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Bij elke klus kunnen dingen fout gaan. Om 
grip te houden op je kwaliteit en onnodige 
kosten te voorkomen, een paar praktische 
tips, te beginnen bij de voorbereiding (het 
halve werk!):

1.  Opnemen. Neem de tijd om een mogelijk 
nieuwe opdracht tot in detail door te 
nemen, stel de klant vragen om te checken 
of je zijn wensen goed hebt begrepen en 
maak notities, neem foto’s of maak een 
schetsje.

2.  Begroten. Verwerk de gegevens in een 
calculatie, zo gedetailleerd mogelijk, 
waardoor je goed zicht hebt op wat nodig 
is aan materialen (materialenstaat), wat 
de inkoopprijs is en hoeveel arbeid er door 
jezelf en anderen nodig is.

3.  Materialenstaat. De materialenstaat helpt 
om de juiste hoeveelheden te bestellen. 
Te veel besteld drukt het resultaat en te 
weinig besteld, vraagt extra tijd om alles 
op orde te krijgen. Check of alle materialen 
tijdig leverbaar zijn.

4.  Onderaannemers. Spreek af wanneer men 
er moet zijn om het werk te maken en leg 
de afsrpaken schriftelijk vast. Zo zijn gaten 
in de planning te voorkomen.

5.  Planning. Ook al moet je offerte eerst 
worden geaccepteerd, maak van het uit te 
voeren werk een planning. Een planning 
is noodzakelijk te meer nu materialen en 
onderaannemers schaars zijn. En bedenk 
een plan B voor het geval materialen of 
onderaannemers onverwacht toch niet 
tijdig beschikbaar zijn.

6. Offerte. Omschrijf in de offerte het te 
maken werk en verwerk daarin de te leveren 
materialen, indien nodig met hoeveelheden. 
Neem eventueel een stelpost op voor niet 
goed te bepalen onderdelen. Let vooral 
op de materiaalprijzen, deze kunnen flink 
stijgen. En houdt rekening met ruimte voor 
je plan B.

Tenslotte: Denk aan de geldigheidsdatum van 
de offerte.

Volgende keer meer aanbevelingen.
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Tip van Wim - 
Reduceer de kans
op fouten (1)

Dat betekende even wat lucht op het 
VLOK-secretariaat voor een ander project 
dat al lang op het verlanglijstje stond: 
een eigen digitaal informatieloket voor 
de woonconsument, de belangrijkste 
opdrachtgever voor VLOK-leden.
Medio maart de eerste kennismaking met 
Eva, onze projectleidster, die ons direct aan 
het werk zette. Eerst de grote lijnen, dan 
kijken wat op korte termijn haalbaar was en 
daarna met de man die het allemaal technisch 
moest inrichten, Herbert Hoekstra.
Het VLOK-team, bestaande uit directeur 
Dennis Kosten, Antoinette van der Kolk en 
Kees Huisman, gingen aan de slag met de 
hulp van voorzitter Gerard Oltmans. Zij kregen 
steun van Noortje Noy, die voordeed hoe je 
de boodschap van de VLOK in begrijpelijke 
directe taal kan vatten. 
Belangrijkste aspect van de nieuwe site 
is de zoekfunctie: Waar vind ik toch die 
vakmensen? Daarnaast de uitleg waarom 
VLOK-Erkende bedrijven te kiezen boven 
andere bedrijven.
Om de zoekfunctie goed te laten werken werd 
in juni een enquête gehouden onder de leden. 

Zeer veel leden hebben met hun reactie een 
bijdrage geleverd. En begin oktober was het 
dan zover, de nieuwe site www.vlok-erkend.nl 
ging online. 
De eerste fase zit erop. Nu moeten we direct 
doorschakelen, vooral door het zorgen dat 
elk VLOK-lid een mooi en uitnodigend eigen 
profiel krijgt. Daar gaan we de leden graag 
bij helpen, zodat elke consument zijn of haar 
VLOK-Erkend bedrijf vindt.
Om de consument de weg te laten vinden 
naar de nieuwe site, kun je ook helpen, door 
de berichten over de nieuwe site te posten op 
je Facebook-account en je volgers het bericht 
te laten liken.

WWW.VLOK-ERKEND.NL 
IS LIVE
Helaas waren er dit jaar, vanwege een al te bekende reden, geen beurzen 
waarop we konden werken aan de naamsbekendheid van de VLOK. Ook de 
voor- en najaarsedities van de Eigen Huis woonbeurzen in de Utrechtse 
Jaarbeurs werden steeds gecanceld. In ieder geval tot het voorjaar 2022. 

Met bijzondere dank aan ons extern 
projectteam:
Eva Broersma – projectleider – 
www.relevantvoorjeklant.nl
Herbert Hoekstra – sitebouwer – 
www.haha.nl
Noortje Noy - tekstschrijfster – 
www.noortjenoy.nl

Uit: KlusVisie 2021-007
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En wat voor een! Onze zeer 
gewaardeerde directeur Dennis 
Kosten mocht laatst 50 kaarsjes 
uitblazen. En dat konden we op 
kantoor niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. 
Want hij verdient dit door zijn inzet en de 
inspiratie die hij ons geeft. We kunnen niet 
zeggen dat we hem op handen dragen, want 
daarvoor is hij net iets te veel directeur, maar 
hij is niet bepaald ongezellig. En dat vinden 
ook al zijn relaties die zijn berichtenboxen 
van Facebook en LinkedIn deden 
overstromen! Wij wensen je nog vele jaren 
in goede gezondheid. En op zijn minst tot je 
pensioenleeftijd in 2041 bij de VLOK!

HERSTART VLOK 
 AKADEMIE!
VLOK Akademie partners Infinity Repair en Renovaid organiseren 
op 3 december 2021 de Masterclass Houtrenovatie. Deze 
eerste activiteit van de VLOK-Akademie sinds het begin van de 
coronacrisis in 2020 vindt plaats bij Infinity Repair, Kouwe Hoek 6 in 
Waddinxveen

Het ochtendgedeelte zal door Nico Heijmen, 
directeur Infinity Repair worden verzorgd. 
Onderdelen die aan bod komen tijdens het 
ochtendgedeelte:
• Het herkennen van houtrot
• Inmeten (theorie)
• Frezen en montage (theorie)
• Kennis van bestaande kozijn
• Reparatiemethoden
• Waarom Accoya?
• Verlijming
• Garantie

Na de lunch komt Paul van Loon, directeur 
Renovaid aan het woord met:
•  Verdieping: het ontstaan van houtrot en 

herkenning hiervan.
•  De Renovaid reparatietechnieken. 
•  Frees en reparatie technieken door cursist 

zelf uitgevoerd onder begeleiding van 
Renovaid.

• Het veilig werken met epoxy en machines.

Kosten voor deelname zijn voor VLOK 
Erkende bedrijven € 150,- (introducees die 
(nog) niet VLOK Erkend zijn betalen € 175,-. Dit 
is inclusief koffie/thee en een heerlijke lunch.
Opgeven kan door het sturen van een e-mail 
naar info@infinityrepair.eu onder vermelding 
van Masterclass Houtrenovatie 3 december 
2021.

Er is er een
jarig!Nog even dit over de nieuwe algemene 

voorwaarden 

In de vorige algemene editie van ons VLOK 
Journaal hebben we uitvoerig bericht over 
de nieuwe sets VLOK-voorwaarden (VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden voor Vakmensen 
2021 en de Algemene Voorwaarden van 
de VLOK Vakgroep Parket 2021). Helaas 
is de daarbij genoemde ingangsdatum 
iets te voorbarig gebleken. In plaats 
van 1 september zijn de voorwaarden 
vanaf 1 oktober 2021 van kracht met een 
overgangsregeling voor lopende offerte 
tot 25 oktober 2021. Alle VLOK-leden zijn 
hierover via de VLOK-news op de hoogte 
gesteld.
Reden was dat er op het laatst nog een 
overleg met de Vereniging Eigen Huis 
ingepland moest worden. Tijdens het zeer 
plezierige en constructieve overleg in 
Amersfoort hebben we afspraken gemaakt 
over de communicatie van de nieuwe 
voorwaarden naar de woonconsument. 
En om met elkaar te kijken naar de 
gevolgen van de aanstaande Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen. In de 
afstudeerscriptie van Lea Vuijk “Financiële 
risico’s en borgstellingen in de praktijk van 
het klussenbedrijf“ hebben we al enkele 
waardevolle aanbevelingen aangetroffen.

Woensdag 6 oktober 2021 verscheen op de voorpagina van de speciale woonbijlage bij 
de Telegraaf een mooi artikel met VLOK-directeur Dennis Kosten aan het woord over 
de vindbaarheid van vakmensen. In dit artikel konden we mooi de nieuwe site voor de 
woonconsument www.vlok-erkend.nl aankondigen. Het artikel is te lezen op die site 
onder het katern: VLOK in de media.

VLOK in de media


