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NIEUWS

Het blijft een rare wereld. Neem het 
waarderen van kennis en kunde. 
Waarom moet ‘kunde’ vechten om 

een redelijk uurloon te krijgen en kan 
‘kennis’ met gemak 5000 - 10.000 euro 
per maand opstrijken. Heeft het met 
verantwoordelijkheid te maken? Ze zeggen 
het, maar in de praktijk blijkt vaak het 
tegenovergestelde. De kennismensen 
gebruiken die kennis ook voor het 
doorschuiven van de verantwoordelijkheid. 
Voorbeeld: als je de verantwoordelijke 
ambtenaren hoort praten over de 
toeslagaffaire, dan was en is het niet hun 
verantwoordelijkheid. “Ik voerde slechts een 
opdracht uit.”

Of neem volksvertegenwoordigers die 
gekozen zijn en tussentijds opstappen omdat 
de sfeer ze niet meer bevalt. Jeetje, doe 
gewoon je werk waarvoor je gekozen bent. 
Maar nee, geen verantwoordelijkheid nemen, 
doorschuiven en weglopen. Slappe hap!

Als je bij kennismensen gaat klussen zul je 
nooit zeggen: “Mevrouw, de sfeer bevalt mij 
hier niet. Doei!” Dacht het niet. Je gaat je 
werk afmaken. Ook bij een terechte klacht 
van een apparaat dat jij geplaatst hebt. Jij 
bent verantwoordelijk voor het oplossen. Je 
kunt dat verhalen op de leverancier, maar dat 
is jouw actie. Niks doorschuiven en weglopen.

Wees trots op je verantwoordelijkheid. Lever 
goed werk en calculeer een goede prijs. 
Dan zul je nooit op je verantwoordelijkheid 
aangesproken hoeven te worden.

Gerard Oltmans
Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 
Klussenbedrijven, VLOK

SLAPPE
HAP!

Buren, kan het alstublieft wat zachter!

Meer hypotheeknemers blijven niet op hun 
handen zitten

Huiskamervraag van de onderzoekers van 
Bouwkennis: wat is de grootste ergernis van 
huiseigenaren? Koude? Zeker, dat staat in 
de ergernissen top-3. Nog irritanter vinden 
mensen tocht. Maar wat ze echt tot razernij 
kan drijven: geluidsoverlast van de buren. Dat 
geldt overigens ook voor huurders in zowel 
de sociale als particuliere huur. Tevens leiden 
schimmel, de herrie die installaties maken en 
matige luchtkwaliteit tot ergernissen, zo ach-
terhaalde Bouwkennis. Het zijn stuk voor stuk 
zaken die vakmensen kunnen achterhalen bij 
een offertegesprek. Ze kunnen leiden tot een 
mooie verbouwing die de opdrachtgever van 
dagelijkse irritaties kan verlossen. Zij zullen je 
er eeuwig dankbaar voor zijn.

Waarom wachten op een rampen veroorzakende klimaatcrisis? Steeds meer mensen laten hun 
portemonnee spreken en kiezen met een groene hypotheek voor verduurzaming. NU.nl belde 
geldverstrekkers en wat blijkt: dit type hypotheek neemt bij banken toe. Klanten die gaan voor 
energiebesparende maatregelen of een huis met B- of A-label kopen, krijgen inmiddels regel-
matig korting op de hypotheekrente. Zo biedt de Rabobank een rentekorting van 0,10 procent. 
Toe maar.
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Maar wat echt tot 
razernij kan drijven:

geluidsoverlast van buren

Fo
to

: P
et

e 
Li

nf
or

th
, P

ix
ab

ay

KlusVisie 2020-8


