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Winnares 
VLOK-Klusdag

Tip van Wim - 
Meerwerk lastig 
in te plannen?
Nog zo’n structuur-verstoorder: meerwerk. Had je het 
allemaal keurig voor elkaar, al de opvolgende 
opdrachten sluiten naadloos op elkaar aan, gooien 
wijzigingen en vooral aanvullingen op het 
aangenomen werk roet in het eten. Gevolg: 
mopperende klanten die langer moeten wachten.
Als je al een tijdje als zelfstandige actief bent, zal je 
gemerkt hebben dat er bij aangenomen opdrachten 
vaak wijzigingen komen die tot meerwerk leiden. 
Goed voor de omzet, maar lastig voor de planning. 
Het meerwerk loopt soms zelfs op tot circa 25 procent 
van de oorspronkelijke opdracht. Meer tijd nodig, 
dus.
Spit even uit aan de hand van je eerdere 
meerwerkfacturen hoeveel uren je nu werkelijk aan 
meerwerk per opdracht hebt, naast de begrote uren. 
Zo kun je tot een gemiddeld meerwerkpercentage 
komen. Is het meerwerk gemiddeld 15 procent, dan 
moet je daar in het vervolg rekening mee houden en 
de uitvoeringstijd met 15 procent meer inplannen. 
Heb je voor een volgende klus 150 uur begroot, schat 
dan de te plannen tijd in op circa 175 uur. Dat is ruim 
drie dagen meer. Plan voor de zekerheid een week 
langer. 
Wat dan als er geen meerwerk komt? Dat geeft 
kansen, of je begint op de volgende klus eerder of je 
werkt een lijstje kleine klussen af (blije gezichten). 
Werk zat in deze tijd, toch?
En dan nog iets. Meerwerk levert bij de afrekening 
vaak problemen op. Soms tot een procedure bij de 
Geschillencommissie aan toe. Reden? Het meerwerk 
was niet schriftelijk vastgelegd. 
Geef duidelijk aan wanneer er sprake is van 
meerwerk, desnoods in een mail en geef de gevolgen 
aan voor de eindprijs. Neem je verantwoordelijkheid 
als professional!

Tijdens de Woon Ideaalbeurs van 21 tot en met 
24 februari 2019 gehouden in de Brabanthallen 
in ’s-Hertogenbosch deden veel bezoekers mee 
met de prijsvraag voor de VLOK-Klusdag ter 
waarde van 400 euro. 
Wij feliciteren winnares Ilona Evers-van Den 
Bosch uit Dongen met haar prijs! Met een grote 
verbouwing in het vooruitzicht een zeer 
welkome prijs. Succes met de verbouwing en 
we zien de foto’s van het resultaat graag 
tegemoet. 

ZelfbouwInNederland.nl (ZIN) is een initiatief 
van De Regie (www.deregie.nl). De Regie werd 
opgericht in 1996 en ondersteunt als 
procesbegeleider al ruim 20 jaar overal in het 
land zelfbouwers en bouwgroepen bij het zelf 
ontwikkelen en realiseren van hun huis of 
project. De Regie begeleidt sinds haar 
oprichting ook gemeenten bij het ontwikkelen 
van nieuwe (woon)gebieden en bij het uitgeven 
van bouwkavels.
ZIN werd gelanceerd in 2013 en is inmiddels 
uitgegroeid tot hét landelijke online platform 
voor zelfbouwers in Nederland. Over de term 
‘zelfbouwers’ bestaat soms verwarring. 
‘Zelfbouwers’ is in de praktijk een 
verzamelnaam voor particulieren die hun 
woning  (ver)bouwen, kopers van (nieuwbouw)
woningen die hun woning casco laten 
opleveren en zelf  afbouwen en groepen 
particulieren die nieuwbouwprojecten 
ontwikkelen (CPO) of bestaande panden 
renoveren. De doelgroep ‘zelfbouwers’ is 
echter lastig te bereiken. ZIN biedt deze 
toegang als platform wél. 
Op ZIN kunnen zelfbouwers vanaf het prille 
idee tot aan de oplevering van hun woning of 

Zelfbouw in Nederland brengt 
VLOK-leden in beeld

zelfbouw in
nederland.nl

project alle benodigde informatie vinden. Zij 
willen tijdens het bekijken van deze informatie 
vaak ook meteen weten welke concrete 
aanbieders in welke specifieke situatie relevant 
en interessant zouden kunnen zijn. Voor 
klussenbedrijven die zijn aangesloten bij de 
VLOK en voor leveranciers van 
bouwmaterialen, (af)bouwproducten en 
woonproducten biedt dat interessante 
aanknopingspunten om hun diensten en 
producten op ZIN te presenteren. 
ZIN verwijst zelfbouwers die op zoek zijn naar 
klussenbedrijven overigens uitsluitend naar 
VLOK-bedrijven, omdat deze bij het maken 
van contractuele afspraken gebruik maken van 
de door de Consumentenbond en Vereniging 
Eigen Huis goedgekeurde algemene 
voorwaarden (inclusief de extra VLOK-
nakomingsgarantie). Met de extra VLOK-
nakomingsgarantie.
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Onlangs heeft het KiFid een uitspraak 
gedaan waarmee consumenten hun klacht 
tegen een verzekeraar zagen stranden. 
Omdat er sprake was van een verzekering in 
natura achtte het KiFid zich niet bevoegd, 
omdat KiFid alleen verstand heeft van 
financiële diensten en niet van werk in 
natura. Het ging in dit geval om een reparatie 
door de verzekeringsdienst van de ANWB. 
Ook al had de ANWB in de voorwaarden 
geen uitzondering gemaakt liep de weg voor 
de consument naar een laagdrempelige 
behandeling van zijn klacht hier dood.
Het is duidelijke dat deze uitspraak ook 
gevolgen heeft voor bijvoorbeeld 
begrafenisverzekeringen en brand-/
opstalverzekeringen bij schade aan 
gebouwen.
Op dit moment staat voor de consument 
alleen de weg naar de rechter open. 
Verzekeraars kunnen natuurlijk ook zelf 
besluiten dit gat te dichten. Of door zelf voor 
dit soort zaken een geschillencommissie in 
het leven te roepen. 
Maar zij kunnen ook gebruik maken van 
vakmensen die al bij een 
geschillencommissie zijn aangesloten, zoals 
VLOK-leden.

VCA-VOL voor zelfstandigen
Met DCS Advies en Begeleiding heeft de VLOK Akademie er een mooie partner bijgekregen.
DCS Advies en Begeleiding helpt je via e-learning (online zelf studeren) jezelf klaarstomen voor het 
Diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VCA-VOL). Deze bijzondere 
E-learning heeft een voorleesmodule voor de moeilijk lezenden. Dit diploma heb je nodig om als 
zelfstandige te kunnen werken in opdracht van een aannemer die VCA-gecertificeerd is. En door 
een kopie van je diploma bij je offerte te voegen kun je ook de consument laten zien dat je belang 
hecht aan veilig werken. De zelfstandige vormt een bijzondere groep in de Arbo-wet, u leert er alles 
over!
Ondersteund door het online zelfstudietraject, het door de PC laten voorlezen van de lesstof en een 
bruikleenboek krijg je één afsluitende lesdag die wordt afgesloten met een erkend examen. Het 
diploma VCA-VOL is tien jaar geldig. Deze lesdag wordt door Derk Schilstra met een hoog 
interactief en leuk lesprogramma uitgevoerd!

Geslaagde studiereis naar 
Stanley

VLOK-ledenvoordeel!
Speciaal voor VLOK-leden heeft DCS Advies en 
Begeleiding een aanbod met een speciale 
korting op de prijs voor de training en als 
afronding van de training een eigen VLOK-VCA-
Veiligheidspas! Bovendien geeft DCS Advies en 
Begeleiding kortingen op de aanschaf van 
veiligheidsmiddelen, zoals hun innovatieve 
onderhoudsvrije brandblussers, zie ook de 
website van VLOK!

Woensdag 6 maart begon de VLOK-studiereis 
2019 vroeg in de ochtend bij Raab Karcher te 
’s-Hertogenbosch. Hier werden wij door Stefan 
van Gurp, vestigingsmanager, en zijn team 
welkom geheten met koffie en overheerlijke 
warme Brabantse worstenbroodjes.
Na een file-loze rit arriveerde wij bij het 
hoofdkantoor van StanleyBlack&Decker in 
Tessenderloo. Onder het genot van koffie en 
croissants gaf Maarten van de Graaf, sales 
manager Handtools Pro STANLEY/IRWIN 
Benelux, ons een kijk op het ontstaan van 
StanleyBlack&Decker. Nooit geweten dat de 
kruimeldief hier is bedacht!

Vervolgens ging de groep in vier teams uiteen 
om zeer informatieve workshops te volgen. 
Luisteren, kijken en - het leukste dat je 
vakmensen kan aanbieden - zelf doen. 
Afsluitend konden wij achter de schermen 
kijken in het ronduit indrukwekkende 
distributiecentrum.
Met een goed gevulde goodiebag en een 
bagage aan nieuwe kennis en indrukken 
vertrokken wij weer richting Nederlands 
grondgebied met hartelijke dank aan onze 
gastheren voor deze leerzame dag.
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