
2014: een nieuwe 
realiteit?
Ik hoor nog altijd vakmensen zeggen 

dat er geen werk is, geen geld is en dat 

consumenten niets willen. Is dat zo? Ik ken 

namelijk ook genoeg klussenbedrijven met 

een gevulde orderportefeuille. Volgens mij 

krijgen ze dit voor elkaar door uit te gaan 

van de situatie zoals die nu is en door 

goed ondernemerschap. 

Wanneer we niet meer terugkijken en 

de huidige tijd als uitgangspunt nemen, 

dan gaan we ook de nieuwe mogelijk-

heden ontdekken. Leren kijken naar de 

dingen die nú voorhanden zijn en daar 

naar handelen. Ga bijvoorbeeld flyeren in 

wijken die inbraakgevoelig zijn, zorg dat 

je offertes er gelikt uitzien, verschaf de 

klant duidelijkheid, geef hem bruikbare 

adviezen. Schep vertrouwen en speel in 

op behoeftes. Zoek sterke partners zoals 

makelaars en materialenleveranciers en 

sluit deals met hen. Wil een consument 

zelf verbouwen? Bied je diensten en je 

gereedschap aan. Kijk naar wat jij kunt 

en naar wat jouw omgeving wil, en speel 

daar op in. 

We zitten gewoon in een nieuwe realiteit 

met de daarbij behorende mogelijkheden. 
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Wat voor 
 ondernemer  
ben jij?
Wie wil weten welk type ondernemer hij nu eigenlijk 

is, surft naar www.ikwordzzper.nl/landelijk/zzp-

stappenplan/voorbereidingsfase/zzpscan. Daar vind 

je de ZZP Competentiescan die door onder meer de 

Universiteit Wageningen in elkaar is gesleuteld. De 

test geeft een aardig idee op welke vlakken je jouw 

vaardigheden kunt ontwikkelen.

Vakman hoeft zijn pensioen
spaarpotje niet meer op te eten 
Het pensioen van menig vakman zal geen vetpot zijn. Om hem de mogelijkheid te geven zijn finan-

ciële oudedagspositie te verbeteren, heeft het ministerie van Financiën de goedkeuring gegeven 

aan een vrijwillig, flexibel pensioenfonds voor zelfstandigen. De pensioenvoorziening voorziet ook 

in een bescherming van het opgebouwde pensioen als de vakman onverhoopt een beroep op de 

bijstand moet doen. Populair gezegd: hij hoeft zijn pensioenspaarpotje niet meer op te eten. De 

pensioenregeling zonder winstoogmerk zal steunen op een vrijwillige deelname met een flexibele 

inleg. Het ministerie geeft aan dat het fonds ook gebruikt kan worden voor een arbeidsongeschikt-

heidsregeling.

Verwacht wordt dat de regeling op 1 januari 2015 in werking zal treden.

Meer mogelijkheden tot 
 vergunningvrij bouwen

Minister Schulz heeft haar zin: het bouwen van bij-

gebouwen, kleiner dan 100 m² wordt voor een groot 

deel vergunningvrij. Het kabinet presenteert dan ook 

maatregelen ter vereenvoudiging van de bouwver-

gunningen. Niet iedereen zal de mogelijkheden van 

de nieuwe regels uit zijn hoofd kennen. Daarom start 

de overheid het project ‘Nu al Eenvoudig Beter’. Surf 

naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevings-

wet/voorbeeldprojecten-toekomstige-omgevingswet 

en lees over de mogelijkheden.

KnaufZeker garantie
Knauf lanceerde onlangs www.knaufzeker.nl. Daarop 

vind je een Prestatiewijzer met producten die binnen 

de KnaufZeker garantie vallen en de gegarandeerde 

prestaties die voor een systeem met Knauf en Knauf 

Insulation van toepassing zijn. Via de Prestatiewijzer 

kun je het KnaufZeker certificaat ontvangen. Met 

dit certificaat kun je jezelf onderscheiden en de 

opdrachtgever laten zien dat je op de juiste manier de 

producten verwerkt.
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