
9

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

 Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

column

KlusVisie april 2019

NIEUWS

‘Energiebesparing dreigt alleen 
een optie voor elite te worden’
De winkelketen Reimarkt biedt sinds kort 

een landelijke dekking met een nieuwe site. 

Reimarkt heeft duurzaam wonen als aan te 

schaffen concept. Via deze internetwinkel 

kunnen VVE’s, woningeigenaren en -huurders 

‘duurzaam wonen’ kopen. In drie stappen 

kunnen woningeigenaren via het onlineplat-

form aan de slag gaan met zonnepanelen, 

dak- en muurisolatie, dubbel glas en nog veel 

meer. De verschillende producten kunnen 

gecombineerd worden in slimme pakketten. 

Klanten zien direct wat het product kost en 

wat het oplevert. Eigenaren kunnen ook een 

Reimarkt-winkel bezoeken in Groningen, Den 

Bosch, Enschede, Zoetermeer en Hoogeveen. 

Voor iedere woning liggen hier kant-en-klare 

oplossingen in het schap. 

Voor iedereen bereikbaar

De initiatiefnemers ervaren dat verduurzaming 

nog niet erg aanslaat bij het grote publiek. De 

reden volgens Reimarkt: mogelijke besparingen 

en voordelen zijn niet duidelijk. Er is ook geen 

overzichtelijk en integraal aanbod. Reimarkt wil 

verduurzaming transparant, aantrekkelijk en 

makkelijk maken. Volgens Reimar von Meding, 

directeur van het architectenbureau KAW dat 

betrokken is bij Reimarkt, is de bouwkolom van 

oudsher het tegendeel van klantbewust: “De 

bouw verkoopt wat ze maakt in plaats van wat 

relevant is voor de gebruiker. Om hier uit te 

komen, ontwikkelen wij Reimarkt langs retail-

principes en dus klantbewust. Met dit initiatief 

wordt voorkomen dat energiebesparing alleen 

een optie is voor de elite. Voor een grote groep 

Nederlanders met een laag inkomen zijn de 

energielasten steeds lastiger te dragen. Maar 

juist in arme wijken met slecht geïsoleerde, 

naoorlogse woningen, waar verduurzaming het 

hardst nodig is en waar soms zelfs sprake is van 

een vicieuze cirkel van energiearmoede, kan 

energiebesparing op weinig interesse rekenen. 

Met Reimarkt maak je woningverduurzaming 

voor iedereen bereikbaar. Reimarkt brengt 

duurzaam wonen bij de bewoners.” 

Pop-Up Store

Reimarkt trekt inmiddels de wijken binnen met 

een tijdelijke Pop-Up Store: een gerenoveerde 

voorbeeldwoning waar mensen de resulta-

ten kunnen zien en voelen. De organisatie 

geeft aan inmiddels circa 3.000 woningen 

verduurzaamd te hebben met gemiddeld drie 

maatregelen. 

Meer informatie: www.reimarkt.nl

Minister Ollongren wil een 
ander energielabel
Het is nu officieel: het vereenvoudigde energielabel voldoet niet. Want ook minister 

Ollongren wil een ander label omdat het huidige zo zijn beperkingen kent. Zeker met 

het oog op ontwikkelingen als het aardgasvrij van woningen maken en de Beng-

nieuwbouw. De minister zal naar verwachting dit najaar met informatie komen. Partijen 

pleiten inmiddels voor een duurzaamheidslabel dat duidelijk maakt wat je moet doen 

om je huis energieneutraal te maken of af te koppelen van het aardgas.

Spelen met je 
 reputatie
Veel klussenbedrijven leren in de dage-

lijkse praktijk. Dat is prima, zeker als het 

om kwaliteitsverbeteringen gaat. Wat in 

de praktijk nog steeds gebeurt, is dat er 

een klus aankomt die nieuwe elementen 

bevat. Omdat de klant of de uitvoering 

er om vraagt.

De praktijk is dat er links en rechts 

geïnformeerd wordt, bij collega’s, leve-

ranciers en fabrikanten. Even luisteren, 

in je hoofd de handelingen nadoen, 

spullen kopen en gaan met die banaan. 

Heb je een ervaren collega, dan kom je 

er meestal wel uit. Desnoods nog even 

nabellen. Toch is met deze aanpak het 

risico op fouten groot. Want jouw sym-

pathieke collega vertelt alleen over zijn 

leer-fouten en niet over de fouten die jij 

nog kunt maken. En voor jouw fouten 

betaalt je klant en jij met je reputatie. 

Kwaliteit wordt bepaald door kennis en 

kunde en die krijg je zelden door ‘Weet 

jij hoe dat moet?’-vragen. Workshops en 

cursussen van leveranciers en onderwijs-

instellingen zijn gebundelde ervarings-

plekken. Elke fout die ooit gemaakt is, 

die kennen ze en komt ter sprake. Je ziet 

hoe het gedaan wordt en vaak kun je 

zelf oefenen. Je leert nieuwe technieken 

die je weer in je offerte kunt meenemen. 

Pak je leermoment vooraf en niet bij de 

klant. Het kost tijd dat leren maar die 

gaat niet verloren want je verdient het 

ruimschoots terug. ‘Verloren’ tijd is mak-

kelijker te herstellen dan je reputatie. 
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