
Arbeidsgeschikt?

Een werknemer krijgt tijdens het voetbal

len een schop tegen zijn knie en ligt er 

een tijd uit. Dat is leed dat je geen mens 

toewenst. En dus ook een werkgever niet. 

Maar die kan er wel mee te maken krijgen. 

Voor een kleine zelfstandige kan een 

kwetsuur van een werknemer het einde 

van zijn bedrijfje betekenen. Terwijl de 

blessure niet het gevolg is van het werk. 

Je moet loon doorbetalen zonder dat daar 

de prestaties tegenover staan. 

Het is toch van de zotte dat de werkgever 

voor de arbeidsongeschiktheid opdraait en 

in het ergste geval nog twee jaar lang het 

loon moet doorbetalen!? Wat kun je hier 

aan doen? De verantwoordelijkheid bij de 

werknemer leggen en die aansprakelijk 

stellen voor het feit dat er geen prestatie 

wordt geleverd? Klinkt logisch, per slot 

ben je dat overeengekomen. Vergeet het 

maar. ‘Nederland’ denkt sociaal, dus de 

verantwoordelijkheid wordt bij de ‘ster

kere’ gelegd, de werkgever. Werken met 

kortlopende, tijdelijke arbeidscontracten 

is een optie. Maar bevalt de man/vrouw 

goed, dan zul je op een zeker moment 

toch een contract voor onbepaalde tijd 

moeten afsluiten. Blijft over: de gok wa

gen of geen personeel aannemen.

Het VLOK spant zich in om deze kwestie 

samen met andere partijen hoog op de 

politieke agenda te krijgen. Er wordt dus 

achter de schermen gewerkt aan een bete

re verdeling van de verantwoordelijkheid 

en de gevolgen daarvan. Ik houd je op de 

hoogte. Een gezond 2015 toegewenst!

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

gerard

31KlusVisie december 2014

laurens

Isoleren is als het huis een jas aanmeten. 

Deze jas werd (en wordt) door wettelijke 

eisen, voortschrijdend inzicht en wensen 

van klanten steeds dikker. Daardoor hebben 

steeds meer huiseigenaren last van vocht

problemen. Dit kun je voorkomen door goed 

te isoleren en de klant ventilatieadviezen te 

geven. Eerst wat info over het isoleren. Voor een 

goed resultaat zul je bij het isoleren zorgvuldig 

moeten werken. De isolatie moet strak tegen 

elkaar worden gezet, de naden worden eventueel 

dichtgepurd of -getapet. Doe je dit niet, dan krijgt 

het huis een jas met een defecte ritssluiting. Met 

zo’n jas stookt de bewoner deels voor de mussen. 

Ik zie met de warmtebeeldcamera regelmatig 

woningen waar de jas openstaat: op genoeg 

plekken zijn lekken en koudebruggen zichtbaar. 

De vakman heeft dan niet nauwkeurig geïsoleerd. 

Als je niet goed isoleert, kan de opdrachtgever 

eisen het werk te herstellen. Koudebruggen kun 

je altijd tegenkomen, ook als je denkt dat je de 

klus naar behoren hebt uitgevoerd. Vaak genoeg 

is een stalen balk van bijvoorbeeld een balkon die 

door de gevel steekt de boosdoener. Zo’n balk 

is als een uit de koelkast gepakt flesje bier: koud 

en met condens. Condens veroorzaakt schimmel. 

Bij een verbouwing doe je er verstandig aan de 

balk te isoleren en af te werken met brandwerend 

materiaal.

Kom je bij een over vochtproblemen klagende 

klant die woont in een voor 1970 gebouwd huis? 

Vraag dan of de spouw is gevuld met spui

tisolatie. De spouw kan te smal zijn voor deze 
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Koudebruggen
isolatietechniek. Vaak blijkt bij inspectie de isolatie 

onvolledig te zijn aangebracht, met vochtbruggen 

en vocht in de open ruimten als gevolg. Adviseer 

de klant een spouwinspectie of voer deze zelf 

uit als je over het juiste gereedschap beschikt. 

Constateer je dat de isolatie de boosdoener is? 

Dan kun je in ieder geval twee oplossingen advi-

seren: de buitenmuur (laten) afbreken of aan de 

binnenzijde een voorzetwand met isolatie maken. 

Wordt voor de laatste oplossing gekozen, pas dan 

een dampdichte folie toe achter de gipsplaten om 

te voorkomen dat vocht vanuit de woning in de 

isolatie gaat zitten. Ook met een plat dak is het 

qua isoleren altijd opletten geblazen.

Is het platte dak al geïsoleerd, ga dan nooit tus-

sen de balken isoleren, ook niet als slechts zeer 

dunne isolatie is aangebracht. Want de kans op 

condensvocht wordt dan heel groot, rot van het 

dakbeschot ligt op de loer. Beter is de bestaande 

isolatie en dakbedekking op het dak vervangen 

door een dikkere laag. Zelf zal ik nooit bij een 

balklaag van een plat dak aan de binnenzijde 

naisoleren. Het creëren van ventilatiemogelijk-

heden is bij deze constructie bijna niet voor elkaar 

krijgen. Een schuin ongeïsoleerd dak met pannen 

is aan de binnenzijde wel goed na te isoleren. Ik 

reken de klant altijd voor wat de kosten zijn van 

isoleren aan de binnenzijde en onder de pannen. 

Want regelmatig blijkt niet alleen dat het goed-

koper is om de pannen er af halen en een nieuw 

geïsoleerd dakbeschot te plaatsen. Deze construc-

tie geeft ook meer rendement en is bouwfysisch 

gezien superieur. 


