
Geld besparen
Vaak gaat het als volgt: we worden met 

een probleem op de klus geconfron-

teerd. Het probleem zien we niet als een 

uitdaging, maar als iets lastigs. Vervolgens 

gaan we het probleem ontkennen en zeg 

je tegen jezelf: ‘Joh, dat valt best mee. 

Ze zien het toch niet.’ Maar helaas, de 

klant ziet de klusfout wel degelijk. Na de 

confrontatie gaan we het probleem ver-

plaatsen in de tijd: ‘Ik los het later wel op.’ 

En daarna komt het grote vermijden. Met 

een smoes niet op een afspraak komen 

of gaan klussen als de klant er niet is. Dat 

werk. Valt er echt niet meer aan de klant 

te ontkomen, dan steekt de boosheid op. 

Dan komen de zelfverwijten of wordt de 

klant of een collega agressief benaderd. 

Kortom: je loopt schade op, ook financieel. 

Een verloren geschil kost minimaal 1000 

euro aan behandelingskosten en verloren 

uren. Reken ook op de herstel- en eventu-

ele deurwaarderskosten. Allemaal verloren 

geld, want al die shit kun je voorkomen. 

Ontken een probleem niet, maar pak het 

direct aan. Vraag een collega hoe hij het 

op zou lossen, huur hem desnoods in. Dat 

kost je veel minder dan al die ontken- en 

verstopuren. Neem initiatief, wees open 

en praat! Daar word je een betere vakman 

van.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

columnCollectieve pensioenregeling  
voor zelfstandigen op til
Het kabinet wil dat de overheid een rol gaat 

spelen bij het opzetten van een vrijwillige, col-

lectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. 

De overheid wil meedenken met de zelfstandi-

genorganisaties en zich inzetten om collectief 

vermogensbeheer voor zelfstandig werkende 

ondernemers een grotere kans van slagen te 

Belastingwijzer voor zelfstandigen

Cursus pleisteren

Prijsbrekende outletstore van  
Warmteservice

Zin om de kunst van het pleisteren onder de knie 

te krijgen? Volg dan kosteloos een training aan de 

Knauf Academie en ga met gips- en/of cementge-

bonden pleister aan de slag. Geen tijd, maar toch 

nieuwsgierig naar de verwerking van cementgebon-

den pleisters? Download dan de Knauf-brochure 

met informatie over toepassingsmogelijkheden en 

verwerking van deze pleisters.

Meer informatie: www.knauf.nl/akademie en 

www.knauf.nl/documentatie

Zelfstandigen laten veel voordeel liggen bij 

aftrekposten waar ze recht op hebben, aldus 

belangenorganisatie ZZP Nederland. Daarom 

stelde deze organisatie de Belastingwijzer voor 

Zelfstandigen 2013 samen. Het boek behandelt 

alle fiscale regels die voor zelfstandigen van 

toepassing zijn. Ook geeft het boek informatie 

over toeslagen en heffingskortingen.

Meer informatie: shop.zzp-nederland.nl/ 

zzp-boeken

geven. Het kabinet laat onderzoeken of, en 

onder welke voorwaarden, de pensioenopbouw 

van zelfstandigen kan worden behouden op het 

moment dat zij een beroep moeten doen op de 

bijstand. Nu moet een zelfstandige eerst zijn 

pensioenvermogen ‘opeten’ voordat hij recht op 

bijstand heeft.

Warmteservice ‘opende’ onlangs de nieuwe online-

winkel Warmteservice Outlet. Hier koop je producten 

met extra veel korting. Hier worden producten name-

lijk standaard aangeboden tegen een lagere prijs. De 

prijs wordt elke dag aangepast, dus je kunt wachten 

tot Warmteservice het artikel aanbiedt tegen een voor 

jou redelijke prijs. 

Meer informatie: www.warmteservice.nl en klik 

op de button Outlet.
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