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Structuur in 
ondernemen
Ondernemen ziet er voor een directeur van een groot 
bedrijf anders uit dan voor een kleine zelfstandige. Maar 
het gaat hen uiteindelijk wel om hetzelfde doel: het 
organiseren van arbeid en kapitaal om de winst te maken 
die noodzakelijk is voor het voortbestaan van de 
onderneming. In dat krachtenveld moeten beide 
ondernemers continu keuzes maken.
Keuzes als opstellen begrotingen, gelikte offertes, 
gedegen werkvoorbereiding uitlopend naar een goed 
geplande uitvoering, zullen ook bij jou voorrang 
krijgen. Immers daar begint het toch mee?

Maar hoe zit het met die andere keuzes? Heb je 
voldoende tijd om te factureren, om betalingen te 
controleren, om je vakkennis op peil te houden, om 
nieuwe klanten te werven? En vooral, houd je 
voldoende  tijd voor jezelf en je gezin, voor 
ontspanning? Hoe regel je dat alles? De klant vraagt alle 
aandacht, het werk moet door en de week is kort. Het 
gevaar van stress steekt de kop op. Stress bleek in de tijd 
vlak voor de crisis tien jaar geleden begon een 
belangrijke oorzaak van groot menselijk leed bij kleine 
ondernemers. Laten we die lessen niet vergeten!

Een goed ondernemer verstaat de kunst om ook in 
drukke tijden de juiste keuzes te maken. 
Om te letten op allerlei signalen vanuit de markt, je 
gezin, de boekhouder of de bank. Onoplettendheid kan 
je wel eens noodlottig worden en daar zit je niet op te 
wachten. Wat is dan het antwoord? Dat is waar ik mee 
begon: wees bewust van het belang van structuur in het 
ondernemen. Hoe? In de volgende uitgave gaan we 
dieper op deze materie in.

Startersdagen
De VLOK was op zaterdag 3 november 
op drie plaatsen in Nederland present 
tijdens de landelijke Startersdag van de 
Kamer van Koophandel.

In Groningen werd VLOK-ambassadeur Mart 
Rietveld in de middag bijgestaan door Carin 
Timmers van het VLOK-secretariaat. In 
Utrecht stonden penningmeester Paul Scholte 
en algemeen secretaris Kees Huisman de 
ondernemers-in-spe te woord. En in Eindhoven 
werd bestuurslid Barry de Vreede geflankeerd 
door actief VLOK-lid Bram Boerdijk van 
Tangram Klussenbedrijf.
Vele starters konden we blij maken met 
praktische tips en een kennismakingsaanbod 
voor KlusVisie. Gelet op de enthousiaste 
reacties verwachten we komend jaar weer 
nieuwe leden te mogen ontvangen.
Ook het algemene beeld van de manifestatie 
was positief. Eindhoven ontving 1.625 
bezoekers, Groningen ontving 912 bezoekers 
en Utrecht had 3.036 bezoekers. De bezoekers 
waardeerden de manifestatie met gemiddeld 
een ruime 8! Ook de Online Startersdag deed 
het goed: tussen 09.00 en 16.00 uur volgden 

2.056 kijkers via de livestream het programma.
Op 21 november kon de VLOK het nog even 
dunnetjes overdoen. De gemeente Zoetermeer, 
had de VLOK uitgenodigd deel te nemen aan de 
Regionale Starterdag. De gemeente had de 
manifestatie georganiseerd samen met de 
buurgemeenten Pijnacker-Nootdorp en 
Lansingerland. Ruim 300 bezoekers wisten de 
weg te vinden naar het Recreatiecentrum 
Dekker.

Bouwmaat 
Gereedschapsweek 
Op 20 november 2018 was 

verenigingsmanager Dennis Kosten 

aanwezig bij Bouwmaat Zoetermeer in wat 

inmiddels een traditie is geworden: de 

Bouwmaat Gereedschapsweken. Een 

jaarlijks terugkerend fenomeen waar diverse 

leveranciers van Bouwmaat mooie acties 

houden met een speciale koopavond. Voor de 

VLOK een prima gelegenheid om leden, 

potentiële leden en marktpartijen te 

ontmoeten. Voor de innerlijke mens werd ook 

weer goed gezorgd.
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AVG, weet je nog?
Onlangs verscheen een bericht dat veel 
banken en verzekeraars hun zaakjes nog 
niet op orde hadden. De Autoriteit 
Persoonsgegevens is dus aan het 
controleren! Ze beginnen met de grote 
jongens, dat is duidelijk. En als kleine 
ondernemer heb je het natuurlijk ook al lang 
voor elkaar, toch? VLOK-leden hebben het 
eenvoudige tweestappenplan op het 
ledenportaal tot hun beschikking.
Onlangs heeft de Kamer van Koophandel 
een maatregel getroffen waar velen blij mee 
zullen zijn. De Kamer verstrekt voortaan 
geen databestanden meer met 
telefoonnummers van kleine ondernemers. 
Daarmee wordt een nuttige drempel 
opgeworpen voor de telefonische verkoop 
die je bij tij en vooral ontij hindert in je werk en 
privé-leven. 
We hopen in de toekomst minder gevallen te 
zien waarbij ondernemers in de val lopen van 
twijfelachtige advertentieverkopers. Mocht 
het je toch overkomen, neem dan direct 
contact op het met Fraudemeldpunt (www.
fraudemeldpunt.nl).
Het telefoonnummer blijft overigens wel 
vermeld op het uittreksel, maar gelet op de 
prijs daarvan is het voor onlineverkopers niet 
interessant op die massaal in te kopen. 

Leermomenten
In alle opzichten was 2018 een zeer innoverend 
jaar: 35 jaar VLOK en het herstel van de 
economie zette echt door met alle ‘agenda’-
problemen van dien. Voor mij persoonlijk was 
2018 ook een heel bijzonder jaar. Vanaf 
september mocht ik het VLOK-team komen 
versterken en daarnaast kocht ik samen met 
mijn vrouw en twee kids een andere woning. 
Openhaard en plavuizenvloer eruit, koelcel 
omtoveren tot een slaapkamer, beetje 
schilderen en witten. Pittig, maar dat kunnen 
wij! Toch? Met een strakke en – dachten wij 

–  goed doordachte planning. Helaas niet zo 
gezegend met twee ‘gouden rechterhanden’ 
zoals de leden van de VLOK. Dus was ik 
superblij dat mijn vrouw zich ontpopte als een 
fantastisch schilder en met de onvermoeibare 
inzet van heel handige vrienden. Na vijf weken 
avonden en weekenden buffelen zijn wij mega 
trots op het resultaat. Nog niet alle plinten zijn 
aangebracht, maar ‘onze’ prachtige 
woonboerderij aan de andere kant van onze 
woonplaats is een heerlijk ‘thuis’ voor ons 
gezin geworden.
Namens het VLOK-team wens ik iedereen die 
werkzaam is in deze prachtige branche een 
voorspoedig maar bovenal gezond 2018 en uw 
(potentiële) klanten net zo’n fijn ‘thuis’ als wij.

Met vriendelijke groet,
Dennis Kosten, Verenigingsmanager VLOK

Kanniewaarzijn
Het televisieprogramma ‘Kanniewaarzijn’ van 
BNNVARA maakt zijn naam steeds weer waar. 
Dit keer was de VLOK uitgenodigd voor 
opnamen over een schrijnend geval. 
Een dame van tachtig jaar wordt in haar 
seniorenflat in feite belaagd door een paar 
lieden die haar onder zekere drang weten te 
‘overtuigen’ van de noodzaak van enkele 
klusjes. Plafonnetje witten, muurtjes behangen 
en tapijtje reinigen. O, u heeft lekkage gehad in 
het halletje. We leggen wel even een 
laminaatvloertje voor u. Geen prijsopgave 
vooraf. Nee, beginnen met een kleine 
aanbetaling van 1.500 euro. Dan nog een paar 
duizend eurootjes. En nog een paar. En vooruit, 
nog een paar! Totaal meer dan 15.000 euro!
De vriendin van de dame vertrouwt het niet en 

Uitreiking Klusprijs VLOK
Sheila van Berkel uit ’s- Heer Arendskerke 

heeft de Klusdag gewonnen. Samen met haar 

man hebben zij inmiddels al een afspraak met 

een VLOK-lid gemaakt om samen aan de slag 

te gaan.

legt het geval voor aan de redactie van 
Kanniewaarzijn. Die laat een vakman een 
offerte uitbrengen: 1.500 euro, inclusief btw en 
besluit het geval in de uitzending van 8 
december 2018 aan de kaak te stellen. 
Namens de VLOK krijgt Kees Huisman de 
gelegenheid te reageren op de vragen ‘Wat is 
hier misgegaan?’ en ‘Kun je dit voorkomen?’.
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