
Goed verzekerd
De laatste tijd werd ik weer een paar keer 

geconfronteerd met vakmensen die zijn 

getroffen door een ernstige ziekte. Een 

aantal is gelukkig behandelbaar, maar toch 

dermate ziek dat er een tijdje niet gewerkt 

kan worden. Eén verhaal maakte indruk. 

De man vertelde hoe bij hem ongeveer vijf 

jaar geleden darmkanker was vastgesteld. 

Na een operatie zag alles er schoon uit. 

Maar helaas kwam de ziekte terug, er 

zit een uitzaaiing in een lymfeklier waar 

de doktoren niet bij kunnen komen. Dat 

betekent veel onzekerheid en waarschijn-

lijk zware behandelingen. Klussen is er 

voorlopig niet bij. Hoor ik zoiets, dan hoop 

ik dat de vakman in ieder geval zijn finan-

ciën goed heeft geregeld. Op mijn vraag 

daarover gaf hij het volgende antwoord:

“Ik heb dan wel een zwaar medisch 

probleem, maar daardoor géén financieel 

probleem. Dat komt doordat ik ooit een 

stevige arbeidsongeschiktheidsverzekering 

heb afgesloten. Het klopt dat dit duur 

is en mij geen vetpot oplevert. Maar op 

het moment dat je in de medische molen 

terechtkomt en je inkomen niet goed gere-

geld is, heb je in plaats van één probleem 

twee problemen.”

Ik kom, helaas, vaak genoeg vakman-

nen tegen die twee problemen hebben. 

Heb oog voor je toekomst, zeker als die 

is samengevlochten met een partner en 

kinderen. Een AOV duur? Dat hangt er 

helemaal vanaf welke je kiest. Alles is 

bespreekbaar, denk aan een korte of lange 

looptijd en een eerdere of latere aanvang. 

Maar zorg dat bij ziekte je probleem niet 

groter wordt.

Meer klussen via mond-tot-mondreclame 
dan via klussensites
De verbouw- en onderhoudssector zal in 2012 

lekker doorgroeien. Marktplaats.nl en Werkspot.

nl spelen hier een grote rol in, aldus onderzoe-

kers van bank ING. Veel woningeigenaren die 

hun woning willen verbouwen of opknappen, 

zoeken vooral via deze twee sites een vakman.

Veruit de belangrijkste speler is Werkspot, maar 

Marktplaats groeit hard. In drie jaar tijd is het aantal 

Spooknota alert
Met spooknota’s is het als met het weer: het kan vrie-

zen en het kan dooien. De mannen en vrouwen die 

met plezier de hardwerkende medemens financieel 

pootje lichten, zijn weer volop actief. Er zit kou in de 

lucht! Gooi een spooknota niet weg. Zet de oplichters 

een voet dwars en meldt de nota aan bij Steunpunt 

Acquisitiefraude (SAF). De SAF waarschuwt op dit 

moment voor een nota voor vermelding in De Tele-

foongids & Gouden Gids. Op de brief staan een logo, 

Kamer van Koophandelgegevens en adresgegevens 

van een bestaande onderneming. 
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In de schijnwerper
Aardig om te precies weten: de hoeveelheid licht die 

een kamer binnenstroomt of wat kunstlicht in lux 

uitgedrukt werkelijk opbrengt. Download de app 

Check the light en je kunt de klant precies vertellen 

of hij zijn leven in het schemerduister slijt of toch echt 

volop in de spotlights staat. De digitale luxmeter app 

is via de Apple iTunes Store – dus helaas alleen voor 

de iPhone en iPad – te downloaden en kost 1 euro en 

59 centen. 

Meer informatie: www.livingdaylights.nl

bouwgerelateerde opdrachten op Werkspot.nl op-

gelopen van 30.000 (2008) naar 170.000 (2011). In 

totaal werd er vorig jaar voor bijna 600 miljoen euro 

aan opdrachten via internet vergeven. Dat lijkt veel, 

maar is slechts circa 5 procent van de totale verbouw- 

en onderhoudsmarkt. Want ondanks de enorme 

groei van het klussenaanbod op internet, krijgen 

nog steeds veel vakmannen hun werk via mond-tot-

mondreclame.

De Kamer van Koophandel biedt met het Han-

delsregister een gigantische adressenbron voor de 

kwaadwillende. Om te voorkomen dat je privé zooi 

in je brievenbus krijgt, gaat Bureau Handelsregister 

Kamer van Koophandel Nederland zelfstandigen de 

mogelijkheid bieden om, als het privéadres ook het 

vestigingsadres is,  een ander postadres te kiezen. 

Artiesten kunnen dan bijvoorbeeld hun impresario 

als adres opgeven. Maar of de vakman wat aan deze 

oplossing heeft...

Bron: Werkspot.nl, bewerkt door 

ING Economisch bureau

Sloopwerkzaamheden 2%

Dakkapellen & Dakramen 2%

Dakkapellen & Dakramen 2%

Keukens 3%

Tegels zetten 3%

Aanbouw & Opbouw

Elektra 5%

Bestrating 5%

Timmerwerken 6%

Kozijnen, ramen & deuren 7%

CV, Water & Gas 7%
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Stuken & Sierpleister 11%Overig 13%
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Daken & Dakgoten 
7%
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