BRANCHE INFO
• VAKKUNDIG ADVIES
• RUIM ASSORTIMENT
• PROFESSIONELE KWALITEIT
• SCHERPE PRIJSSTELLING
• STERK EIGEN MERK

Heb jij al
een vangnet?

Beste lezer,
De bouw maakt de laatste jaren
een sterke ontwikkeling door.
Door de grote vraag naar
woningen en verduurzaming zal
de bouwopgave de komende
jaren verder toenemen. Met het
oog op circulariteit zal er daarom ook slimmer en efficiënter
gebouwd moeten worden.
Daarom denken we samen met
onze leveranciers na over slimmere producten en processen,

onder andere op het gebied
van prefab. En dat biedt kansen
voor iedereen in de branche.
Rob Wijnen van BouwPartner
Wijnen in Maasbree vertelt
over hoe hij de toekomst van de
bouwbranche ziet.
Bij BouwPartner draait alles om
persoonlijke aandacht, kwaliteit
en service. Dat wordt gewaardeerd door onze klanten en

daar doen we het voor.
Meer hierover in het artikel met
Robert Klijn van BouwPartner
Jac Klijn in Kaatsheuvel.
Veel leesplezier,
Marc Simonis
Brand- & Formulemanager

Interview met Martijn Houwaard
van Bouw-Klik

Arbeidsongeschikt raken, maanden
niet kunnen werken door ziekte of
een ongeluk: het kan iedereen
gebeuren; ook iedere zzp’er.
Maar veel zzp’ers regelen niets om
dat op te vangen. Als het hen dan
overkomt, zijn de gevolgen groot;
enorm groot.
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100% WATER- EN LUCHTDICHT
MET GRIFFON HBS-200®
Het Griffon HBS-200 ® assortiment bestaat uit duurzame kwaliteitsproducten die eenvoudig
te verwerken zijn. De blijvend elastische producten zijn onder andere geschikt voor het
afdichten van douchegoten, (buis) doorvoeren, kimnaden, dilatatievoegen, dakgoten,
maaivelddetails en kozijnaansluitingen. Ze hechten op vele ondergronden, zoals beton,
steen, hout, metaal, zink, bitumen, PVC, PP en PE. Dus ongeacht welke ondergrond je
water- of luchtdicht wilt maken, met HBS-200 ® heb je altijd de juiste oplossing in handen.
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Martijn Houwaard van Bouw-Klik,
bemiddelaar in bouwkrachten in het
westen van de Randstad, kent er trieste
voorbeelden van. “Ik ken een zelfstandig
vakman die jaren hard gewerkt heeft.
Hij kreeg hartproblemen. Op zich niet
heel ernstig maar daardoor werd hij
angstig en had hij moeite weer op pad
te gaan. Hij is er een tijdje tussenuit
geweest en uiteindelijk heeft hij het
bijltje erbij neergegooid. Nu zit hij in
de schuldsanering.”
Dagelijks zijn via Bouw-Klik 100 tot
120 zelfstandige vaklieden aan het
werk. “Zo’n 25% heeft iets geregeld
voor als hij arbeidsongeschikt wordt”,
vertelt Houwaard. “Sommigen hebben
vroeger wel een verzekering gehad.
Maar die hebben ze opgezegd omdat
hij te duur werd of omdat ze verhalen
hebben gehoord over verzekeraars die
niet uitkeren.”

Het komt niet heel vaak voor dat een
van ‘zijn’ zzp’ers langdurig ziek thuis
zit. Maar als het gebeurt, kunnen ze
ten gronde gaan aan bedragen die
aanvankelijk niet eens zo groot zijn.
“De vaste lasten lopen door. Rekeningen
blijven liggen. Al gauw komt het incassobureau er aan te pas en daardoor lopen
rekeningen hard op. Een paar honderd
euro wordt zo duizend euro en zo gaat
het van kwaad tot erger.”
Zelfstandigen vragen niet snel om
hulp, heeft Houwaard gemerkt. Zij zijn
gewend alles zelf te regelen. Maar als
zij dat nog moeten doen als zij langdurig ziek thuis zitten, lukt dat niet.
Bouw-Klik stimuleert zzp’ers na te
denken over een vangnet. Houwaard:
“Wij wijzen zzp’ers erop dat er alternatieven zijn voor de traditionele
verzekeringen met hun hoge premies.
Alternatieven als AOV Bouw van
Zelfstandigen Bouw. AOV Bouw is
gestoeld op solidariteit. Dat spreekt
ons aan.”
“Bij AOV Bouw spaar je samen met
andere zzp’ers voor als iemand arbeidsongeschikt wordt. Komt een deelnemer
ziek thuis te zitten, dan ontvangt hij
van de anderen een schenking. Dan
kan je rustig herstellen. Zoals de zzp’er
die aan zijn hand geopereerd moest
worden. Na een tijdje mocht hij in
overleg met de arts en de uitvoerder
voor 50% aan het werk”, vertelt
Houwaard. “Voor de andere 50% viel
hij nog onder de AOV en kon hij rustig
weer beginnen.”

Bouw-Klik aan AOV Bouw kunnen deelnemen. Zij hoeven geen inschrijfgeld te
betalen en Bouw-Klik houdt hun inleg
in op hun uurtarief zodat zij er verder
geen omkijken naar hebben.
“Wij verplichten niets”, zegt
Houwaard. Het is en blijft de zzp’er
die bepaalt of hij iets regelt en zo ja
waar hij dan voor kiest. Maar het past
bij de filosofie van Bouw-Klik dit aan
te bieden. “Wij worden betaald door
zzp’ers. Wij zoeken opdrachten die
passen bij de individuele zzp’er en aan
zijn wensen voldoet. Wij nemen zzp’ers
administratieve zaken uit handen en
dit past daar goed bij.”

Waarom AOV Bouw?
•
•
•
•

Eerlijk en betaalbaar
Inleg slechts 150,- per maand
2.000,- netto uitkering
Automatisch bouw je een financiële
buffer op
• Onafhnakelijke arbodienst
• Iedereen kan meedoen, ongeacht
leeftijd of medisch verleden

Zelfstandigen Bouw en Bouw-Klik
hebben afgesproken dat zzp’ers die
via Bouw-Klik werken, binnenkort via

Griffon. De keuze van de prof.
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