
vlok journaal
v i s i e  o p  h e t  k l u s s e n b e d r i j f

fantastisch visite-kaartje oplevert naar hun 
klanten. Bovendien ligt hier de grondslag voor 
samenwerking met fabrikanten in het VLOK 
Kwaliteitsprogramma Vakmanschap en 
Zekerheid waarmee VLOK-leden behalve 
kennis ook extra ondersteuning en garantie 
krijgen. Met de opzet van de VLOK-
Akademie zal deze samenwerking de 
komende jaren uitgebreid worden.
Speciaal voor de VLOK Vakgroep Parket is de 
rol van de Legvoorschriften voor Parket die 
maatstaf is voor de beoordeling van de 
kwaliteit van de vloer. Vanuit de 
parketbranche is de wens geuit deze 
legvoorschriften - waarvan de derde editie 
inmiddels enkele jaren geleden het licht zag - 
aan te passen aan de eisen van deze tijd.  
Daarmee was de boodschap van de VLOK 
duidelijk. De VLOK kondigt voor de vierde 
editie het project Legvoorschriften 
Parketbranche 2020 aan en doet een oproep 
aan alle betrokkenen inbreng te leveren.

InCoDaTip van Wim: 
stagnatie? 
Liever niet
In veel gevallen kun je, na gedegen afstemming met de 
klant, direct aan de slag om je opdracht uit te voeren. Bij 
veel (ver)bouwopdrachten heb je geen 
omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) of 
andere voorziening nodig. 
Dat kan anders liggen bij grotere of ingrijpende 
opdrachten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een 
dakkapel op een particuliere woning. Of voor het 
uitvoeren van bouw- en onderhoudswerkzaamheden 
vanaf de openbare weg. In die situatie zijn meestal 
eenmalige vergunningen (objectvergunningen) of 
ontheffingen oneigenlijk gebruik openbare ruimte 
nodig. Denk daarbij aan situaties waarin je een steiger 
op de openbare weg moet plaatsen,  bouwmateriaal of 
-materieel moet opslaan, een tijdelijk hek, vuilcontainer, 
schaftcontainer of tijdelijk toilet moet plaatsen of voor 
de inzet van een mobiele kraan.

Houd in al deze situaties rekening met de doorlooptijd 
van een aanvraag. Dat is per gemeente vaak 
verschillend. En neem ook de kosten van een aanvraag 
mee je offerte.

Overleg met de gemeente uit voorzorg over een 
vergunning/ontheffing in normale situaties en in een 
noodsituatie, bijvoorbeeld direct verhelpen van schade 
aan daken, schoorstenen, e.d. na noodweer, om de 
veiligheid van de omgeving te waarborgen. Er zijn geen 
landelijke regels op dit gebied. Iedere gemeente heeft 
haar eigen regels.
In sommige gemeenten krijgen schildersbedrijven 
bijvoorbeeld op aanvraag een jaarvergunning om 
steigers te mogen plaatsen ten behoeve van hun 
werkzaamheden.
Ga op zoek naar informatie in je eigen en andere 
gemeente waar je werkt. Probeer een vast 
contactpersoon te krijgen. Investeer in een goed 
netwerk. Zo kun je stagnatie en onverwachte 
meerkosten vermijden. Zo voorkom je, dat je de regie 
over je werk kwijtraakt.

Tijdens de Interieur Collectie Dagen – van 
15 t/m 17 september 2019 – was de 
VLOK niet alleen met een stand aanwezig, 
maar ook met een boodschap.

Kort na de opening van deze vakbeurs voor 
detaillisten in de woon- en 
woningstofferingsbranche opende VLOK 
algemeen secretaris, Kees Huisman, het bal op 
het Inspiratieplein met zijn lezing over 
Samenwerken aan Kwaliteit. Hierbij wees hij 
op de bijzondere betekenis van de VLOK 
algemene voorwaarden om de klanten van 
VLOK-leden en de VLOK-leden zelf extra 
garantie te geven. Een voordeel dat bezoekers 
op de 50Plus Beurs en de Beurs Eigen Huis – 
later die week in Utrecht – meekrijgen van de 
VLOK-ambassadeurs op die beurzen.
Voor alle vakgroepen (klussenbedrijven, 
parket- en interieurbouwbedrijven) geldt dat de 
samenwerking met de Consumentenbond en 
Vereniging Eigen Huis voor VLOK-leden een 
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Alv 11 november 2019
Beste VLOK-leden: reserveer 11 november 
alvast in je agenda om je collega’s te 
ontmoeten en samen met het bestuur de 
koers van de VLOK te bepalen voor de 
naaste toekomst. Over de kansen om elkaar 
te versterken en de bekendheid bij de 
consument te vergroten. En over het 
verhogen van herkenbaarheid van jullie 
specifieke vakmanschap. Het bestuur 
ontvouwt de plannen voor 2020 en volgende 
jaren. De VLOK gaat weer belangrijke 
stappen zetten. Van platform voor allround 
klussenondernemers, naar een nog breder 
platform van vakmensen. Binnen de VLOK 
komt meer ruimte voor specifieke 
vakgroepen van all-rounders en van 
specialisten. Met – zoals gezegd - eigen 
herkenbaarheid in de vorm van onder meer 
toegespitste algemene voorwaarden en 
eigen vakinformatie. Daarnaast ligt er een 
met behulp van leden opgesteld plan voor de 
instelling van een Ledenadviesraad. Met als 
doel de interne communicatie binnen de 
vereniging en de activiteiten in de regio te 
versterken. Tijdig zullen wij de verrassende 
locatie en het programma aan jullie 
persoonlijk bekend maken.

Ledenadviesraad op komst
Op 9 september 2019 waren de 
regiocontactpersonen van de VLOK bijeen op 
het nieuwe VLOK-kantoor in Zoetermeer. 
Samen met enkele andere leden die zich voor 
de VLOK willen inzetten. 
Na een presentatie van Paul van Loon van 
Renovaid over de trainingen, die Renovaid 
geeft voor de VLOK Akademie, werd op 
verzoek van de aanwezigen besloten deel te 
nemen aan een extra training op vrijdag 18 
oktober 2019 in de ruimte van de VLOK 
Akademie in Zoetermeer.
VLOK-bestuurslid Barry de Vreede ontvouwde 
het plan dat hij met regiocontactpersoon 
Ronald Schaeffer heeft opgesteld voor de 
instelling van een Ledenadviesraad. Dit plan 
zal op de komende Algemene 
Ledenvergadering van 11 november a.s. aan 
de leden worden voorgelegd.
In het kader van het Jaarthema “Duurzaam. 

Duurzamer!” zal een ieder een inbreng leveren 
bij de presentatie van de VLOK tijdens de 
bijeenkomsten van Greenworks on Tour. Deze 
vinden van 16:30 uur tot 19:00 uur plaats op:
• Woensdag 30 oktober 2019 bij Raab Karcher 
Waddinxveen.
• Woensdag 6 november 2019 bij Raab 
Karcher Nijmegen.
• Woensdag 13 november 2019 bij Raab 
Karcher Vriezenveen. 
• Dinsdag 19 november 2019 bij Raab Karcher 
Ede.
Daarnaast zal regiocontactpersoon Theo 
Barhorst de VLOK vertegenwoordigen tijdens 
de bij Bouwmaat in Alkmaar op vrijdag 4 
oktober 2019. Naar aanleiding van de oproep 
in KlusVisie 4-2019 hebben Tamara Vrielink, 
John Riedeman en Ronald Schaeffer zich 
aangemeld als klankbord voor het congres 
‘Bouwgroothandel Bijeen’ op 2 oktober 2019.

Nieuwe Partner VLOK Akademie: Minuba
Met de Tips van Wim besteedt het VLOK-
Journaal al geruime tijd aandacht aan de 
verschillende aspecten van het uitbrengen van 
offertes en het organiseren van je werk. Een 
onderdeel in de bedrijfsvoering die alle 
vakmensen voortdurend tijd en energie kost. 
Minuba levert een alles in één online applicatie 
met App voor iOS en Android. Hier registreren 
gebruikers het eerste klantcontact, het materiaal 
en wordt de urenregistratie gedaan. Offertes en 
facturen zijn snel gemaakt en er is direct inzicht 
in de lopende onderhoudscontracten. Minuba 
laten realtime de winstgevendheid van de 
klussen zien. Door koppelingen naar 
groothandels en barcode scanning kunnen 
materialen met actuele prijzen snel aan de 
werkbon worden toegevoegd.
Met Minuba is het eenvoudig om afspraken 
vast te leggen en klanten het geleverde werk te 
laten aftekenen. Kwaliteitsborging en 
klanttevredenheid gaan hand in hand en zo 
voorkom je gezeur en is er nooit 
onduidelijkheid over geleverd werk.
Zo maakt Minuba het werk van het 
klussenbedrijf efficiënter, overzichtelijker en 
kan er meer tijd besteed worden aan die zaken 
die er echt toe doen. Daarnaast krijgen 
VLOK-leden een speciale VLOK-ledenkorting 

op de éénmalige set-up van Minuba, waardoor 
starten met Minuba nog aantrekkelijker wordt.
Minuba biedt binnen de VLOK Akademie 
klussenbedrijven de mogelijkheid om samen 
kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering. Dit 
gebeurt in (individuele) adviessessies bij 
VLOK of op locatie. Zo vinden we 
mogelijkheden om minder tijd kwijt te zijn aan 
de administratie, méér te doen met de 
beschikbare tijd en méér winstgevende omzet te 
realiseren. Deze sessies worden speciaal voor 
leden van VLOK kosteloos aangeboden.  

Dennis Kosten van de VLOK bekrachtigt 
met Gert-Jan Jense van Minuba de 
samenwerking.
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