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COLUMN NIEUWS

TTijdens het bestellen van materialen voor de klus, valt 
het me op dat mijn iPad steeds langzamer wordt. Het 
is nu zo ver dat het me begint te irriteren. Ik besluit 

op onderzoek uit te gaan. Ik heb een handige app die kan 
meten hoe snel je netwerk is. Dat blijkt supersnel. Het 
moet dus aan de iPad zelf liggen. Maar die is pas een jaar 
oud, dus vraag ik hulp aan een digidenker. Gewoon even 
resetten, zegt zij, door het apparaat uit te zetten en weer op 
te starten. Gelukkig, dat werkt. De materialen liggen nu in 
mijn ‘winkelmandje’, de klus komt toch op tijd klaar voor de 
vakantie. 
Op een dag rijd ik met mijn moderne werkbus naar de 
garage. De achteruitrijcamera doet het spontaan niet meer. 
Het zou mij niets verbazen als dat ook weer ‘even resetten’ 
wordt, net als een jaar geleden. Waar zit eigenlijk het 
resetknopje bij onszelf? Kan ik niet even gezellig naar de 
huisarts. Dan drukt zij drie keer op mijn neus en trekt een 
keer aan mijn grote teen en klaar! Helaas is dat alleen maar 
mogelijk in een sprookje. 
Mijn zoon is pas begonnen met werken. Een collega vraagt 
aan hem wanneer hij vakantie neemt. Daar had hij met zijn 
leuke job nog niet aan gedacht. Immers, de schoolvakanties 
werden altijd voor hem gepland. Hij mag nu zelf weten 
wanneer hij de vijf weken vrij neemt. Als hij het maar 
binnen het jaar is. Hoe mooi is het dat wij als ondernemers 
zelf mogen bepalen wanneer en hoe lang we vrij nemen? 
Tenminste, dat zeggen mijn klanten en mijn naasten die in 
dienstverband werken. Maar misschien herken je het: leuke 
klus, lekker verdienen en die klant wacht al zo lang. Zonde 
om vrij te nemen en de geldstroom stopt als mijn handen 
stoppen. En toch hè, is die vakantie onze resetknop. 
Dus begin je je te ergeren, gaat het allemaal wat langzamer: 
druk op die knop! Dit is natuurlijk voor ieder mens en type 
werk verschillend, maar ik zeg: plan drie weken vrij, als het 
kan buiten de zomerdrukte om, gebruik zo min mogelijk 
telefoon en mail en zorg dat je na de vakantie relaxed 
kan beginnen. Zeker in deze drukke tijd. Het leuke ná de 
vakantie vind ik altijd dat ik op gang moet komen en je 
bewust wordt dat je zoveel doet, om het eigenlijke werk 
heen.

Laat de resetknop niet de noodstop worden!

DE RESETKNOP IS 
GEEN NOODSTOP Het Huisdossier zoekt vakmensen

Is ventileren wat anders dan luchten?

Het Huisdossier trekt de  aandacht. De 
reden: de  behoefte aan een persoonlijke 
platform voor huiseigenaren die een-
voudig  onderhouds-, verbouwings- en 
 verduurzamingswerk willen  inplannen en 
bijhouden.

Het Huisdossier is opgericht omdat een 
van de initiatiefnemers zich verbaasde 
over de extreem verschillende waarden 
die een paar ingeschakelde taxateurs 
hem voorschotelden. Geen van de 
taxateurs konden in hun taxatie onder-
bouwen hoe zij de verduurzaming, een 
verbouwing en het onderhoud doorre-
kenden. Dat moest dus beter kunnen. 
Waarom wel onderhoudsboekjes voor 
auto’s, wegen en bruggen en niet voor 
koophuizen?

Waarde doorrekenen Eigenaren 
krijgen met de rekentool van Het 
Huisdossier inzicht in de waardestijging 

van de woning die is aangepakt. Het 
dossier houdt woningverbeteringen 
bij en met het dossier heb je inzicht in 
de status en planning van onderhoud, 
verbouwing en verduurzaming van 
de woning. Ook draai je rapporten uit van 
de verbouwing- en onderhoudshistorie 
en bereken je de waardestijging van je 
woning. De woningwaardestijging die het 
gevolg is van deze activiteiten, kunnen 
eigenaren binnen het platform doorre-
kenen. 

Gezocht: vakmensen Het 
Huisdossier geeft aan dat de eigenaren 
die zijn aangesloten veel waarde 
hechten aan de staat van de woning. Zij 
plannen tijdig en regelmatig onderhoud 
in. Vakmensen die geïnteresseerd 
zijn om voor de eigenaren werk te 
verrichten, kunnen zich tegen een 
kleine bijdrage laten opnemen in de 
database van het initiatief.

Heeft de klant vragen over ventileren? 
Want dat zou helpen eventuele aan-
wezige virusdeeltjes de woning uit te 
jagen. Bij slechte ventilatie kunnen de 
virusdeeltjes niet verdunnen en daardoor 
een ruimte nauwelijks verlaten, aldus 
Francesco Franchimon van de Techni-
sche Universiteit Eindhoven die deze info 
deelde met Nu.nl. 
Veel mensen denken dat meerdere 
ramen een kwartiertje openzetten, het 
luchten, helpt. En ze noemen dat venti-
leren. Wat het niet is. Ventileren is het 
continu verversen van de binnenlucht. 
Volgens het RIVM helpt kortstondig luch-
ten vooral om waterdamp en verfdampen 
uit de woning te krijgen. Zowel luchten 
als ventileren is altijd een goed idee. 
Maar als je het doet om het virus te ver-
drijven, dan kun je van een koude kermis 
thuiskomen. Volgens Franchimon zullen 
mensen naast de luchtverversing thuis 
zich ook aan de anderhalvemeter-maat-
regel moeten houden.
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