
Geld verdienen met je mobiele telefoon

Spiegeltje,  
spiegeltje…
Op de Bouwrelatiedagen in Gorinchem 

sprak ik met veel generalisten. Vakmensen 

die meer dan één kunstje kunnen. Op mijn 

vraag hoe het ging met de zaak antwoord-

den zij bijna allemaal hetzelfde: voorlopig 

hebben we werk genoeg.

De specialisten hebben dat ook in de ga-

ten gekregen en pakken steeds vaker klus-

sen als badkamers, keukens en uitbouwen 

aan. Dat gaat lang niet altijd goed. Dan 

zijn de leidingen goed aangelegd, maar 

klopt het tegelwerk van geen kanten. Dat 

moeten ze dan vervangen. Dan heb je het 

over echte schade. Helaas zien we dit vaak 

gebeuren. De Geschillencommissie ont-

vangt steeds meer klachten over werk dat 

geleverd is door specialisten. Vervelend 

voor de klant en slecht voor het imago van 

het klussenbedrijf.

Ben je specialist, kijk dan eens goed in 

de spiegel. Wees eerlijk. Realiseer je wat 

je wel zelf kunt uitvoeren en wat je aan 

collega’s moet overlaten. Besef dat een 

eventuele schade de inhuurkosten ver 

kan overtreffen. Investeer in jezelf en 

volg bijvoorbeeld een training via de 

VLOK (het programma Vakmanschap en 

Zekerheid). Dat levert je een certificaat en 

extra garantie op. En je kunt veel geld in je 

zak houden, want je voert de klus zelf en 

beter uit.

Als je toch voor de spiegel staat, denk dan 

ook eens aan je klant. Hang de spiegel bij 

je klant niet op de standaardhoogte als hij 

slechts 1 meter 52 meet. Kortom, ken ook 

je klant.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

column
Veel informatie over Bouwbesluit 
2012 op rijksoverheid.nl

De overheid heeft op haar website Rijksoverheid.nl  

een aantal nieuwe publicaties en thema’s uit het 

Bouwbesluit geplaatst. In deze bladen worden 

de onderwerpen uitgewerkt en met voorbeelden 

toegelicht. Ook de infobladen over vergunningvrij 

bouwen zijn geactualiseerd. 

De infobladen: Infoblad Verbouw en functie-

wijziging; Infoblad Toevoer van verbrandingslucht en 

afvoer van rookgas; Infoblad Vrije indeelbaarheid; 

Infoblad Bouw- en sloopwerkzaamheden; Infoblad 

Het nieuwe Bouwbesluit; Infoblad Monumenten; 

Infoblad Vergunningvrij bouwen en Infoblad 

Omgevingsvergunning. 

De geactualiseerde informatiebladen: 

Verbouwingen; Bijbehorende bouwwerken, zoals 

aan- en uitbouwen, carports en serres plaatsen; 

Dakkapellen plaatsen; Dakramen plaatsen; Erf-

en perceelafscheidingen maken; Kozijnen en 

gevels veranderen; (Schotel)antennes plaatsen en 

Zonnecollectoren en -panelen plaatsen.

Meer informatie over de thema’s uit het 

bouwbesluit: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

bouwregelgeving/bouwvoorschriften

Meer informatie over de infobladen over 

vergunningvrij bouwen: www.rijksoverheid.

nl/ onderwerpen/bouwregelgeving/omgevings-

vergunning-voor-bouwen/vergunningvrij-bouwen

App geeft  
verwerkingsadviezen

Bouwchemiegigant Weber stelt een nieuwe gratis app 

beschikbaar die helpt bij de verwerking van haar produc-

ten. Je kunt de app als gebruiker van een IPhone via de 

Nederlandse App Store downloaden. Met de app beschik 

je over productinformatie, inclusief een aantal praktische 

verwerkingsadviezen, ondersteund met diverse instructie- en verwerkingsvi-

deo’s. Een handige functie is de rekenmodule, waarmee je per project kunt 

berekenen hoeveel materiaal je nodig hebt. Vanaf begin oktober is de app 

ook beschikbaar voor apparaten met het Android besturingssysteem.

Werkspot.nl belooft dat je geld kunt verdienen 

met de mobiele telefoon. Hoe? Door eerst het 

e-book ‘Geld verdienen met je mobiele telefoon’ 

via de Werkspot-site te downloaden.

Meer informatie: www.werkspot-academie.nl/ 

geldverdienenmetjemobiel
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