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In de vorige tip heb ik een aantal 
aanbevelingen gegeven om 
ervoor te zorgen dat je in het 
offertestadium niet al onnodige 
kosten maakt. 

Hier volgen aanvullende tips bij de start van 
het werk:
1.  Start. Bij projecten waarbij je ook hulp 

van anderen inroept is het van belang 
om te weten of zij kunnen starten als dat 
noodzakelijk is. Kan dat niet (vaak blijkt dat 
op een laat moment), moet je beslissen 
wat je gaat doen. Of je weet een ander te 
vinden, of je stelt de start uit. 

2.  Vertragingen. Datzelfde geldt ook voor de 
levering van materialen. Bestel op tijd en 
voorkom dat je zelf leegloop hebt.

3.  Bezorgen. Laat zoveel mogelijk materialen 
bezorgen; zo verlies je geen tijd aan 
ophalen. De materialenstaat (zie mijn tip in 
de vorige KlusVisie) is dan weer een handig 
hulpmiddel.

4.  Automatisering. Administratieve zaken in 
het proces automatiseren werkt prima en 
zorgt voor compleetheid van gegevens, 
mits alles consequent is ingevoerd.  Als 
je daar niet thuis in bent, kun op de jouw 
vertrouwde manier doorgaan. Maar je 
kunt ook investeren in toepassingen van 
nieuwe apps, zoals die van Minuba of 
Griptool. Uiteindelijk levert je dat straks 
enorme voordelen op in tijd, effectiviteit en 
plezier in werken, zeker als je kijkt naar de 
volgende tip.

5.  Registratie. Een eenvoudige dagelijkse 
registratie van wat er gebeurt, is het begin 
van een nacalculatie om te weten, waar 
aanpassingen noodzakelijk zijn in het 
vervolg om extra kosten te voorkomen.  
Maar – met de uiteindelijke komst van 
de Wet Kwaliteitsborging voor het 
bouwen – is dat ook van belang voor het 
consumentendossier, dat je bij oplevering 
moet kunnen verstrekken aan je klant.

6.  Adviseur. Heb je het gevoel niet klaar te zijn 
voor de nieuwe situatie voor aannemers? 
Raadpleeg dan een onafhankelijk adviseur, 
zoals VLOK-partner OpMaatBouwen.
nl. Op Maat Bouwen kan je helpen bij het 
“opleveren nieuwe stijl”.
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CONSUMENTENDOSSIER
Met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen komt een nieuwe 
manier van opleveren in beeld. Een oplevering waarbij zaken rond 
ontwerp, uitvoering, gebruik en onderhoud worden vastgelegd. Het 
overdrachtsdossier (hierna het consumentendossier) is vastgelegd in 
artikel 7:757a van het Burgerlijk Wetboek. Het gaar hier om zogenoemd 
“regelend” recht, dat wil zeggen dat partijen ervan kunnen afwijken. Dus als 
aannemer kun je met je klant afspreken, dat je zo’n dossier overhandigt bij 
de oplevering. Je kunt ook afspreken dat niet te doen.

Om de praktijk te hulp te schieten heeft de 
Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie 
Instituut (NEN) in oktober 2021 hiervoor een 
Nederlandse praktijkrichtlijn gepubliceerd, 
de NPR 8092. 

Checklist De NPR 8092 is bedoeld als een 
checklist. Het omvat alle aspecten van het 
(ver)bouwen van een woning. Onderdelen 
die niet relevant zijn voor een werk kun 
je weglaten. De norm bevat hiervan ook 
een uitgewerkt voorbeeld van een kleine 
verbouwing (dakkapel).
Het doel van de NPR 8092 is drieledig:
1.  Informatie bieden die laat zien dat 

de opdrachtgever krijgt wat hij heeft 
afgesproken.

2.  Aanwijzingen bieden voor gebruik en 
onderhoud.

3.  Informatie bieden die relevant is bij latere 
verbouw.

Als de consument zo’n dossier krijgt, moet 
hij dat bewaren en laten zien aan vakmensen 

die later aan de slag gaan. Die kunnen dan 
wijzigingen aan het dossier toevoegen. Als 
de consument zijn woning verkoopt gaat het 
consumentendossier over naar de nieuwe 
eigenaar. Overigens is het uitgangspunt, dat 
het dossier digitaal wordt opgebouwd. 

Opleveringsrapport De VLOK meent dat 
er genoeg praktische redenen zijn om wel 
met een consumentendossier aan de slag te 
gaan. In het kort zijn dat:
•  Het is zo logisch als wat, dat een 

consument een specificatie krijgt van wat 
hij aanschaft. En dat hij aanwijzingen krijgt 
voor gebruik en onderhoud (van auto’s 
wasmachines, computers e.d. zijn we niet 
anders gewend).

•  Je hebt een mooie afsluiting van je klus, 
de klant krijgt na afloop van het werk niet 
alleen een factuur, maar ook een bewijs 
van een mooi resultaat waarin hij – samen 
met jou - heeft geïnvesteerd bij de (ver)
bouw of het onderhoud van zijn woning.
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De vraag naar jouw diensten is 
in deze tijd groot. Ook vanuit 
je vaste klanten. Eigenlijk wil 
je iedereen kunnen helpen. 
Dat kan ten koste gaan van 
de voorbereidingen en het 
kan je parten spelen tijdens 
je werk. De gevolgen daarvan 
kunnen ook na het werk op 
je terugslaan en zorgen voor 
schade (klachten, extra tijd en 
kosten om fouten te herstellen). 
Daarom hier een tip van Wim 
even hier extra uitgelicht.
 
Wees je bewust wat je aankunt. 

Bij de kleinschalige vakmensen in plezier 
in het werk een belangrijke factor voor 
succes. Je verdiept je graag extra in 
zaken die in je vakblad aan bod komen. 
Je bezoekt vakbeurzen (als corona dat 
mogelijk maakt). En je wilt je klant met 
alles van dienst zijn. Klant blij, jij blij, 
toch?

Maar met de huidige drukte kun je niet 
alles op je nemen. Dus: durf ook “nee” 
te zeggen tegen nieuwe klanten die 
tijdens je werk staan te dringen! Of op 
zijn minst: voorlopig niet… En dus: houd 
zo lang mogelijk ruimte in je agenda na 
afloop van je huidige klus en laat stress 
je werk niet ondermijnen! Stress is op 
dit moment de grootste, stil en stiekem 
sluipende vijand van vakmanschap!

Drukte

Drie dagen lang zullen de hallen gevuld zijn 
met de nieuwste producten en diensten die 
voor bouw en techniek verkrijgbaar zijn. Hier 
moet je zijn om een nieuwe boormachine of 
bestelbus uit te zoeken en te ontdekken hoe 
je bijvoorbeeld een optimaal binnenklimaat 
creëert met gipsplaten.
De VLOK heeft zich als kennispartner 
verbonden aan dit evenement en zal – samen 
met partners - deze drie dagen centraal in hal 
1 het VLOK Kennisplein organiseren.
Het VLOK Kennisplein is een ontmoetingsplek 

waar je als zelfstandige ondernemers kennis 
kan opdoen over uiteenlopende onderwerpen 
waarmee je als ondernemer te maken hebt of 
krijgt. 
Begin volgend jaar zullen we meer over het 
programma bekend maken. Voor nu: Gun tijd 
voor jezelf (en je partner) en reserveer ruimte 
in je ongetwijfeld drukke agenda.

Meer weten en je registreren:  
kijk op www.vabotech.nl

VABOTECH 2022
Van donderdag 7 april 2022 tot en met zaterdag 9 april 2022 zal in de 
RAI Amsterdam een nieuw en uniek vak evenement plaatsvinden: 
Vabotech 2022. Op deze vakbeurs – speciaal voor de bouw en techniek 
– staan thema’s als automatisering en innovatie centraal. 

•  Volgens de huidige regels moet je als het 
erop aankomt al kunnen bewijzen dat je 
hebt gedaan wat je beloofd hebt, maar met 
de Wet Kwaliteitsborging moet dat nog 
explicieter. En ligt de bewijslast bij jou als 
aannemer.

•  Als je later werk krijgt van een klant die over 
zo’n dossier beschikt, kun je beter overzien 
waaraan je begint.

Om de NPR 8092 voor VLOK-leden 
toegankelijk te maken, willen we komend 
jaar graag met de hulp van enkele leden, 
die ook bouwkundige werkzaamheden 
verrichten, (de nieuwe Vakgroep Kleinbouw) 

aan de slag om de praktijkrichtlijn door te 
nemen. Doel is kijken hoe je eenvoudig een 
opleveringsrapport voor een verbouwing 
kunt inrichten. En te kijken welke aspecten 
van belang zijn om in specifieke algemene 
voorwaarden voor de Vakgroep Kleinbouw op 
te nemen.

Als je wil meedoen, krijg je in ieder geval 
goed zicht op deze praktijkrichtlijn. Als het 
goed is, moet deze verkenning in een twee of 
drietal sessies afgerond kunnen worden. Heb 
je belangstelling, laat dit ons dan even via de 
mail weten.


