
De verbinding 
 maken
Op de afgelopen VSK-beurs in Utrecht 

ontmoette ik op het ZZP Plein de Lawaai-

maker in de persoon van Richard Bordes. 

Hij maakte zijn toehoorders duidelijk 

hoe je sociale media slim kunt inzetten. 

Een belangrijke tip: zoek contact met je 

(toekomstige) klant en leg de verbinding. 

Makkelijk gezegd. Want hoe bind je zo’n 

klant? Door hem onder meer via Face-

book regelmatig bij te staan bij klusjes die 

hij zelf uitvoert. Je maakt een zakelijke 

pagina en geeft daarop tips over actuele 

onderwerpen als beveiliging en kleine 

klusjes als het reinigen van goten, welke 

kit gebruik je wanneer, noem maar op. 

Beantwoord vragen van mensen snel. 

Maak ook foto’s van je projecten. Plaats 

ze op je FB-pagina, maak het persoonlijk 

met een foto van jezelf. Mensen kijken 

graag naar mensen. Vraag om een recensie 

van je klus. Je klanten vinden het leuk als 

je trots bent op je werk. En vermeld je 

mobiele nummer. Doseer je info, houd het 

zakelijk en actueel. Want ook hier geldt, 

kwaliteit telt.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

columnWeZorgen, samen 
met de klusser
WeZorgen is een intermediair tussen senioren en de 

klusser. De organisatie rolt haar dienstverlening uit. 

Na Den Haag volgde Amsterdam. Wie graag werkt 

voor senioren, neemt contact met de organisatie op. 

WeZorgen selecteert naar eigen zeggen de vriende-

lijkste klusjesmannen: “Zij die alles netjes achterlaten 

en pas weg gaan als u tevreden bent. En we hebben 

ze in alle soorten en maten. Afhankelijk van de 

grootte van uw klus kunt u kiezen. Echte professio-

nals voor een flinke klus, of een aardige stadsgenoot 

die u even snel kan helpen met het ophangen van 

Elke valhoogte kan leiden tot 
 ernstig letsel

Wijs je klant op de  Energie  -  
bespaarlening
Overweegt je klant om te investeren in een ener-

giezuinig huis? Dan kan hij sinds kort een Ener-

giebespaarlening afsluiten met een lage rente. De 

Rabobank, ASN Bank en de Rijksoverheid vullen de 

pot van het Nationaal Energiebespaarfonds. Bij dit 

fonds kunnen klanten met een bestaande woning 

terecht voor een lening van 2.500 tot 25.000 euro. 

Het geld mogen zij steken in energiebesparende 

maatregelen, denk aan isolatie, beglazing, een water-

pomp, een gelijkstroompomp, een Hr-ketel, een WKK 

of een zonneboiler. Ook mag de klant zonnepanelen 

een plankje of een lampje komt vervangen zonder 

meteen enorme voorrijkosten in rekening te brengen. 

Sommigen zijn expert in het aanpassen van woningen 

voor het geval u lastiger ter been bent geraakt, denk 

aan steunbeugels of een tweede leuning.”

Spreekt deze aanpak je aan, surf dan naar de site. 

Weet wel: WeZorgen rekent voor een lidmaatschap 

14 euro exclusief btw per maand. Je kunt jezelf pre-

senteren met een filmpje.

Meer informatie: wezorgen.nl

aanschaffen van maximaal de helft van de lening. Het 

overgebleven geld moet hij in andere maatregelen 

investeren.

Kenmerken van de Energiebespaarlening:

•  De klant moet eigenaar en bewoner zijn van een 

bestaande woning.

•  De klant kan een jaarannuïteitenlening afsluiten 

van minimaal 2.500 euro en maximaal 25.000,-.

•  Voor bedragen tot 5.000 euro is de looptijd van de 

lening zeven jaar.

•  Voor bedragen van 5.000 euro en meer is de 

 looptijd van de lening tien jaar.

•  De afsluitkosten zijn 2 procent over de hoofdsom 

van de lening.

•  Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet 

gestort.

•  De klant kan de lening of een gedeelte ervan 

 boetevrij aflossen.

•  De Energiebespaarlening wordt onderhands ver-

strekt.

Meer informatie: www.ikinvesteerslim.nl

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

onderzocht de Gezondheidsraad of er nu of op termijn mogelijkheden 

zijn voor een grenswaarde voor het werken op hoogte. Volgens de raad 

is dit niet mogelijk. De raad keek naar valongevallen waaraan vakmensen 

ernstig letsel overhielden. Een toenemende valhoogte verhoogt de kans 

op ernstig letsel of erger. Maar er is geen minimum hoogte vast te stellen 

waarbij door vallen geen nadelige gezondheidsschade optreedt. De raad 

adviseert vakmensen om ook bij hoogten lager dan 2,5 meter de nodige 

maatregelen te nemen.
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