
Samenwerken 
De meeste ondernemers weten het wel.  

Wanneer je samenwerkt, ben je al snel 

werkgever en dan rollen alle arbo-regels, 

verzekeringsregels en verplichtingen uit de 

kast. Samenwerken. Het kan zo praktisch 

en gezellig zijn…

Een praktijkvoorbeeld. Een vakman werkte 

samen met een ingehuurde collega aan 

een klus. De collega maakte een smak-

kerd. De vakman die de klus aannam, was 

niet als werkgever verzekerd en met zijn 

bedrijfs-WA kon hij niets.  En toen lag daar 

een schadeclaim op tafel om ‘u’ tegen 

te zeggen. De vakman kon zijn spaarpot 

aanspreken, zijn geld waar hij jaren voor 

buffelde, ging in rook op. Dit geval heb 

ik onlangs van nabij mee mogen maken. 

Claims kunnen ook via de schadeverze-

kering van het slachtoffer op je bordje 

belanden.

Duidelijkheid is belangrijk. Dat kun je 

alleen zelf regelen. Maak een keuze. Of je 

bent de hoofdaannemer en je regelt je tij-

delijke werkgeverschap verzekeringstech-

nisch goed. Of je legt schriftelijk vast dat 

de collega voor eigen rekening en risico 

werkt. Helder moet zijn dat hij het werk 

zelfstandig uitvoert, rekening houdend 

met de wensen van de klant.

En hoe zit het met familie die even bij-

springt? Je aansprakelijkheid is hetzelfde. 

Maar het aantonen dat er geen sprake 

is van werkgeverschap is lastiger en 

waarschijnlijk zal de schade groter zijn: de 

familierelatie komt onder druk te staan. 

Moraal van het verhaal: neem vooraf altijd 

contact op met je verzekering als je gaat 

samenwerken! 

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

column
Brood op de plank
Wie wat wil opsteken van zelfstandigen die in 

andere branches dan de verbouw en bouw actief 

zijn, bezoekt op woensdag 20 maart aanstaande 

de Dag van de Zelfstandige. Organisator Platform 

Zelfstandige Ondernemers (PZO), kondigt de dag 

aan als een feestdag voor alle zelfstandig onderne-

mers. Het thema van de Dag van de Zelfstandige is 

dit keer ‘Brood op de plank’. Het programma biedt 

een interessant sprekersprogramma, een goed 

gevuld opdrachtenplein, verschillende inhoudelijke 

Leve de man met de linkerhanden!
Vergrijzend Nederland belooft de komende 

jaren een interessante markt voor de vakman 

te worden. Maar richt het vizier ook eens op 

een andere leeftijdscategorie. Veel mannelijke 

25-minners blijken een bloedhekel aan mannen-

klussen te hebben. Ze kunnen nog niet eens een 

Inspectie SZW controleert klussen
bedrijven op asbest verwijderen
De Inspectie SZW maakt de aanpak van misstanden 

in de asbestsector tot een speerpunt van het beleid. 

Daarom ging onlangs de campagne ‘Malafide Saneer-

ders’ van start. Met deze campagne wil de overheid 

zowel (particuliere) opdrachtgevers als klussenbedrij-

ven waarschuwen voor de risico’s die ze lopen bij het 

ondeskundig verwijderen van asbest. De klussenbe-

drijven die illegaal asbest verwijderen, maken kans op 

een stevige boete, aldus de Inspectie. Vanaf 1 januari 

2013 is de hoogte van de boetes voor het illegaal 

en prestatieverbeterende activiteiten en natuurlijk 

gelegenheid tot netwerken. PZO is met 20.000 

aangeslotenen (onder meer de VLOK) één van de 

grootste onafhankelijke belangenbehartigers voor 

zelfstandig ondernemers zonder personeel. PZO 

behartigt de gemeenschappelijke belangen van zelf-

standigen bij (politieke) discussies over aanbestedin-

gen, pensioenopbouw, betaalbare verzekeringen, 

de VAR en meer.

Meer informatie: www.pzo-zzp.nl

metertje behangen, maar wel een puik dinertje op 

tafel zetten. Hun voorbeelden: Gordon Ramsey, Jamie 

Olivier et cetera. Koken is sexy, want daar kun je mee 

scoren. Althans, in Groot-Brittannië. Dat blijkt uit 

een onderzoek van het Engelse onderzoeksbureau 

Opinion Matters, uitgevoerd in opdracht van JCB, de 

producent van de Toughphone bouwmobieltjes. Ook 

mannen van 25 tot 34 jaar zijn veel minder bedreven 

in het klussen dan de oude stompen van boven de 

40. Oorzaak: veel tijd gaat verloren aan de com-

puter, tablet, kantoorwerk en het keukenaanrecht. 

Daar word je geen handige klusser van. Ook kiezen 

steeds minder jongens in Groot-Brittannië voor een 

technisch beroep.

In Nederland zal het niet veel anders zijn. De com-

puterende kokkies hebben de hulp van de vakman 

nodig. Verwacht een telefoontje van hun vrouwen en 

vriendinnen die massaal inspiratie opdoen in de vtwo-

nen en in bouwmarkten als Gamma en Karwei. Want 

het huis moet er hoe dan ook goed uitzien. Leve de 

man met de linkerhanden, want die gaat de vakman 

werk bezorgen!

verwijderen van asbest verdrievoudigd.

Inspecteurs bezoeken dagelijks onaangekondigd 

grote en kleine bouw- en sloopactiviteiten. Wanneer 

zij constateren dat asbest wordt verwijderd door niet-

gecertificeerde bedrijven, worden er dus hoge boetes 

opgelegd. Via banners op websites van professionele 

bouwmarkten en kluswebsites, en advertenties en 

artikelen in huis-aan-huisbladen, worden particulieren 

die willen verbouwen gewezen op de gevaren van 

blootstelling aan asbestvezels.

Uitstervend ras: jonge mannelijke hobbyklusser. 

Pech voor vriendinnen met linkerhanden, kans 

voor de vakman.
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