
Het belooft een mooi 
klusjaar te worden!
De economie trekt aan, er is weer geld om te 

bouwen. Mensen verhuizen meer en de mensen 

steken geld in woningverbetering. Hosanna, hoe 

mooi kan de toekomst zijn! Toch? Zeker. Maar 

de groei heeft ook een schaduwkant. Wanneer 

de verbouwmarkt aantrekt, stijgt de vraag naar 

klussers en duiken de opportunisten weer op. Ze 

willen snel wat winst maken; de prijsdumpers en 

de kluskwanselaars. 

Om hen te kunnen bestrijden en ervoor te zorgen 

dat de branche geen slechte naam krijgt, gaan 

we dit volk van twee kanten opzijzetten. Want 

het werk moet in handen van de echte vakman 

komen.

Jullie gaan die kwaliteit laten zien. Via je werk, 

maar ook in je uitingen. Laat zien wat je doet en 

hoe je het doet. Maak gebruik van je referenties, 

via je website, Facebook, lokale kranten, brade-

rieën, noem maar op. Laat je bedrijf zien, toon je 

kwaliteiten en durf je werk te garanderen zonder 

beperkingen of ‘slimme’ trucjes.  

 

De branches gaan er gezamenlijk voor zorgen dat 

de consument alert wordt en blijft op gegaran-

deerde kwaliteit. Via onder andere consumen-

tenplatforms, beurzen en social media gaan zij 

bekendheid geven aan kwaliteit, onder meer met 

de tweezijdige consumentenvoorwaarden. De con-

sument wordt steeds assertiever. Nu wij nog!

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

 Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK
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Tekort aan vakmensen groeit

Waterdichte GT Line  
gereedschapkoffer

Woningcorporaties steken meer 
geld in verbetering huurhuizen

De Aannemersfederatie Nederland (AFNL) ziet een 

toename van het tekort aan gekwalificeerd personeel 

op de bouwplaats. De reden: de orderportefeuilles 

stromen vol. De bouwers zoeken vooral zelfstandig 

werkende vakmensen. Want als gevolg van de Wet 

Werk en Zekerheid en de loondoorbetaling in het 

Apox introduceert GT Line koffers in Nederland. Het 

bedrijft biedt 19 modellen: van trollies met wielen en 

grote & kleine draagkoffers. De foto’s tonen de GT 

51-22, een met een telescoopgreep uitgevoerde IP 67 

waterdichte koffer, mede dankzij een neopreen O-ring 

en een ontluchtingsventiel. De koffer moet dankzij 

lichtgewicht hars ook nagenoeg onbreekbaar zijn. De 

GT 51-22 is dan ook bestand tegen stoten en zand 

en beschikt over tegen corrosie beschermde metalen 

scharnieren. Dankzij de twee omklapbare gereed-

schapsborden met insteekvakken kun je het gereed-

schap overzichtelijk opbergen en snel terugvinden. Als 

extra optie biedt de koffer gereedschapborden met 

elastiek. De onderbak is gevuld met een foamindeling 

waarin je na verwijding van wat stukjes schuim gereed-

schap kunt vastdrukken.

Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties verwacht dat dit jaar de sociale 

verhuurders meer gaan investeren in nieuwbouw, verduurzaming en het onderhouden 

van huurwoningen. De organisaties zijn hier toe in staat dankzij een sterk verbeterde 

financiële positie.

tweede ziektejaar, achten vele aannemers het in 

dienst nemen van vaste medewerkers nog steeds 

als een flink risico. De federatie is dan ook van 

mening dat de overheid belemmerende arbeids-

marktwetgeving snel moet aanpakken.

De maten van de getoonde trolly bedragen  

517 mm breed, 277 mm hoog (staand) en  

217 mm diep.

Meer informatie: over de koffers en verkoop-

adressen: www.gtline.nl. Verkrijgbaar bij 

onder meer Vergeer Gereedschappen.
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