
De juiste sfeer 
 uitstralen
De meeste eerste klanten komen vooral 

in contact met je bedrijf via mond-tot-

mondreclame. Na de eerste telefonische 

kennismaking gaan klanten doorgaans op 

zoek naar meer informatie voordat ze echt 

contact met je opnemen. Ze willen iets 

van je bedrijf zien. De eerste indruk is dan 

doorgaans bepalend.

Ben je zichtbaar voor de klant? Ben je te 

vinden via Google, via klussites, via je vak-

leverancier, via lokale informatiebronnen, 

via de klusbus, noem maar op? En hoe? 

Belangrijk is wat je wilt uitstralen, de sfeer 

van de Zeeman, die van de Bijenkorf of 

iets ertussenin? Waar je ook voor kiest, als 

het maar klopt. Als je jezelf maar herkent. 

Als je dure serres bouwt of luxekeukens 

plaatst en je hebt de uitstraling van de 

Zeeman, dan zal het met de klant snel 

gaan over de prijs. Ze ruiken een voor-

deeltje.

Vaak genoeg zie ik websites die nauwe-

lijks een relatie hebben met het mooie 

werk dat de vakmannen maken. Weet 

je niet hoe je de juiste snaar kunt raken, 

kijk dan naar bedrijfspresentaties en doe 

ideeën op. Sta open voor kritiek. Laat een 

ander (mee)kijken naar jouw uitstraling. 

Klopt het, dan vallen mensen minder snel 

over je zuurverdiende prijs. 

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK
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Zelfbouwer zoekt vakman 
en omgekeerd
Zelfbouw is in opkomst. Om goed geïnformeerd aan 

de slag te gaan, melden steeds meer zelfbouwers en 

zelfbouwgroepen zich aan bij Zelfbouw in Nederland. 

De website van deze club biedt onder meer informa-

tie over te doorlopen procedures en financiële risico’s. 

Niet alleen zelfbouwers kunnen zich via de website 

aanmelden. Om partijen snel en eenvoudig met 

elkaar in contact te laten komen, kunnen ook bouw-

professionals, gemeenten, architecten en aannemers 

zich aanmelden.

Meer informatie: www.zelfbouwinnederland.nl

Meer omzet dankzij ontwakende VvE’s?

Vergunningvrij bouwen van 
 mantelwoning 

Minister Blok wil dat slecht functionerende en slapende Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in actie komen. Een 

van de stimuleringsmaatregelen is de nog in werking te treden wettelijke verplichting om een minimumbedrag 

te reserveren voor het onderhoud. Blok wil het liefst een percentage van de herbouwwaarde bepalen. Ook 

moeten VvE’s makkelijker aan een lening kunnen komen om onderhoud en energiebesparende maartregel te 

kunnen financieren. Veel meer VvE’s zullen naar verwachting een meerjarenonderhoudsplan gaan opstellen. De 

maatregel van Blok biedt de vakman kansen.

De regering wil dat het bouwen van mantelwoningen vergunningvrij wordt. Deze maatregel moet 

zorgen dat meer mensen langer thuis kunnen wonen. Ook wil het kabinet dat de vele leegstaande 

verzorgingshuizen tot zelfstandig zorgvastgoed worden omgebouwd.

Voorlopig een definitief  energielabel
kunnen dit label raadplegen op de Energie-

labelchecker via www.rvo.nl. Het voorlopige 

energielabel wordt bepaald aan de hand van 

het bouwjaar en het type woning. Vanaf 1 janu-

ari 2015 zal de woningeigenaar die zijn huis of 

woning wil verkopen of verhuren het voorlo-

pige label een definitieve status geven.

De eigenaar kan via de Energielabel-checker de 

gegevens controleren en aanpassen. De checker 

geeft vervolgens aan welke bewijsstukken de 

eigenaar moet aanleveren. Een deskundige 

bepaalt op afstand de gegevens en kent het 

definitieve label toe.

Het label kan de vakman werk opleveren. Zo 

kunnen verhuurders van woningen in de sociale 

huursector subsidie krijgen als zij energiebespa-

rende maatregelen nemen.

Elke woningeigenaar krijgt in januari 2015 een 

brief die informatie geeft over het voorlopig 

toegekende energielabel. Nieuwsgierigen 
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