
Laat zien  
wie je bent
Het mag dan crisis zijn, veel mensen heb-

ben nog genoeg bestedingsruimte. Kansen 

zat dus, voor klussenbedrijven. Je moet de 

klant wel duidelijk maken dat hij zijn geld 

het beste bij jou kan besteden. Mensen 

hebben hard gewerkt voor hun geld en 

daarmee is dat geld een kostbaar bezit. Ze 

willen best wat uitgeven, maar willen er 

iets voor terug dat waarde voor hen heeft. 

De vakman kan die toegevoegde waarde 

leveren. Laat via de website, artikelen in 

de lokale krant en recensies van klanten 

zien welke kwaliteit je levert. Maak foto’s 

van opgeleverde projecten. 

Zorg ook voor een eerlijke en duidelijke 

offerte en maak duidelijk dat je met de 

(nakomings-)garantie extra zekerheid 

biedt. Kijk hoe andere klussenbedrijven 

het doen die een volle portefeuille hebben 

en leer daarvan. Bel collega’s eens om 

ervaringen uit te wisselen en bespreek hoe 

jullie het beter kunnen doen. Mocht je hier 

moeite mee hebben, ga dan in gesprek 

met je (branche)vereniging. Zij kunnen je 

helpen om de kwaliteit die je kunt leveren 

te laten zien. Natuurlijk, sommige zaken 

kosten geld, investeringen zelfs. Maar 

vragen, rondkijken en leren van anderen 

hoeft geen geld te kosten, alleen maar tijd 

voor jezelf.

Wees er op tijd bij: 
een subsidie voor een 
opleiding
Zelfstandigen kunnen sinds kort een opleiding volgen 

met subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dat 

kan via het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor 

zzp’ers (OOZZP), ook als je niet bij een brancheorga-

nisatie bent aangesloten. De subsidie, een tegemoet-

koming in de kosten, is beschikbaar voor opleidingen 

tot en met mbo 4-niveau. Het aanvragen van subsidie 

kan met terugwerkende kracht voor opleidingen die 

vanaf maart 2011 van start zijn gegaan. Op de site 

www.zzp4growth.nl kun je informatie vinden over 

opleiders, opleidingen en het aanvragen van subsidie. 

Na ontvangst van de eindbeschikking en de subsidie-

gelden zal OOZZP het ESF-subsidiebedrag waarop de 

Aanvulling ReleveleR
In Klusvisie 8 van 2011 ontbrak de leveran-

cierlijst in het artikel over de ReleveleR, het 

installatieproduct waarmee je binnen een uur 

een wandclosetpot zonder hak- en breekwerk 

5 of 7 centimeter verhoogt. De ReleveleR is 

 verkrijgbaar bij de volgende bedrijven:

Webwinkel Rvarium, www.rvariumwebshop.com

Groothandel Saverne, Zoetermeer, info@saverne.nl, 

079-331 54 54
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Keurmerk voor de vakman
Onlangs presenteerde de Stichting Keurmerk Kwa-

liteitsvakman het eerste keurmerk voor zelfstandig 

werkende vakmensen in de bouw en het hout. De 

stichting heeft de ambitie om het vakmanschap 

van bij de bond FNV ZBO aangesloten vakmensen 

te waarborgen, garanties aan de klant te bieden 

en geschillen voor te leggen aan een onafhanke-

lijke geschillencommissie. De Stichting Keurmerk 

Kwaliteitsvakman zal haar klantbeoordelingssysteem 

laten controleren door Keurhuis Nederland, dat ook 

bouwkundige inspecties kan uitvoeren. 

Vaklieden kunnen zich bij de stichting aanmelden via 

de website keurmerkkwaliteitsvakman.nl. Zodra zich 

voldoende deelnemers hebben gemeld, gaat de web-

site kwaliteitsvakman.nl online. Op deze site kunnen 

particulieren een vakman zoeken. 

Goed nieuws voor de iPhone gebruiker: je kunt 

via de iTunes winkel een gratis app van SDU 

Uitgevers downloaden, waarmee je de integrale 

tekst van Bouwbesluit 2012 kunt inzien. De app 

biedt een vergelijking op artikelniveau. Ook 

krijg je met de app toegang tot een twitter-

stroom over de bouwregelgeving. 

Meer informatie: www.omgevingindepraktijk.nl

Bouwbesluitappie

vakman recht heeft, binnen zes weken uitbetalen.

Wees er op tijd bij: de opleidings- en ontwikkelings-

kosten worden vergoed tot en met 31 juli 2012. 

Daarbij geldt de regel wie het eerst komt, het eerst 

maalt. Als het ESF-budget eerder is benut, kun je 

geen subsidie meer aanvragen.

Meer informatie: www.zzp4growth.nl

Sjardin Handelsmaatschappij, info@sjardinbv.nl, 

Leiden, 071-531 78 39

Zorg & comfortwinkel Voorthuizen, Voorthuizen, 

info@zorgwinkelvoorthuizen.nl, 0342-47 67 01
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