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Tijdens heT naTionale daken evenT 

2016, op 27 en 28 januari 2016 in 

nBC nieuwegein, worden er Twee 

Congresdagen georganiseerd 

over de meesT aCTuele onTwikke-

lingen op geBied van kwaliTeiT en 

TeChniek. een ‘musT’ voor dakdek-

kers, faBrikanTen, dakadviseurs, 

 arChiTeCTen en opdraChTgevers 

die kansen willen pakken nu de 

BouwseCTor weer opleefT. inTeres-

sanT voor nieuwBouw èn renovaTie. 

waT sTaaT er op heT programma?

Congressen rond aCtuele ontwikkelingen 
op het gebied van kwaliteit en techniek

nationale daken event 2016

heT naTionale daken evenT is een samenvoeging van 
de naTionale dakendag en heT dak evenT. de Congres-
dagen Tijdens heT naTionale daken evenT 2016 worden 
georganiseerd door de sTiChTing dakpromoTie, in 
samenwerking meT Bda dakadvies en dgi dak & gevel 
ingenieurs. 

verschillende vooraanstaande sprekers geven inzicht in 
bestaande en nieuwe randvoorwaarden die gelden voor 
de totstandkoming van kwaliteitsdaken. de sprekers zullen 
onder leiding van dagvoorzitter pepijn nicolas (spinner) een 
overzicht op maat bieden van de impact van de verande-
rende 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 afzonderlijk thema en 
zijn als geheel (passe-partout) of afzonderlijk van elkaar te 
bezoeken.

wat vindt u belangrijk?
heT programma is nog aan Beweging onderhevig 
omdaT de organisaTie op de laaTsTe aCTualiTeiTen 
wil  inspelen. dakprofessionals en opdraChTgevers 
worden uiTgenodigd de organisaTie Te informeren 
over knelpunTen waarover zij willen deBaTTeren of 
oplos singen voor willen zoeken. u kunT uw suggesTies 
riChTen aan: seCreTariaaT@sTiChTingdakpromoTie.nl.

dag 1 ‘kwaliteit borgen’
kernthema is kwaliteit borgen ‘voor en door’ de dakprofes-
sional en de opdrachtgever. Tijdens de ochtendsessie   
(10-12 uur) zal de actuele stand van zaken rond de bouw-
regelgeving en de ontwikkeling van een nieuw stelsel van 
kwaliteitsborging worden geschetst. met de inwerkingtreding 
van deze regelgeving zijn private partijen verplicht aantoon-
bare kwaliteit ‘as built’ te waarborgen en vast te leggen. 
private partijen krijgen een veel grotere rol, anderzijds zal de 
sector aan hogere eisen moeten voldoen om opdrachten 
te winnen. het is absoluut belangrijk de kansen die hierdoor 
ontstaan te benoemen en te pakken. en om de boot niet 
te missen: niets doen betekent dat de dakprofessional en 
de opdrachtgever gedicteerd krijgen hoe te acteren. hoe 
houdt de daksector een goede rol in de bouwkolom? Tijdens 
de middagsessie (14.30-17 uur) worden praktische tips en 
handvatten gegeven.



Roofs     15

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Congressen rond aCtuele ontwikkelingen 
op het gebied van kwaliteit en techniek

Tijdens het congres zullen de belangrijkste issues, kansen en 
de resultaten van een eerste pilot kwaliteitsborging specifiek 
voor het bouwdeel ‘dak’ worden gepresenteerd. aan de 
deelnemers van de pilot kunnen vragen gesteld worden. 

op het programma staan onderwerpen als:
•  Wat zijn de consequenties van de nieuwe regelgeving  

voor verzekeringen en verzekerde dakgaranties? 
•  Kwaliteitsborging door van product- naar systeemniveau  

te gaan: hoe belangrijk wordt de fabrikant/leverancier? 
•  Hoe is kwaliteit in de uitvoering te borgen? Welke instrumen-

ten, werkwijzen, en wijze van vastlegging zijn te hanteren, 
zodanig dat wordt voldaan aan de nieuwe regels? 

•  Kwaliteit waarborgen door toepassing van de juiste aan-
bestedingstechnieken: welke zijn dit? 

•  Resultaten en ervaringen: presentatie van de uitkomsten 
van de pilotprojecten. 

Tussen de twee sessies in heeft u ruim de tijd de beurs te be-
zoeken om u verder te laten informeren over de verschillende 
mogelijkheden. aan het eind van de middagsessie zal de 
prijs voor het dak van het jaar 2015, de nico hendriks award, 
feestelijk worden uitgereikt door nico hendriks van kiwa Bda. 
de dag zal worden afgesloten met een feestelijke borrel in de 
speciaal hiertoe ingerichte vip-ruimte en op de beursvloer.

dag 2 ‘techniek en innovatie’
veranderde bouwregels, verduurzaming, digitalisering 
en nieuwe producten bieden innovatieve technische en 
organisatorische oplossingen. hoe kan de dakprofessional 
hiervan profiteren in zijn dienstverlening en bedrijfsvoering? 
Tijdens de ochtendsessie (10-12 uur) zullen de meest actu-
ele ontwikkelingen door vooraanstaande sprekers worden 
gepresenteerd. 
op het programma staan onderwerpen als:
•  De technische consequenties van een Rc van 6 voor platte 

en hellende daken: wat zijn de knelpunten? wat zijn de 
oplossingen? 

•  PV-panelen op platte en hellende daken. Met name 
zal worden ingegaan op de te leveren daktechnische 
 prestaties. 

•  Asbestverwijdering. Wat zijn de verplichtingen en waar 
 liggen de kansen voor de dakaannemers? 

•  Is het mogelijk de dakprofessional te vervangen door een 
drone, camera of tablet - of schieten we door? 

aansluitend zal een interactief ‘challenge’-programma 
 worden georganiseerd waaraan u actief kunt deelnemen. 
er is een mooie prijs te winnen! daarna kunt u het beurs-
gedeelte van het nationale daken event bezoeken.
in de volgende edities van Roofs zullen nadere details over 
het programma bekend worden gemaakt. ●


