behoefte om kennis op te doen om iemand uit een netelige situatie te kunnen redden? 
Via een van onze leden kwamen we in contact met Access & Safety. Deze organisatie biedt je de 
mogelijkheid om je voor te bereiden op het examen Bedrijfshulpverlening (BHV). De training 
omvat onder meer levensreddende eerste handelingen en brandbestrijding. Wil je meer weten over 
deze trainingen, kijk dan op: www.access-safety.nl
Bij voldoende belangstelling kunnen we vanuit de VLOK een speciale training organiseren voor 
een lagere prijs. Heb je daarvoor belangstelling, meldt dit ons via: info@vlok.nl.

Korting op trainingen

De trainingen beginnen om 9:00 uur en duren 
tot 16:00 uur en worden gehouden op de 
locatie: Maanlander 6a, 3824 MP te Amersfoort. 
Koffie/thee en een lunch zit in de prijs 
inbegrepen.
Aanmelden kan via www.opmaatbouwen.nl/
wat_wij_doen/trainingenopleidingen.

Beurs  
Eigen Huis
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