
Maak elkaar  
sterker met een 
lokaal netwerk
Startende ondernemers zijn succesvoller 

als ze in de opstartfase hulp van een coach 

krijgen. Dit blijkt uit een onderzoek van de 

Nijmeegse Radboud Universiteit. De coach 

als spiegel, daar gaat het om. Niet alleen 

starters, maar ook de vakman die al langer 

als zelfstandige werkt, heeft baat bij de 

spiegel die een coach ophoudt. Een voor-

beeld. Het werk ligt niet meer voor het op-

rapen. Dus wordt sneller een klus aange-

nomen waar nog niet eerder ervaring mee 

opgedaan is.  Er zijn zat vakmensen die 

informatie bij collega’s of de leverancier 

inwinnen. Ook raadplegen ze internet en 

de vakliteratuur. Het verzamelen van infor-

matie kun je ook structureren. Organiseer 

je eigen netwerk, bel klussenbedrijven uit 

je omgeving op, ga rond de tafel zitten 

en doe dit niet eenmalig. Wissel tijdens 

een bak koffie informatie uit. Naarmate 

je de collega’s beter kent, leer je meer van 

elkaar. Jullie zijn elkanders coach. Angst 

voor de concurrentie? Logisch, zeker nu. 

Maar wat  is het alternatief? Matig werk 

opleveren? Dan speel je de concurrentie 

zeker in de kaart. Een beter inzicht in de 

klus zorgt ervoor dat je vakwerk oplevert.

Met het opstarten van een lokaal netwerk 

wil de VLOK je bijstaan. Neem gerust con-

tact met ons op.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

column
Rectificatie 
 Protool prijs
In de test Sleuvenzagen (KlusVisie 6) is een 

foutje geslopen. De KlusVisie favoriet Protool 

kost € 575,- excl. btw in plaats van de vermelde 

prijs van € 684,25 excl. btw. Dat scheelt een slok 

op een borrel.

Hornbach gaat 
vakmensen 
 opleiden

Een béévéé voor de klusser?

Houtrotreparatiespullen via internet

Hornbach’s Meisterschap-training stoomt klussers 

naar eigen zeggen in korte tijd klaar voor een bestaan 

als zelfstandig ondernemer. Zelf noemt Hornbach de 

training ludiek. Een opmerkelijke woordkeuze voor 

een serieuze zaak als het ondernemerschap. Maar 

Hornbach neemt een maatschappelijke taak op zich 

die het onderwijs blijkbaar laat liggen. Want de Duit-

se bouwmarktgigant kijkt over de huidige crisis heen 

en erkent een tekort aan vakmensen op termijn. Dat 

is ook niet goed voor de eigen omzet. Wie een selec-

tie overleeft en de training succesvol afrondt, kan zijn 

eigen bedrijf beginnen. Hornbach ondersteunt bij het 

inschrijven bij de Kamer van Koophandel en regelt de 

Waarom niet? Want de regels voor een besloten vennootschap zijn onlangs zodanig aangepast dat 

je, de tot nu toe verplichte, 18.000 euro startkapitaal niet meer hoeft in te brengen. Je bepaalt zelf 

de hoogte van het bedrag. Zaken als de verplichte accountantsverklaring en de bankverklaring zijn 

niet meer nodig. Ook is het mes gezet in de papieren rompslomp: je mag de statutaire verplichtingen 

overslaan en je hoeft geen jurist meer in te schakelen. Overigens is een BV pas interessant bij een 

omzet vanaf 150.000 euro.

Renovaid, aanbieder van oplossingen voor houtrepara-

ties, levert sinds kort de producten via de website www.

renovaidmarine.nl. De naam is gekozen omdat Reno-

vaid erg actief is in de watersportwereld en maritieme 

markt. Maar ook de vakman kan zijn spullen via de site 

betrekken. Naast de epoxyproducten voor het vullen 

van plekken waar houtrot is verwijderd, biedt Renovaid 

relevante elektrische apparatuur. Daarnaast kun je PC 

Products epoxy in kleinverpakking aanschaffen, bedoeld 

voor onder meer kleine reparaties aan de woning.

Meer informatie: www.renovaidmarine.nl

eerste opdracht. Daarnaast krijgt de gediplomeerde 

een huisstijl met logo en een radiocommercial op de 

regionale radio.

Meer informatie: www.hornbach.nl/meisterschap
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