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NIEUWS

Opmerkelijk: kruipruimtefobie 
staat vloerisolatie in de weg
Woningen gebouwd voor 1992 zijn bij de 

bouw niet voorzien van vloerisolatie. Bij meer 

dan 40 procent van deze oudere huizen met 

een toegankelijke kruipruimte is de vloer nog 

steeds niet geïsoleerd. Wellicht is gebrekkige 

kennis hiervoor de reden: meer dan de helft 

van de mensen die een huis bezitten met  

een toegankelijke kruipruimte, wil niet onder 

de vloer kijken. Dat blijkt uit een onderzoek 

van Milieu Centraal. Angst voor spinnen, 

ongedierte en andere beestjes houdt hen 

tegen. En wat te denken van de gewone 

grootoorvleermuis die regelmatig de warm- 

te van het ondergrondse opzoeken! Opmer-

kelijk: de angst staat het isoleren van vloeren 

in de weg. Deze huiseigenaren moeten 

hoognodig gewezen worden op het bestaan 

van vakmensen die zonder vrees onder het 

huis kruipen.

Van de mensen die wel vloerisolatie hebben is 

het merendeel (zeer) tevreden, vooral vanwege 

de lagere energiekosten en het verhoogde 

comfort. Een verslag van het consumenten-

onderzoek is beschikbaar.

Meer informatie: www.milieucentraal.nl

(Foto: www.natuurpunt.be, Hugo Willocx)

Mannen vinden onderhoud 
belangrijker dan vrouwen 
Woningeigenaren zijn doorgaans tevreden met 

het onderhoud van de woning. Dit blijkt uit 

een onderzoek van USP Marketing Consultan-

cy, uitgevoerd in opdracht van OnderhoudNL. 

Ongeveer 70 procent van de respondenten 

geeft aan dat het woongenot afhankelijk is 

van de onderhoudsstaat van de woning. Daar-

naast zegt 72 procent een goed onderhouden 

woning te hebben. Opmerkelijk: mannen vin-

den onderhoud belangrijker voor woongenot 

dan vrouwen. In Overijssel, Groningen, Utrecht 

en Zeeland bepaalt de staat van onderhoud en 

schilderwerk in mindere mate de tevredenheid 

met de woonsituatie.

Sikkens zoekt meer omzet 
AkzoNobel Nederland draagt een deel van de Sikkens Centers over aan franchisene-

mers. De verffabrikant verwacht met deze actie sneller het marktaandeel en de omzet 

te kunnen vergroten. Ook zal de klant zich beter bediend voelen.

Echt vrij!
Vrij. Ooit een magisch woord dat in 

mijn schooltijd betekende dat je alles 

uit je handen liet vallen en ging genie-

ten. Maar voor je van de vrijheid kon 

proeven, moest je je schoolzaken wel af-

gerond hebben. Examens halen, boeken 

inleveren, locker leegruimen. Het gevoel 

van vrijheid dat alles afgerond is en je 

van het schoolplein fietste. En eenmaal 

aan het werk, betekende vakantie dat je 

er ook even helemaal uit was.

Dat is nu wel anders. Op vakantie gaan 

betekent voor veel collega’s de start van 

een race tegen de klok. Nog even dit of 

dat doen? Prioriteiten moet je stellen, 

want niet alles kan klaar zijn voor je 

wegrijdt. Je durft de telefoon amper 

op te nemen, omdat je je antwoord 

kent maar niet wilt geven. Want je wilt 

geen gezeik aan je kop. Eenmaal op het 

vakantieadres moet je afkicken van de 

stress. Na een week heb je eindelijk het 

vakantiegevoel te pakken. Tegen het 

einde van de vakantie denk je alweer 

aan de laatste klus. Hoe heb je die ook al 

weer achtergelaten...

Doe het dit jaar eens anders. Gebruik 

de laatste werkweek om af te ronden, 

spullen klaar te zetten en afspraken 

te maken met je (nieuwe) klant over 

de frisse start na de vakantie. Het lijkt 

verloren werktijd, maar echt, je krijgt er 

rust in je kop voor terug. Je kunt met een 

opgeruimd gevoel echt gaan genieten 

van een paar weken vrijheid.

Uit KlusVisie 2018-4


