
Hulp nodig?
Vaak kun je hulp vragen aan een maatje, 

een andere klusser of de opdrachtgever. 

Allemaal prima tijdelijke oplossingen. Maar 

wat regelmatig vergeten wordt: hulp brengt 

ook verantwoordelijkheden, lees aanspra-

kelijkheden met zich mee. In veel gevallen 

ben je verantwoordelijkheid in de rol als 

werkgever. Denk aan arbo-verplichtingen, 

aansprakelijkheid voor werk en ongeval, 

loonheffing, verzekeringen en meer.

Wat als de behoefte aan extra handjes struc-

tureel wordt? Een collega inschakelen is niet 

altijd even makkelijk, de vraag moet inge-

pland worden. Want ook je collega heeft 

zijn klussen. Wat dan? Een stagiair heeft 

zo zijn beperkingen, je moet hem/haar aan 

het werk houden en aansturen. Personeel 

aannemen? Niet!!!! Doen!!!!, roept (bijna) 

iedereen. 

Het belangrijkste is dat je eerst leest en 

rekent. Realiseer je wat de kosten en 

opbrengsten zijn die een personeelslid met 

zich meebrengt. Kijk ook goed naar wat de 

niet-calculeerbare risico’s zijn. Ga na hoe 

het zit met verzekeringen, arbo, arbeidscon-

tracten, arbeidsongeschiktheid, opzegging 

en ontslag. Allemaal zaken waarvan je op 

de hoogte moet zijn om een beslissing te 

kunnen nemen. Een uitstekende informatie-

bron is de MKB-servicedesk/personeelsdesk. 

Hierin vind je informatie die je bij je besluit-

vorming kan helpen. Want het adagium 

blijf: ondernemen begint met ondernemen!

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

gerard

Bouwend Nederland biedt vakmensen de 

Financieringswijzer Energiezuinig (ver)

bouwen. Met deze wijzer kun je de klant 

stap voor stap een overzicht van de finan-

cieringsmogelijkheden geven. De wijzer 

wordt samengesteld omdat keer op keer 

blijkt dat klanten en andere verbouw-

partijen de financiële mogelijkheden niet 

kunnen vinden. De Financieringswijzer 

geeft een overzicht van deze financie-

ringsconstructies, denk aan subsidies, tij-

delijke regelingen en financiële producten 

van banken aanbieden. Voor particulieren 

is in 2016 70 euro miljoen subsidie be-

schikbaar voor warmtepompen, zonne-

boilers, pelletkachels en biomassaketels. 

De hypotheek bij een nul-op-de-meter is 

verhoogd van 25.000 naar 27.000 euro.

Meer informatie: 

www.bouwendnederland.nl/download.

php?itemID=32243

15KlusVisie april 2016

NIEUWS

70 euro miljoen subsidie voor 
onder meer pelletkachels 

Zelfstandige werkende 
bouwondernemers zien 
de markt verbeteren
Vakmensen die voor eigen rekening en risico 

werken, hebben het over algemeen beter ge-

kregen, zo blijkt uit de Monitor zzp’ers Bouw 

2014 van het Economisch Instituut voor de 

Bouw (EIB). In de monitor is te lezen dat in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel 

ruim 75.000 personen staan ingeschreven 

die als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) 

werkzaam zijn in de bouw en bouwinstalla-

tie. Ruim de helft hiervan (56 procent) wordt 

tot de gespecialiseerde bouw gerekend. Een 

beperkt aantal zzp’ers is werkzaam in de 

grond-, water- en wegenbouw (4 procent). De 

overigen zijn werkzaam in de algemene bur-

gerlijke en utiliteitsbouw (40 procent). De on-

derhoudsmarkt is voor zelfstandig werkende 

vakmensen het belangrijkste marktsegment 

en goed voor bijna 80 procent van de totale 

omzet. Binnen de onderhoudsmarkt vormt de 

woningbouw het belangrijkste deelsegment. 

De uurtarieven bleven volgens het EIB gemid-

deld vrijwel stabiel. Het gemiddeld uurtarief 

dat zelfstandigen in rekening brachten, 

bedroeg 37,20 euro. Het berekende bruto-

inkomen van zelfstandigen kwam over het 

tweede halfjaar van 2014 uit op een bedrag 

van 33.200 euro. In het eerste halfjaar kwam 

het bruto-inkomen uit op 31.200 euro. 

Overigens is het niet allemaal rozengeur & 

maneschijn. Het EIB deed ook onderzoek naar 

concurrentie door buitenlandse zelfstandigen. 

Vele Nederlandse zelfstandigen ervaren een 

druk op hun tarieven. Ook raken ze werk 

kwijt. Daarbij is het is moeilijker om een 

bankkrediet te krijgen en hebben velen last 

van de verslechtering van betalingsmoraal van 

klanten. 

Meer informatie: 

www.eib.nl


