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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten  

de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon 

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

‘Kwaliteit is de eerste prioriteit!’

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

daken als hellende daken, in zowel nieuwbouw, renovatie, 
restauratie en transformatie. Daarnaast heeft men een apar
te afdeling voor service, beheer en onderhoud (aangesloten 
bij Dakbehoud Nederland). Verder zijn veiligheid en innovatie 
belangrijke speerpunten. Erik Maas was onder andere inte
rim kwaliteitsmanager voor een woningcorporatie en vanuit  
die werkpraktijk kwam hij in contact met de voormalige 
 eigenaren van het familiebedrijf, Cor en Martin Verkoelen.  

“De bedrijfsfilosofie stond me aan,” vertelt hij. “Een familie
bedrijf staat anders in de markt en heeft een andere  
relatie tot de medewerkers en de klanten. Geld verdienen  
is wel belangrijk, maar het draait ook om de relaties en  
de kwaliteit van het werk. Feitelijk zet ik (sinds 2017)  
het beleid van mijn voorgangers voort, met uitbreiding  
van de gevraagde vernieuwing.”

KWALITEIT
Wat bedoelt Maas als hij het over ‘kwaliteit’ heeft? “Daar kun je  
heel moeilijk over doen, maar het is eigenlijk heel eenvoudig.  
Je levert als dakdekker kwaliteit als je foutloos en netjes 
werkt, als het proces klopt en als het resultaat aansluit op de 
wensen van de klant. Het gaat erom dat de klant tevreden is: 
ook als ik bijvoorbeeld esthetisch andere keuzes zou hebben 
gemaakt, de klant bepaalt. Natuurlijk klinkt dat allemaal 
eenvoudiger dan het is, want de praktijk is weerbarstig,  
maar aan de andere kant moeten we het ook weer niet 
moeilijker maken dan het is (dat gebeurt nog wel eens).  
Een gebouw bestaat uit een gevel, een dak, de afbouw en 
de installatie: meer is het niet. Het gaat dan om vakman
schap: daar hoort ook een goede communicatie met de 
andere bouwpartners bij en een goede afstemming van de 
werkzaamheden met het budget van de opdrachtgever.”

Verkoelen Weert is zoals gezegd een allround dakdekkers
bedrijf, het is actief op zowel het platte als het hellende dak 
en voor beide daktypen voert het ook vrijwel alle typen  

Als directeur van Verkoelen Dakspecialisten Weert, één van 
de grotere dakbedekkingsbedrijven die in Nederland actief 
zijn, is kwaliteit een speerpunt in de activiteiten van Erik Maas. 
Hij is de zoon van een bouwer: het is hem met de paplepel 
ingegeven. “Het huis waar ik nu in woon, heb ik samen met 
mijn vader van de grond af aan opgebouwd,” vertelt hij. 
“Dat wil ik bij mijn volgende huis ook doen. Waarschijnlijk 
niet meer met mijn vader, want die begint op een leeftijd 
te komen dat het wel erg zwaar wordt, maar het geeft een 
enorme voldoening om een gebouw met je eigen handen 
op te bouwen, precies zoals je het wil.”

Verkoelen Weert is een begrip in de markt. Het bedrijf is  
voor de professionele opdrachtgever actief op zowel platte 

“ MAAK KWALITEIT NIET  

MOEILIJKER DAN HET IS”
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dakbedekking. “Daarvoor hebben we de nodige specia
listen in huis. Maar we werken ook veel in samenwerking 
met partijen die al jarenlang onze partners zijn en die we 
100% vertrouwen. We verzorgen voor de meeste van onze 
opdrachtgevers ook het onderhoud. Doordat we een grotere 
partij zijn, met zowel verstand van platte als hellende daken, 
kunnen we dit efficiënt inrichten. We kunnen schuiven met  
te onderhouden daken en ook kunnen we bijvoorbeeld  
de bezoekfrequentie efficiënt hanteren, omdat we de te 
onderhouden daken goed kennen.”

INTRINSIEKE MOTIVATIE
Het bedrijf hanteert een interne systematiek voor de 
kwaliteits borging en loopt daarmee vooruit op de aan
staande Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb).  
“Dat komt omdat wij voornamelijk voor professionele 
 opdrachtgevers werken. We hebben flink geïnvesteerd in 
onze organisatie, het vakmanschap en de interne commu
nicatielijnen, kortom: de professionaliteit van ons bedrijf.  
Dat is een intrinsieke motivatie, de wil om goed werk te 
leveren. Want uiteindelijk gaat het om het eindproduct: het 
dak. Als je een auto koopt, vertrouw je erop dat alles in orde 
is: je controleert niet of de motor er wel in zit. Zo hoort het ook 
het geval te zijn met het dak. Wat ‘kwaliteit’ is, hangt af van 
het belang en het perspectief van waaruit naar die kwaliteit 
wordt gekeken. Daarom is het belangrijk om in het integrale 
plan de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden  
vast te leggen, als ook de gewenste kwaliteit en hoe die te 
bereiken. Het mag duidelijk zijn dat wij er voorstander van 
dat in de nieuwe wet het eindresultaat door een onafhan
kelijke partij wordt getoetst. De vraag bij dit alles is wel:  
hoe houden we voldoende vakmensen? We moeten 
 opleiden en mensen aantrekken. Het langer doorwerken  
van ouderen in zwaardere beroepen nekt op dit moment 
menig organisatie.”

RENOVATIE
Hoe ziet Maas de toekomstige ontwikkelingen? “Veel ontwikke  
lingen die zich op het dak voordoen, zullen zich naar mijn 
idee ook voortzetten als de conjunctuur minder wordt.  
Veel gebouwen die in de jaren ’60 en ’70 zijn gerealiseerd, 
zijn in de komende periode toe aan renovatie. Dat is een  
logisch moment om na te denken over het dakgebruik.  

In veel gevallen zullen de mogelijkheden beperkt zijn,  
vanwege het extra gewicht, maar je ziet wel dat opdracht
gevers op zoek zijn naar manieren om hier invulling aan  
te geven. Vooralsnog zal het gebrek aan vakbekwaam 
 personeel de grootste rem op de ontwikkelingen vormen,  
dit is een bouwbreed probleem, waar de dakenbranche  

het eigenlijk nog relatief goed doet. Wij dragen hieraan bij 
door jaarlijks veel in opleidingen te investeren.”

“Op een kwalitatieve manier bouwen  
is het mooiste wat er is en daarom  
voel ik me op deze plek als een vis in  
het water. Ik denk dat de dakenbranche 
interessante tijden tegemoet gaat,  
waarbij het alleen maar belangrijker 
wordt om de kwaliteit van de daken  
in het oog te houden.”

ERIK MAAS IN  
ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
IK HEB EEN LATRELATIE.

KINDEREN?
EEN DOCHTER VAN 14 UIT MIJN EERDERE HUWELIJK.  
MIJN PARTNER HEEFT EEN DOCHTER VAN 14 EN TWEE ZOONS 
IN DE LEEFTIJD VAN 18 EN 19.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
VAN ALLES. IK ZIT IN HET BESTUUR VAN STICHTING JEUGDCOMITÉ 
IN SOMEREN, DAT ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN ORGANISEERT, 
EN IN COMMISSIES VAN DE CARNAVALSVERENIGING.  
DAARNAAST SPORT IK GRAAG (MOUNTAINBIKE). VOLGEND 
JAAR FIETS IK IN MALAWI VOOR HET GOEDE DOEL  
(ZIE IN DE NIEUWSLIJN VOOR MEER INFORMATIE HIEROVER).

FAVORIETE MUZIEK?
U2. IK VIND EIGENLIJK ALLES WAT ZE GEMAAKT HEBBEN,  
OOK DE MEER EXPERIMENTELE ALBUMS, MOOI.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
HEB IK NIET. IK HOU VAN RONDTREKKEN: AFGELOPEN ZOMER 
HEBBEN WE EEN TOCHT DOOR BASKENLAND GEMAAKT.

FAVORIETE STAD?
PRAAG. 

FAVORIETE GEBOUW/ARCHITECT?
HET GELREDOME IN ARNHEM. IK HEB DAAR IN EEN VORIG 
LEVEN NOG AAN MEEGETEKEND.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
DE SOCIALE BEDRIJFSCULTUUR VAN ONZE ORGANISATIE.  
WE VRAGEN VEEL VAN ONZE MEDEWERKERS, IK ZIE HET ALS 
MIJN TAAK OM HEN ZO GOED MOGELIJK TE FACILITEREN.  
MIJN DEUR STAAT ALTIJD OPEN EN WE HEBBEN BIJVOORBEELD 
OOK EENS PER WEEK EEN FYSIOTHERAPEUT, WAAR ONZE MEDE
WERKERS EEN AFSPRAAK MEE KUNNEN PLANNEN. IK GELOOF 
KORTOM HEILIG IN SOCIAAL WERKGEVERSCHAP EN VIND HET 
HEEL MOOI OM TE ZIEN HOE WIJ DAGELIJKS FUNCTIONEREN.

“ HET LANGER DOORWERKEN  

VAN OUDEREN NEKT  

MENIG ORGANISATIE”

AAN TAFEL MET… ERIK MAAS


