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Ondernemersplein

Tip van Wim - 
Even geen tijd, 
later
Weet je nog dat het in de vorige tips ging over structuur. 
Over de noodzaak daarvan zijn we het samen wel eens. 
Toch blijft het altijd een worsteling om die structuur vast 
te houden. 
Neem de periode na de crisis. Klanten schreeuwen om 
aandacht. Je zou iedereen wel willen helpen. Sterker 
nog, je kunt je klanten van vroeger toch niet in de kou 
laten staan? Ook als ze maar een klein klusje hebben. 

Je hoort jezelf soms zeggen: ‘… even geen tijd, later 
…’. Zo’n opmerking geeft toch een ontevreden gevoel, 
nietwaar? Regel dat anders!

Ik haal de dagindeling van de vorige tip erbij. Naast de 
grotere opdrachten van enkele weken kun je ook ruimte 
maken voor het kleine werk. Plan bijvoorbeeld eenmaal 
per twee weken een vrijdagmiddag of een hele vrijdag 
in voor de kleine klussen. Dat ‘later’ kan dan hooguit 
twee weken in beslag nemen. Klanten weten uit het 
nieuws dat vakmensen tot hun oren in het werk zitten. 
Maar zo geef je je klanten zicht op hulp binnen 
afzienbare tijd. 

Lastig voor de klanten van de grote opdrachten? Vertel 
hoe je werkwijze is en waarom. Klanten zullen daar dan 
begrip voor hebben, ook als ze later zelf je hulp vragen 
voor een klein klusje in het kader van bijvoorbeeld 
garantie. 

En… geen aanmeldingen van klein werk? Geen nood, 
dan blijf je toch gewoon doorwerken aan je 
onderhanden klus, maak je een offerte, lees je het 
vakblad, check je of je AVG-proof bent of heb je even 
extra tijd voor jezelf. 

De VLOK-site is een nieuw onderdeel rijker. 
Op de homepage is de toegang tot het 
Ondernemersplein geopend. In samenwerking 
met de Kamer van Koophandel heeft de 
VLOK nuttige informatie voor ondernemers 
gemakkelijk bereikbaar gemaakt. Hierbij 
hebben wij met name gekeken naar 
onderwerpen die voor kleinschalige 
opererende ondernemers van belang zijn, dus 
voor vakmensen, zoals jij.
Het gaat om praktische tips – vaak op basis 
van ervaring van anderen die je zijn 
voorgegaan – en om informatie uit de koker 
van de overheid.
Over de volgenden onderwerpen kun je 
bijvoorbeeld meer vinden:
Als zzp’er pensioen opbouwen
Een oproepkracht aannemen met een 
nulurencontract
Een rechtsvorm kiezen voor uw bedrijf

Klant betaalt factuur niet: stappenplan
Maak uw bedrijfspand energiezuinig voor 2023
Stappenplan personeel aannemen
Starten met een duurzame bedrijfsvoering
Stoppen met uw eenmanszaak
U heeft tijdelijk extra personeel nodig
Uw opdrachtgever vraagt om een 
modelovereenkomst
Uw partner komt meewerken in uw bedrijf
Voor het eerst personeel aannemen
Wanneer bent u ondernemer?
Zzp’er/collega inhuren

Tijdens de cursus vochtproblemen worden de volgende onderwerpen behandeld:
Bouwfysica: hoe gedraagt vocht zich in een constructie?
Het belang van een goede analyse, hoe komt het dat 19 op de 20 analyses fout zijn?
Welke zin en onzin wordt er beweerd over gebouwvocht? Waarom bestaat optrekkend vocht 
niet?
Vochtproblemen, jouw fout of een fout door derden?
Het ontstaan van vocht in een constructie.
Het belang van correct uitgevoerde gebouwdetails.
Wat zijn de zichtbare symptomen van vochtproblemen?
Welke meetmethoden kun je hanteren om vochtproblemen te analyseren?
Hoe kom je tot een goede oplossing van een bestaand of dreigend vochtprobleem?
Vocht en energie.
Diverse praktijkcases.

Tijdens de cursus worden verschillende praktijkcases behandeld. Ook kan je als cursist zelf 
cases aandragen, tijdens deze dag is er ruim tijd om deze te bespreken. Na deze intensieve 
cursus vochtproblemen ben je als professional (beter) in staat om:
Vochtsymptomen te herkennen.
Metingen correct uit te voeren.
De situatie ter plekke correct te evalueren en de oorzaak van het probleem te achterhalen.
De juiste interventietechniek te kunnen toepassen om het vochtprobleem grondig en correct aan 
te pakken en op te lossen.

Cursus “Vochtproblemen in gebouwen”
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VLOK Akademie
De VLOK wil de leden in alle opzichten bij 
hun bedrijfsvoering ondersteunen. 
Onderdeel is het VLOK-Kwaliteitsprogramma 
“Vakmanschap en Zekerheid”, gericht op de 
vaktechnische kennis en vaardigheden. 
Met dit programma maken fabrikanten je 
vertrouwd met de toepassing van hun 
producten. Daarmee ben je in staat om als 
vakman of vakvrouw je klant de totaal-
garantie te bieden voor product én arbeid! 
Eind vorig jaar kwam bestuurslid Barry de 
Vreede met het voorstel een VLOK Akademie 
in te richten waarin voor vakmensen goede 
opleidingsmogelijkheden worden 
aangeboden. Door alle trainingen en 
workshops te presenteren in de VLOK 
Akademie ontstaat een platform waarvoor de 
VLOK producenten, de vakhandel en 
opleidingsinstituten uitnodigt hun faciliteiten 
voor vakmensen te tonen.
De VLOK Akademie richt zich op trainingen 
en workshops die bij uitstek geschikt zijn voor  
kleinschalige ondernemers. Behalve het 
vakmanschap zal ook het ondernemerschap 
in beeld komen onder het thema “Baas van je 
bedrijf”. VLOK-leden krijgen met in beide 
programma’s bijzondere extra’s die het 
waard maken VLOK-lid te zijn.
Aanbieders die willen deelnemen aan de 
VLOK Akademie kunnen contact opnemen 
met Dennis Kosten, verenigingsmanager van 
de VLOK.

kunt stellen. Het team van BouwProfs staat 
voor je klaar om je met raad en daad bij te staan.
Ga voor het volledige cursus aanbod van 
BouwProfs naar http://bouwprofsnederland.nl/
profiles/blog/list?tag=training
Binnenkort organiseert BouwProfs een tweetal 
speciale cursussen waar jij je als VLOK-lid nu 
voor kunt aanmelden. Met een korting van zelfs 
bijna 30 procent! Als VLOK-lid betaal je 175 
euro in plaats van 245 euro.
Het gaat om de cursus ‘Vochtproblemen in 
gebouwen’ en de cursus ‘Isolatie en 
koudebruggen in gebouwen’.

De training Vochtproblemen in Gebouwen staat 
gepland voor:
dinsdag 26 maart 2019 - Houten - NH Hotel
woensdag 22 mei 2019 - Zwolle - Van der Valk 
Hotel
dinsdag 25 juni 2019 - Geldrop - Van der Valk 
Hotel

De training Isolatie en koudebruggen bij 
gebouwen voor professionals staat gepland 
voor:
vrijdag 12 april 2019 - Houten - Van der Valk 
hotel
dinsdag 14 mei 2019 - Hoofddorp - Van der 
Valk hotel

Met Bouwprofs heeft de VLOK-Akademie een 
belangrijke aanbieder van hoogwaardige 
bouwgerelateerde cursussen. 
BouwProfs verzorgt door heel Nederland 
praktijkgerichte cursussen voor de 
bouwprofessional. De cursussen behandelen 
onderwerpen op het gebied van gebouwschade, 
verduurzaming van gebouwen en gebouw 
onderhoud.
De cursussen kenmerken zich door het 
praktijkgerichte karakter. De trainers zijn 
experts op hun gebied en volledig onafhankelijk 
(dus niet verbonden aan een bepaald merk).

VLOK-leden kunnen nu extra voordelig hun 
kennis op diverse bouwgerelateerde 
onderwerpen vergroten, zij ontvangen een 
korting van 25 procent op het gehele 
cursusaanbod van BouwProfs. Aanmelden kan 
via BouwProfs onder vermelding van je 
VLOK-lidmaatschapsnummer.
Als deelnemer krijg je vanuit VLOK en 
BouwProfs een certificaat van deelname. 
Tevens wordt je als cursist opgenomen in het 
BouwProfs-register, zodat consumenten 
kunnen zien dat jij je hebt bijgeschoold op een 
specifiek onderwerp. Tevens is er een digitale 
helpdesk speciaal voor VLOK cursisten waar jij 
als oud-cursist specifieke vragen naderhand 

Cursus ‘Isolatie en koudebruggen in gebouwen’
Tijdens deze cursus worden alle 
belangrijke onderwerpen besproken inzake 
het thema isolatie van woningen:
Normen en verplichtingen
Isolatie en bouwfysica
Lambdawaarde
Soorten isolatie en hun bouwfysische 
eigenschappen
Soorten isolatie en milieuclassificaties
Dampdruk en dampspanning
Vocht en na-isolatie
Het belang van dampdicht isoleren
De verschillen tussen luchtdicht en dampdicht
Schimmelvorming

Dampweerstand µD-waarde
Isolatie bij renovatie, nieuwbouw, 
houtskeletbouw, industriebouw et cetera
Verzekeringen
Juridische implicaties
Tijdens de cursus is er tijd om je eigen 
praktijkvoorbeelden te behandelen en er is tijd 
om je eigen ervaringen te bespreken.

Bouwprofs

Van een volledige aftrek studiekosten en aftrek 
omzetbelasting is sprake: 
Als je specifiek voor je onderneming een 
opleiding volgt om je kennis op peil te houden 
of uit te breiden.
Het betreft een vakcursus of bedrijfsopleiding 

Studiekosten zijn 100 procent bedrijfskosten
gericht op het verwerven van een afgeronde 
hoeveelheid kennis of vaardigheden.
Of de cursus wordt afgesloten met een examen 
is niet van belang. Ook is de naamgeving 
(cursus, seminar, workshop, etc) niet bepalend 
voor de aftrek.
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