
De kunst van het 
opleveren
Het opleveren van de klus is makkelijk, 

vindt menig vakman. Hij zegt tegen de 

klant dat hij bijna klaar is. Op die manier 

heeft hij nog wat speelruimte. Komen er 

geen vragen, dan ruimt hij op. Geeft de 

klant een hand, dan zegt hij dat de (eind)

factuur er nog aankomt en druk zijn snor. 

De klant blijft vervolgens achter met een 

verbouwing waarvan het puntje nog niet 

op de i is gezet.

Zo’n ‘vluchtoplevering’ is een garantie 

voor gezeur achteraf. De ‘deskundigen’ die 

de verbouwing komen bewonderen, zien 

de gebreken en geven kritiek. De klant 

voelt zich gepakt en gaat met de vakman 

een discussie aan vanuit een negatieve 

emotie.

Het kan ook anders: gebruik de  offerte 

als opleverdocument. Loop samen de 

 werkzaamheden na, benoem gelijk 

 eventueel meer/minder werk dat al of niet 

in rekening is gebracht. Luister naar de 

klant en noteer zijn opmerkingen. Maak 

direct afspraken en los de losse eindjes op. 

Wees open en eerlijk. Groot voordeel: alles 

staat op papier en discussies achteraf zijn 

terug te brengen tot wat genoteerd staat.

Natuurlijk, het is altijd lastig om kritiek 

op je werk aan te horen. Helemaal als 

de klant gelijk heeft. Maar een vlucht

oplevering lost niets op en verplaatst de 

sores in de tijd. Lever liever de klus op met 

een glimlach!

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

columnStemwijzer voor vakman
Op 12 september mogen we weer naar de stembus. 

Maar welke politieke partij heeft het goed voor met 

de zelfstandig werkende ondernemer? Om antwoord 

op die vraag te krijgen stelde PZO, de organisatie 

voor zelfstandigen, een ‘programmavergelijker’ 

samen. Uiteraard zijn veel meer programmapunten 

belangrijk, maar de vergelijker geeft in elk geval 

een aardig beeld van wat de verschillende politieke 

partijen voor zelfstandigen willen betekenen. Wat 

opvalt is dat de partijen spreken over ‘de zzp’er’. 

Maar wie is die zzp’er? De VVD weet het niet en wil 

een definitie van het begrip. Alvast een KlusVisie-

voorzet: ‘ondernemer’. Want of je met of zonder 

personeel onderneemt, is niet relevant voor het 

ondernemerschap. 

Diezelfde VVD is overigens voorstander van een 

vrijwillige aansluiting bij collectieve pensioenfondsen, 

een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering 

en een verhoging van de belastingvrijstelling 

voor spaargeld. Het CDA zet in op minder 

regelgeving voor ondernemers en een eenvoudige 

ondernemerswinstbelasting. De ChristenUnie 

op haar beurt, constateert dat zelfstandigen een 

belangrijk aandeel hebben in de economie, maar 

deze positie niet vertaald zien in het overheidsbeleid. 

Dat moet anders. D66 zet onder meer in op het 

Actieplan minder regeltjes voor 
 zelfstandigen 
Regeltjes en wetten zorgen voor administratieve rompslomp. Die tijd kun je beter aan je bedrijf 

besteden, vindt ook de overheid. Daarom stelde het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie een actieplan op. Dat gebeurde in samenwerking met belangenorganisaties als 

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), FNV zelfstandigen, FNV Zbo, Vereniging Zelfstandigen 

Zonder Personeel (VZZP) en stichting ZZP Nederland. Samen benoemden zij de belangrijkste 

knelpunten in de (uitvoering van) regelgeving. De belangenorganisaties vroegen hun leden 

naar oplossingen. De meeste zelfstandigen ergeren zich onder meer aan de rittenregistratie, de 

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het 

kabinet werkt aan de introductie van een webmodule die de VAR vereenvoudigt en verduidelijkt. 

In het actieplan benadrukt het ministerie dat de eis van meer dan drie opdrachtgevers op een 

misverstand berust. Voor het verkrijgen van de VAR is de arbeidsrelatie met een opdrachtgever 

doorslaggevend. Het aantal opdrachtgevers is daarbij indicatief en dus niet doorslaggevend. Het 

gaat er vooral om dat er voldoende zelfstandigheid moet zijn in de uitvoering van de arbeidsrelatie 

en dat er ondernemersrisico wordt gelopen, aldus het ministerie. 

De heffingen van de Kamer van Koophandel vervallen per 1 januari 2013. De Kamers van 

Koophandel worden samengevoegd tot een centraal bestuurd en zelfstandig bestuursorgaan. 

De overheid verwacht dat er op die manier een basis ontstaat voor Ondernemingspleinen, waar 

ondernemers terecht kunnen voor informatie, voorlichting en advies over het ondernemerschap en 

(digitale) transacties met de overheid. 

simpeler maken van de VAR-verklaring en een 

omzetcriterium, in plaats van een urencriterium. 

De PvdA is blijkbaar de perikelen met de Wet 

Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) vergeten, 

want de partij pleit voor een verplichte verzekering 

tegen arbeidsongeschiktheid. Daarnaast moeten 

er minimumtarieven komen en zullen de fiscale 

verschillen tussen zelfstandigen en werknemers gelijk 

getrokken worden. GroenLinks pleit voor een ruimere 

scholingsaftrek en wil dat zelfstandigen een beroep 

kunnen doen op de Wet Werk en Bijstand, zonder 

eerst de pensioenvoorziening te moeten opeten. De 

SP wil dat zelfstandigen die actief zijn in branches 

waar voornamelijk in loondienst wordt gewerkt, 

onder de sociale zekerheid en het daar geldende 

pensioenregime gaan vallen. De premie is dan voor 

rekening van de opdrachtgever. 

Opvallend is dat bijna alle partijen de schijn-

zelfstandigheid willen aanpakken, terwijl uit 

onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid blijkt dat gedwongen 

zelfstandigheid nauwelijks voorkomt. PZO vindt het 

dan ook jammer dat de partijen en de media het 

imago van de echte zelfstandige schaden door vaak 

de nadruk te leggen op de gedwongen zelfstandigen. 

Meer informatie:  www.pzo.nl
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