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Werk van Dakmerk

Technodak: nieuwe
eigenaren brengen
nieuw elan in

Zûm Grotenhoff werkte al als bedrijfsleider bij Techno-
dak, terwijl Roerdinkholder inmiddels voor zichzelf
was begonnen in dakbedekking, maar te maken kreeg
met personele problemen. Hij was op zoek naar een
vaste partner en een steviger basis. Beiden namen
het overname-aanbod van Vlutters graag aan, die op
zijn beurt verheugd was mensen met affiniteit in de
zaak te halen. 

Technodak is een gerenommeerd bedrijf in Twente,
dat al meer dan 40 jaar bestaat en voortkomt uit een
petroleum en oliehandel. Langzaam is het bedrijf
overgegaan op gereedschap, isolatie- en dakbedek-
kingsmaterialen. Technodak heeft een vaste klanten-
kring van aannemers, woningcorporaties, gemeen-
ten, maar ook een groot deel particulieren. Dat laat
zich vertalen in een grote variëteit aan projecten en
objecten, van dakkapellen tot platte en lichthellende
daken van 12.000 m2 voor bedrijfsgebouwen en de
utiliteitsbouw, zowel in bitumen als kunststof. Een
speciale activiteit behelst dakpannen. Zo worden er
o.a. kleine, hardgebakken leipannetjes toegepast
voor gevelbeplating.

Een gespreid bedje? Zûm Grotenhoff: ‘Nee, dat nou
ook weer niet. Juist vanwege het feit dat de opdrach-
ten toch wel binnenkwamen, is de acquisitie eigenlijk
wat verwaarloosd. Wij zijn in deze regio het enige
bedrijf met Dakmerk erkenning en willen vanuit die
kwaliteitserkenning ons actiever op de markt bege-
ven: nieuwe contacten opdoen, het werkgebied ver-

groten en meer aandacht schenken aan vernieuwen-
de producten.’ 

Roerdinkholder zal zich voornamelijk met de acquisi-
tie en de uitvoering bezighouden, terwijl Zûm
Grotenhoff intern de dagelijkse leiding heeft. ‘Het is
een goede stap geweest van de vorige adjunct-direc-
teur Molnar om zich meteen bij de oprichting in 1992
bij Dakmerk aan te sluiten,’ zegt Roerdinkholder. ‘Hij
heeft daarmee organisatorisch een goede basis gelegd
voor het bedrijf. Dakmerk kom je bestekmatig steeds
meer tegen. We schermen er graag mee, want het
betekent voor de opdrachtgever een belangrijk stuk
zekerheid. Dat geldt zeker voor gemeentelijke instel-
lingen en woningcorporaties, die het belangrijk vin-
den dat de oplevering van het dak verzekerd is en dat
de garantietermijn van tien jaar ook daadwerkelijk
wordt waargemaakt.’  

Zûm Grotenhoff: ‘Kwaliteit is de belangrijkste peiler.
Onze insteek is om vanuit de Dakmerk gedachte het
kwaliteitsniveau verder op te stuwen. Dit door de
bewustwording bij de aannemers te vergroten en het
accent te leggen op voorlichting en advisering. Men
gaat steeds lichter bouwen om bijvoorbeeld op de
kosten van staal te besparen. Dat betekent dat con-
structieve aspecten extra onder de aandacht moeten
worden gebracht. In onze offertes en berekeningen
doen we dat altijd. Zo maken wij bijvoorbeeld stan-
daard een windbelastingsberekening bij elke
opdracht.’

Op 1 oktober jl. namen Arjan zûm Groten-
hoff (32) en Ronald Roerdinkholder (36)
Dakmerk-participant Technodak in Olden-
zaal – een bedrijf met 20 medewerkers -
over van eigenaar Hans Vlutters, die zich
daarmee meer op zijn andere activiteiten,
zoals o.a. Vlutters Dakmaterialen, kan rich-
ten. Per die datum is het bedrijf ook uit het
conglomeraat van bedrijven van de heer
Vlutters getreden. 

• Hans Meij

Arjan zûm Grotenhoff (links) en Ronald Roerdinkholder
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In oktober zijn de nieuwe eigenaren voor het eerst
naar een Dakmerk bijeenkomst in Vianen geweest.
‘We hebben het als heel nuttig ervaren om met colle-
ga Dakmerkbedrijven allerlei zaken uit te wisselen,’
aldus Zûm Grotenhoff. ‘Op zo’n dag komen voor onze
branche belangrijke aspecten aan de orde, zoals cer-
tificeringen, waarborgfonds, wijzigingen in het bouw-
besluit en juridische aspecten. Het houdt je scherp
en je hebt het gevoel echt met je vak bezig te zijn.’

Met de expansie van het bedrijf gaat het inmiddels de
goede kant op. Passend in de wens het werkgebied te
vergroten is inmiddels in Hardenberg, tussen Zwolle
en Emmen, een nevenvestiging geopend, onder de
naam Roerdink dak- en Wandtechniek. ‘Die naam
houden we voorlopig even aan, want die is bekend in
die regio. Maar we hebben daarmee wel een steun-
punt in een ander deel van Overijssel om verdere
groei te realiseren,’ zegt Roerdinkholder. ‘Hiermee
hebben we ook de mogelijkheid om dak- en wandbe-
plating aan te bieden. Een compleet pakket waar
onze opdrachtgevers steeds vaker naar vragen.’

Beide heren pakken met elan de zaken op en zijn
vastbesloten Technodak als leverancier van vakwerk
nieuwe impulsen te geven. En in hun optiek hoort
daar alles bij, dus óók bijvoorbeeld met schoonge-
wassen busjes richting klant rijden.

■

Namens onze opdrachtgever, één van de meest 
toonaangevende producenten en leveranciers binnen Europa
in het segment dakbedekkingsmaterialen, komen wij gaarne
in contact met kandidaten voor deze functie. 

De kandidaten dienen met name ervaring te hebben in het
contacteren van voorschrijvende instanties. Als achtergrond
wordt gedacht aan een middelbaar technische opleiding.
Beslist ervaring in de branche, waarbij acht jaar als minimum
wordt gesteld. Persoonskenmerken: gedreven, drang tot
scoren, ondernemend en zelfstandig.

Wat wordt geboden? Het functioneren binnen een
dynamische onderneming van goede naam waarbinnen
superieure know-how aanwezig is om de Account Managers
te ondersteunen.

Meent u aan het bovenstaande globale profiel reeds te
voldoen, dan nodigen wij u uit om een bondige sollicitatie-
brief te sturen, e-mailen mag natuurlijk ook, naar ons bureau.

Van Rees Bedrijfsadviseurs
is een bureau dat zich bezig 
houdt met het adviseren van 
bedrijven en instellingen op het 
gebied van Human Resources

Leidsestraatweg 15 - 222
2594 BA  Den Haag

E-mail: hvrees@xs4all.nl
Ter attentie van 

de heer H. van Rees

Account Manager
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