
Onderscheiden en 
 afscheiden
De markt trekt weer aan voor klussenbedrijven, 

dat is merkbaar. De orderportefeuille is beter 

gevuld dan in de afgelopen jaren. Er ontstaat hier 

en daar meer vraag dan een vakman aankan. Ook 

is het merkbaar aan de vliegen die op de pot af-

komen. Soms zijn dat strontvliegen die het woord 

kwaliteit niet kennen en alleen voor het snelle 

gewin gaan. Een website met mooie plaatjes en 

een mooi visitekaartje is niet zaligmakend. Want 

dat kunnen die strontvliegen zeker, ze glimmen en 

brommen als de beste. 

Je kunt je van die mensen onderscheiden. Loop de 

kwaliteitscirkel weer eens rond: een duidelijke of-

ferte, een perfecte klus op tijd opgeleverd, kosten 

en kwaliteit in balans, een duidelijke oplevering 

met onderhoudsadviezen en dat alles onder de 

consumentenvoorwaarden. 

Maar je kunt niet elke klus aanpakken. Laat je 

deze klanten gaan, dan kunnen ze bij de stront-

vliegen terechtkomen. Volg dan ook het principe 

van het afscheiden. Zorg voor een innercircle van 

gelijkwaardige collega’s en geef hun namen door 

aan de klant als je de klus niet zelf kunt uitvoeren. 

Het voordeel van een cirkel is dat alles weer bij je 

terugkomt. Misschien niet die doorverwezen klant 

maar wellicht een andere, als jij wel tijd hebt en je 

collega niet. 

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de Branche-

vereniging voor Klussenbe-

drijven, VLOK

columnZelfsturende  
radiatorkranen
We kennen al de slimme thermostaat. De nieuwe 

trend is het plaatsen van slimme radiatorkranen die 

direct de radiator aansturen. Netatmo specialiseert zich 

in deze techniek. De intelligente radiatorknoppen van 

deze producent zien er niet alleen gelikt uit. Ze zijn 

ook handig omdat de bewoner met deze kranen de 

temperatuur per ruimte kan instellen met de smart-

phone. De radiatorkranen passen zelf de temperatuur 

aan als bijvoorbeeld de zon binnenvalt. Ze kunnen ook 

een open raam detecteren.

Meer informatie: ww.netatmo.com

Meldpunt voor onveilige situaties 
in de bouw 

Veel zelfstandigen laten  
modelovereenkomst links liggen

De FNV Bouw opende onlangs het meldpunt Veiligheid 

in de Bouw. De reden: de vakbond vindt het aantal 

ongevallen onacceptabel hoog. Volgens de Inspectie 

SZW is het aantal ongevallen in de bouw fors toege-

nomen. Het aantal ernstige ongevallen steeg de eerste 

helft van 2016 met 14 procent, het aantal dodelijke 

ongevallen zelfs met 56 procent in vergelijking met het 

eerste halfjaar van 2015. “Al jaren staat de bouw in de 

top drie van gevaarlijkste werkplekken in Nederland”, 

aldus de bond. Opdrachtgevers, aannemers en onder-

aannemers doen te weinig om het tij te keren. Mensen 

die gevaarlijke situaties zien op de bouwplaats, kun-

nen op zoveel mogelijk manieren een melding doen, 

ook anoniem: via kaartjes, mail, telefonisch en via 

Meer dan driekwart van de zelfstandigen 

gebruikt geen modelovereenkomst, aldus de 

onderzoekers van TNS NIPO. De Belastingdienst 

is niet verbaasd over dit onderzoeksresultaat. 

Want van de meeste zelfstandigen is klip en klaar dat 

zij echte ondernemers zijn. Dan is de modelovereen-

komst niet nodig bij het aanvaarden van een opdracht. 

Overigens heeft de wet die de modelovereenkomst 

regelt wel invloed op zo’n 15 procent van de opdracht-

gevers. Zij huren minder en minder vaak zelfstandigen 

in. Een kleine minderheid van deze opdrachtgevers 

overweegt zelfs te stoppen met de directe inschakeling 

van zelfstandigen en zal overschakelen op detachering, 

payrolling en nulurencontracten.

de FNV Bouw App. Willem Dijkhuizen van FNV 

Bouw geeft aan na binnenkomst de melding zo 

snel mogelijk op te pakken: “Een netwerker of 

bestuurder neemt poolshoogte op de bouwplaats. 

Wij overleggen met de bouwvakkers en samen 

met hen spreken we de uitvoerder aan op de 

onveilige situatie. In extreme gevallen schakelen 

we de Inspectie SZW in, waarmee wij in deze 

campagne samenwerken. Die kan een bouwplaats 

stilleggen.”

Meer informatie: 

www.fnvbouw.nl/meldpuntveiligheid

Na controle door de Belastingdienst kan het 

zijn dat een zelfstandige wel degelijk over een 

modeloverkomst moet beschikken. Hij en de op-

drachtgever hoeven dan voorlopig geen naheffing 

of een boete te vrezen, omdat de regels nu nog 

te veel verwarring zaaien. Staatssecretaris Wiebes 

komt wel met een waarschuwing: kwaadwil-

lende ondernemers die op een oneerlijke manier 

concurreren omdat zij met goedkope schijnzelf-

standigen werken, kunnen op 1 mei volgend jaar 

hoog bezoek verwachten. Op die datum eindigt 

de overgangsfase.
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