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NIEUWS

Mond-tot-mondreclame blijft 
belangrijk
Bouwmaat liet onderzoeken of Nederlanders 

een vakman selecteren op ervaring. Zo’n 

30 procent vindt vakdiploma’s, een keurmerk 

of/en referenties belangrijker dan ervaring. 

Wat ook uit het onderzoek naar voren komt, 

is dat de meeste mensen vooral selecteren op 

basis van ervaringen van familie en beken-

den. Mond-tot-mondreclame is dan ook nog 

steeds belangrijk om aan klussen te komen. 

Geleverde kwaliteit wordt vaak ook online 

gecontroleerd. Bij goede recensies krijgt de 

vakman sneller de klus. 

Uit het Bouwmaat onderzoek blijkt dat 

opdrachtgevers afknappen op vakmensen 

die hun afspraken niet nakomen of weinig 

dienstbaar zijn.

Duidelijke werkomschrijving bij 
Werkspot
Werkspot merkt dat vakmensen schaars wor-

den. Ze hebben platforms als Werkspot minder 

nodig om aan klussen te komen. Dan ontlopen 

ze ook de irritatie van slecht omschreven 

opdrachten en spekkopers. Omdat minder 

vakmensen minder omzet voor Werkspot 

betekent, stelde de organisatie met vakmensen 

pagina’s op met prijsinformatie. Met deze info 

krijgen aanbieders van werk een beter inzicht 

in de verbouwingskosten. De vragen in de for-

mulieren zijn zodanig aangepast dat aanbieders 

hun opdrachten beter kunnen omschrijven. 

Zorg dat je privacy-proof bent 
Genoeg collega’s zijn onvoldoende op de hoogte van de AVG, de Algemene Verorde-

ning Gegevensbeschermingen. Die verordening treedt 25 mei aanstaande in werking 

en geldt voor alle bedrijven die persoonsgegevens opslaan. Beschik je over onder meer 

adressen, e-mailadressen en IP-adressen van klanten, stuur je klanten een nieuwsbrief? 

Dan heb je met de AVG te maken. Je moet kunnen aantonen dat je bedrijf zich aan de 

wet houdt. 

Als je het uit moet 
 leggen, ben je te laat

De zin “Als u nu toch bezig bent, kunt 

u de...” zullen velen van ons regelmatig 

horen. Met zo’n zin wordt een beroep op 

je gevoel voor service gedaan. Meestal 

gaat het om kleine zaken. Want we 

hebben ondertussen wel geleerd om de 

grotere klussen schriftelijk vast te leggen 

en de opdrachtgever te laten tekenen. 

Ja toch? Velen zullen niet direct nee 

zeggen.

Maar het zijn juist de kleine dingen die 

net even anders moeten en je veel tijd 

kosten. Al die extra’s bij elkaar opgeteld 

kosten je op jaarbasis serieuze euro’s. 

Heb je dit geld in je offertebedrag inge-

calculeerd? Prima. Maar toch, altijd ligt 

ergens een grens. Als je daar overheen 

gaat, hoe maak je dat dan duidelijk aan 

de klant? Ik zeg altijd: als je het uit moet 

leggen, ben je te laat. Maak dus vooraf 

die kosten inzichtelijk. Verkoop ze als 

service maar maak duidelijk dat tijd 

geld kost. Natuurlijk is dit prima weg te 

strepen tegen de besparingen die het 

wellicht oplevert. Maar maak dat dan 

ook duidelijk. 

Duidelijkheid hoort er vooraf al te zijn. 

Geef je opdrachtgever dat inzicht via de 

offerte. 

Laat in je offerte zien wat je doet en wat 

je levert, ook wat dat kost. Een heldere 

offerte ‘zegt’: niet voor niks. 
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