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NIEUWS

De router kan de bomen in

Interessant artikel over wifi in het NRC Han-

delsblad. Lang verhaal kort: de Nederlander 

Cees Links bedacht mede de wifistandaard. 

Destijds werd wifi door weinigen gebruikt. 

Totdat voormalig Apple-goeroe Steve Jobs de 

draadloze techniek op het spoor kwam. Hij 

zette wifi op laptops en de rest is geschiedenis. 

Wifi zit op frequenties in de 2,4 GHz-band. 

Die is vrij. De band was echter niet opgezet 

om miljoenen apparaten tegelijk te laten zen-

den. Dus moeten de mobieltjes, computers, 

laptops en iPads voortdurend knokken om een 

plekje. Dit gevecht met buren en huisgenoten 

vertraagt zichtbaar de communicatie over de 

band. Wellicht gaat 5 GHz lucht geven. Het  

Wi-5 project, mede gefinancierd door overhe-

den, zal waarschijnlijk voor bandcontrole gaan 

pleiten. Zover is het nog niet. De krant tipt de 

lezers in ieder geval om een accesspoint aan 

te schaffen die gelijktijdig 2,4 GHz en 5 GHz 

uitzendt. 

Meer informatie: www.nrc.nl/nieuws/ 

2017/12/04/blijf-van-mijn-wifi-af-a1583610

Onlinehandel voor 
professionele bouwmaterialen
BouwBoxr, de onlinehandel voor professionele 

bouwmaterialen, belooft ook zelfstandigen 

een flink prijsvoordeel. Daarbij kan deze ser-

vice je tijd besparen omdat je niet zelf prijzen 

hoeft te vergelijken. Hoe werkt BouwBoxr? 

Je wordt eerst lid. Vervolgens profiteer je van 

de inkoopkracht van de organisatie. Want 

BouwBoxr bundelt het inkoopvolume van de 

leden. Zo kan de organisatie interessante deals 

afsluiten. De handelaar en intermediair heeft 

zelf 30.000 artikelen op voorraad liggen, zoals 

hout- en plaatmaterialen en producten van 

A-merken als Schönox, Velux, Bosch, DeWalt, 

Kelfort, Knauf, Rockwool, Ytong et cetera.

Meer informatie: www.bouwboxr.nl

Een golf uitgesteld onderhoud 
overspoelt de onderhoudsmarkt
Consumenten laten uitgesteld onderhoud aan 

particuliere woningen de komende één á twee 

jaar alsnog uitvoeren. Als ze een vakman kun-

nen vinden. Dit blijkt uit een onderzoek uitge-

voerd door USP Marketing Consultancy onder 

vijfhonderd particuliere woningeigenaren. De 

opdrachtgever was OnderhoudNL, de organi-

satie van onderhoudsbedrijven. De afgelopen 

twee jaar stelde een kwart van de Neder-

landse particuliere woningeigenaren gepland 

onderhoud uit. Het gaat vooral om binnen- en 

buitenschilderwerk. Ander uitgesteld werk: 

kozijnen/profielen (12 procent), buitendeuren 

(10 procent) en binnendeuren (10 procent). Dit 

uit zich onder andere in het bladderen van verf 

en houtrot.

Tegen de stroom in
Het gaat goed met de economie en dat 

merken we. De orderportefeuille zit vol 

en we moeten eraan trekken om alles 

te klaren. Komt dit bekend voor?  Het 

is buffelen en dat mag wel wat minder. 

Want langdurige zware inspanning en 

gezond ouder worden gaan niet samen. 

Wil je wel zo doorgaan? Of wordt het 

tijd om bij te sturen. Niet minder maar 

anders werken. 

Door de voortdenderende economie 

heeft een opdrachtgever het ook druk en 

dat merk je in het maken van afspraken. 

Hij heeft geen tijd om iedere keer vrij 

te nemen om bij de verbouwing te zijn. 

Miscommunicatie ligt op de loer. Het to-

verwoord is: projectbegeleiding! Gebruik 

je vakmanschap en geef zekerheid. Help 

een opdrachtgever met sturing over en 

controle op zijn opdracht. Gebruik je 

kennis en kunde om het werk te begelei-

den en te controleren door het inhuren 

van collega’s. Zo kun je het zware werk 

beter verdelen. Opdrachtgever blij en 

collega-aannemer blij. Die weet dat hij 

gecontroleerd wordt, maar weet ook dat 

hij met een vakman overlegt. 

Zeker op de wat grotere klussen is be-

sparing aantoonbaar. De opdrachtgever 

kan door blijven werken en de verant-

woordelijkheid uitbesteden. Juist nu kun 

je bij opdrachtgevers/consumenten een 

nieuwe reputatie opbouwen. Laat 2018 

de start zijn van een minder zwaar en 

dus gezonder leven.
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