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Tijdens het Nationale Daken Event 2016, op  

27 en 28 januari 2016 in NBC Nieuwegein,  

worden er twee niet te missen congresdagen  

georganiseerd over de meest actuele ontwikkelingen  

op gebied van kwaliteit en techniek. Een ‘must’ voor dakdekkers, fabrikanten, 

dakadviseurs, architecten en opdrachtgevers die kansen willen pakken nu de  

bouwsector weer opleeft. Interessant voor nieuwbouw én renovatie.  

Wat staat er op het programma?

Programma Nationale Daken 
Congres 2016 bekend

NatioNale DakeN eveNt 2016

10.00 - 10.30: kwaliteitsborging op systeemniveau
Ir. Chris v.d. Meijden, technisch directeur BDA Groep.  
Meerwaarde van en regelgeving rond certificering op 
systeemniveau. Hoe wordt de rol van de spelers: fabrikant, 
dakaannemer, opdrachtgever?

10.30 - 11.00: kwaliteitsborging in de uitvoering 
Ing. Nic-Jan Bruins, directeur DGI Dak & Gevel Ingenieurs, 
voorzitter Stichting Dakpromotie, redacteur Roofs. 
Hoe is betere kwaliteit in de uitvoering te borgen: 
 instrumenten, werkwijze, vastlegging. Hoe te voldoen aan 
nieuwe regelgeving?  

11.00 - 11.30: kwaliteit in aanbestedingen  
Paul Verkaik, directeur BDA opleidingen aanbestedingsrecht.
Stimuleert EMVI de kwaliteit? Hoe kwaliteit meer leidend te 
maken in aanbestedingen? 

Verschillende vooraanstaande sprekers 
geven tijdens het Nationale Daken Event 
inzicht in bestaande en nieuwe randvoor-
waarden die gelden voor de totstand-
koming van kwaliteitsdaken. De sprekers 
zullen onder leiding van dagvoorzitter 
Pepijn Nicolas (Spinner) een overzicht op 
maat bieden van de impact van de ver-
anderende bouwregels (o.a. in het kader 
van de Stelselherziening Kwaliteitsborging) 
op de techniek. Tevens zullen zij innova-
tieve oplossingen voor knelpunten bieden.
 
De congresdagen hebben ieder een af-
zonderlijk thema en zijn als geheel (passe-

partout) of afzonderlijk van elkaar te bezoeken.

WoeNSDaG 27 JaNUaRi 2016

kWaliteitSboRGiNG, vloek of zeGeN,  

aaN U De keUS!

09.00 - 09.45: inloop en ontvangst op de beurs

09.45 - 10.00: opening en introductie thema van de dag 
Dagvoorzitter Pepijn Nicolas, directeur Spinner.
Kwaliteit gaat allesbepalend worden voor de business: je 
gaat mee in de ontwikkeling of je bent out-of-business.
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11.30 - 12.00: verzekeringen en verzekerde garanties 
Mr. drs. Hendrik Jan Kaal, projectleider, adviseur voor 
 strategie, groei en organisatie, Trendwatcher Roofs. 
Wat eist het nieuwe stelsel? Waaraan moet iets voldoen om 
verzekerbaar te zijn? Wat zijn de eisen van verzekeraars?

12.00 14.30: lunch en bezoek aan de beurs

14.30 -15.45: Pilot project  kwaliteitsborging daken   
Interactieve challenge met opdrachtgever, dakdekker, 
 dakadviseur, projectleider plus dagvoorzitter  
Presentatie en paneldiscussie.

16.00 - 17.00: Uitreiking 
Nico Hendriks award 
voor Dak van het Jaar 
2015  
Bekendmaking van de win-
naar van het Dak van het 
jaar 2015.  Prof. ir. Nico Hen-
driks reikt zelf de eerste Nico 
Hendriks Award uit. Presen-
tatie van de genomineerde 
projecten. 

17.00 - 18.00: viP borrel, netwerken en bezoek beurs

DoNDeRDaG 28 JaNUaRi 2016

teCHNoloGie, eeN zoNNiGe toekomSt

09.00 - 09.45: inloop en ontvangst op de beurs

09.45 - 10.00: opening en introductie thema van de dag 
Dagvoorzitter  Pepijn Nicolas, directeur Spinner. 
De stand van de techniek: wat zijn de laatste snufjes  
en ontwikkelingen die business kansen bieden?

10.00 - 10.30: asbestverwijdering,  
nog 100 miljoen m² te gaan… 
Jasper Kosters, commercieel manager Oesterbaai.
Wat is asbest en wat zijn de gevolgen? Hoeveel ligt er nog? 
Welke kansen liggen er bij vervanging (PV?!).

10.30 - 11.00: Het effect van steeds hogere  
isolatiewaarden op dakdetails
Sander van der Tol, teamleider en senior adviseur 
 Raadgevende Ingenieurs Nieman Groep. 
Een Rc van 6,0 m2k/W is vereist maar het gaat al veel verder. 
Wat betekent dit voor de (standaard) detailoplossingen? En 
wat vragen de (reken)regels werkelijk van ons en zijn er al 
gelijkwaardige oplossingen? 

11.00 - 11.30: biPvt, dat is biPv met een t  
Alexander Schiebroek, SolarTech International bv/ 
Energiedak®.  
Gebouwgeïntegreerde systemen 
waarmee elektrische én thermi-
sche energie wordt gewonnen. 
In combinatie met warmtepom-
pen en bodemopslag kan de 
volledige behoefte aan energie 
worden  afgedekt en wordt Nul-
op-de-Meter realiteit.

11.30 - 12.00: big drone is 
watching you  
Norbert Stellaard, drones4ex-
perts en Steven Verver, ZXY 
builders (onder voorbehoud). 
Welke mogelijkheden biedt 
inzet van drones bij inspecties 
en projectmanagement van daken? Waar, hoe, wanneer 
mag je vliegen?

12.00 - 18.00: lunch en bezoek aan de beurs
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