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Toekomst creëren

Jan Hommeles slaat de spijker op zijn kop als hij zegt:  
“Een baan is belangrijk voor mensen. Het geld is uiteraard 
belangrijk, maar het gaat ook om sociale contacten.  
Jongeren die niet meer naar school gaan, moet je oppikken 
en iets leren. Sommigen hebben een ‘rugzak’; een opleiding 
met een baan geeft ze precies de structuur in hun leven  
die ze nodig hebben.” 

Het mooie van werken op daken is dat er veel dynamiek in 
het vak is gekomen en dat er de komende jaren nog veel 
gaat veranderen. Dakdekken is allang niet meer alleen  
maar meters bitumen branden (wel natuurlijk als je alleen 
logistieke hallen doet). Groene, blauwe, gele en rode daken 
zijn in opmars en dat betekent uitdagender werk, interessante 
projecten en meer samenwerken met andere disciplines 
(lees bijvoorbeeld het artikel over de Groene Kaap).  
De opleidingsinstituten zijn al druk doende hun cursusaan-
bod te verbreden om dit allemaal in goede banen te leiden. 
Binnenkort kun je je zelfs laten bijscholen tot all round dak-
manager; iemand moet immers ook het overzicht hebben.

Zo blijft de branche goed bezig met het zorgen voor  
voldoende, goed opgeleid en gemotiveerd personeel.  
Voorspellen wordt steeds moeilijker, maar om met  
Peter F. Drucker te spreken: de beste manier om de  
toekomst te voorspellen is deze te creëren. Daartoe is  
de dakenbranche redelijk goed in staat. En dat is geen  
klein compliment.

Tjerk van Duinen

Voorspellen lijkt steeds lastig te worden (zeker als het de 
toekomst betreft, om nog maar eens een dooddoener te 
gebruiken). Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)  
liet bij monde van directeur Taco van Hoek in april vorig jaar 
optekenen dat als gevolg van de coronapandemie de bouw 
in zijn derde crisis in twaalf jaar zou belanden. De vorige 
grote (dubbele) dip, het gevolg van de bankencrisis, speelde 
tussen 2009 en 2013 en ligt menig werkgever en werknemer 
nog vers in het geheugen. Dat leidde toen tot een grote  
uitstroom van, vaak goed gekwalificeerde, bouwvakkers.  
Begin vorig jaar voorzag het EIB opnieuw een aanzienlijk  
verlies aan werkgelegenheid, in de orde van grootte van 
40.000 arbeidsjaren.

Het liep iets anders. In januari van dit jaar bleek de krimp in 
de bouwproductie in 2020 (-1,5%) al flink mee te vallen en 
de werkgelegenheid ongeveer stabiel gebleven. Halverwege 
2021 zijn het grote tekorten aan personeel en materialen die 
het nieuws domineren. Wat moet je met dit soort informatie 
als jongeling, staande helemaal aan het begin van je  
carrière? Je bent op zoek zoekt naar leuk werk, naar enige 
mate van baanzekerheid en je wil niet voortijdig bij het grof 
vuil belanden omdat je knieën of handen versleten zijn.  
Blijkbaar weten de jongelui dit best goed uit te zoeken. 
Bouwend Nederland ziet vanaf 2016 de instroom op alle 
bouw-gerelateerde opleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau 
toenemen, wat mede is toe te schrijven aan de beschikbaar-
heid van banen. Ook zijinstromers weten vanuit andere  
sectoren (horeca en zelf het bankwezen) de bouw te vinden. 
De boodschap dat de bouwsector in de coronacrisis een 
baken van licht (werkgelegenheid) is, helpt daarbij. 

Toch staat de hele bouwsector nog voor de immense  
opgave: de komende vijf jaar 60.000 extra (!) werknemers 
vinden. Daarvoor zijn Bouwend Nederland en veel andere  
organisaties hard bezig om deze groeiende tekorten op te 
vullen, valt te lezen in onze special Personeel & Organisatie 
en Opleiden. Ook op het niveau van de dakenbranche 
wordt de krapte op de arbeidsmarkt gevoeld. Die vist net 
als alle andere branches in dezelfde vijver met jongelui en 
zijinstromers. Maar dat gaat de dakenbranche al vele jaren 
goed af. De kern van dat succes zit in goed opleiden en in 
het toegankelijk houden van die opleidingen. Werkgevers 
zorgen eerst zelf dat ze (gemotiveerde) mensen binnenhalen, 
die komen vervolgens tijdens de opleiding in betaalde dienst 
van Tectum en stromen door naar een mooie baan waarin 
ze ook nog eens goed begeleid worden en vervolgoplei-
dingen kunnen volgen. Jongeren zijn tegenwoordig goed 
geïnformeerd (jawel, sociale media hebben ook voordelen) 
en kiezen voor dit soort aantrekkelijke trajecten.  
Ook zonder vooropleiding kun je een (nieuwe) start maken. 

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux
vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail
te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert
u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant
langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle
producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van
innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot
een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen
werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!

bmigroup.com/nl

It’s never just a roof.
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ZINKUNIE
JOUW PARTNER 

IN PREFAB  

KIES VOOR GEMAK
Met meer dan 3500 artikelen uit voorraad
én exclusief maatwerk, heeft Zinkunie
alles wat jij  nodig hebt onder één dak:

• Dakgoten
• Dakrandafwerking
• HWA-systemen
• Dakbedekking
• Isolatie
• Bevestigingsmaterialen
• Gereedschappen
• En nog veel meer!

Dus kies je voor Zinkunie, dan kies je voor 
gemak. Eén contactpersoon, één handeling, 
één factuurstroom, één leverancier voor al 
je producten.
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EEN VAN ONZE 17 VESTIGINGEN IN HEEL 
NEDERLAND.
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www.zinkunie.nl/prefab
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De Groene Kaap,  
Rotterdam

Vlak na de laatste financiële crisis was het niet een voor de 
hand liggende stap een groot complex met 450 woningen 
te realiseren – zeker niet in de ‘moeilijke’ Rotterdamse wijk 
Katendrecht. En biodiversiteit en klimaatadaptief bouwen 
waren nog onbekende factoren in de bouw. Stebru,  
een ontwikkelende bouwer uit Nieuwerkerk aan den IJssel, 
durfde het wel aan. 

Inmiddels is de huizenmarkt booming en mag Katendrecht 
met recht een on-Rotterdams hippe buurt genoemd worden. 
Aan het begin van deze wijk staat nu op een 1,5 hectare 
groot terrein De Groene Kaap, een complex met kadewonin-
gen en commerciële ruimtes in de plint en daarboven 
stevige woontorens. Door de hogere noordzijde en de slimme 
positionering zijn uitzicht en schaduwwerking gunstig voor 
zoveel mogelijk bewoners. Het meest bijzondere aan de 
Groene Kaap zijn de daken. Architectenbureau Massa heeft 
de gebouwen voorzien van een daklandschap dat door 
LOLA Landscape Architects is uitgewerkt tot een glooiende 
opeenvolging van privé-daktuinen, een (semi)openbaar  
toe gankelijke dakwandelroute, gemeenschappelijke patio-
tuinen en natuurdaken. De dakroute is vanaf maaiveldniveau 
toegankelijk via een brede trap en loopt via de tuinen en 
vier loopbruggen helemaal rond. De totale oppervlakte van 
de daktuinen beslaat zo’n 7.500 m2. De tussenstraten met 
tuintjes op maaiveldniveau liggen op een parkeerkelder  
en zijn net als de hogere daken uitgevoerd als retentiedak 
voor regenwateropvang.

ESTHETIEK
Groen en buitenruimte spelen in het totaalontwerp van de 
Groene Kaap een belangrijke rol. De sociale factor was hierin 
leidend: alle bewoners hebben toegang tot en of uitzicht op 
een eigen of gezamenlijke (dak)tuin, terwijl een deel van de 
tuinen (beperkt) toegankelijk zijn voor publiek. Ontmoeten 
staat hier centraal. Hiervoor heeft Lola Landscape Architects 
verschillende tuinen en hoven ontworpen, elk met een eigen 
thema en kleurenschema, maar met repeterende beplanting 
om het tot een geheel te maken. De vele hoogteverschillen 
geven een bijzondere dynamiek aan de daktuinen en dat 
geldt ook voor de luchtbruggen en de vele panoramapunten 
waar men kan uitkijken over de Maashaven. De looproute 
wordt vanaf de trap van de tuinentree begeleid door een 
turquoise “lijn” van staal waarin bogen en zitelementen zijn 
verwerkt. Bij de keuze van de beplanting is geselecteerd 
op lange bloeitijden en geschiktheid voor toepassing op 
hoogte. De bomen (o.a. acers en berken) zijn meerstammig  
(laag zwaartepunt), hebben een halfopen kroon of geveerde 
bladen voor een transparant beeld en verkleuren mooi in de 
herfst. Bomen staan deels in groepjes met struiken eromheen 
om ze bestendiger te maken tegen harde wind.

TECHNIEK 
Dakbedekking
Het bouwen van de glooiende tuinen en de loopbruggen 
had vanzelfsprekend veel voeten in de aarde. Jaap Lodder,  
uitvoerder van H.D.O. Dakdekkingen BV, heeft in de 38 jaar 
dat hij op daken werkzaam is nog nooit zo’n project meege-
maakt. “Met al die trappen, speeltoestellen, opstandjes, dak-
luiken en ophogingen hebben we veel bewerkelijke details 

JHet Dak van het  aar 2021

Schiereiland Katendrecht in Rotterdam-Zuid kreeg met de Groene Kaap een 

nieuwe entree. Dit omvangrijke wooncomplex herbergt binnenin en bovenop 

groene verrassingen: besloten patio’s en een reeks semipublieke daktuinen op  

verschillende niveaus die met looppaden en bruggen met elkaar verbonden 

zijn. Het is niet alleen de groene maar ook de sociale component die de dak-

tuinen bijzonder maakt. Landschapsarchitect Eric-Jan Pleijster: “Bergachtig en 

bosrijk op de hoogste hoven, knus en beschut op de lager gelegen daktuinen. 

Want behalve beschutting en privacy nodigt zo’n groene wildernis voor je 

deur ook uit tot spontane ontmoetingen en individuele genietmomentjes in 

de ochtendzon.” 

Een tuin met veel hoogteverschillen en doorlopende elementen.

Stoere gebouwen aan de Maashaven. (Foto: Jorrit Lousberg)

Een van de private binnenhoven.  

Ruimte genoeg voor sociale  

contacten met de buren.
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waterdicht moeten maken. Voor de isolerende onderlaag  
is een C-EPS mortel van Continu toegepast. Dit zijn EPS platen 
van verschillende diktes die worden opge vuld en afgewerkt 
met mortel. Deze lichtgewicht isolatiemortel hecht goed op 
beton zodat een dampremmer niet nodig is. Het pakket is  
compact en drukvast: er kan zelfs een glazenwasinstallatie  
op staan. Op de torendaken zijn vervolgens op een voor-
smeerlaag twee brandlagen aangebracht, een 260P14 
onderlaag en een 470K14 toplaag met op de randen gemi-
neraliseerd 470K24. Op de lagere daken, de doorlopende 
daktuin dus, is op dezelfde 260P14 onderlaag een 360K24 
wortelwerende toplaag gebrand. De straten op het parkeer-
dek zijn zonder isolatiepakket afgedicht met een onderlaag 
en overal een wortelwerende toplaag, zodat overal de vrijheid 
blijft om later deze buitenruimtes nog anders in te delen.”

Groen
Ook voor Binder Groenprojecten, verantwoordelijk voor de 
engineering, begroting en aanleg van alle daktuinen, was het  
prachtig, maar een bewerkelijk project. Directeur Frans Reulink: 
“Om de hoogteverschillen in de tuinen tussen de woningen 
te maken, is in totaal ruim duizend kuub EPS verwerkt. Dat is 
licht van gewicht en daarmee houd je speelruimte over om 
voor boompartijen die dikkere pakketten granulaat nodig 
hebben. Het effect van die hoogteverschillen is dat het  
gros van de mensen niet beseft dat ze op een dak lopen. 
Dat wordt versterkt door de natuurlijk ogende wandelpaden 
waar op een onderlaag van menggranulaat een 60 mm 
dikke laag Graustabiel is gelegd. Alsof je in een park loopt.” 
In de straten op maaiveldniveau is een retentiepakket van 
Optigrün aangebracht, dat ook de meeste andere dakma-
terialen leverde. Reulink: “Op de betonnen ondergrond is een 
volledig verkleefde dakbedekking aangebracht en daarop 
liggen retentiekratten van 85 mm hoog, een funderingslaag 
en de bestrating. Omdat de architect geen dakbedekking in 
beeld wilde, hebben we gezamenlijk maatwerkoplossingen 
geëngineerd voor de verschillende gevelaansluitingen,  
met speciale afstandhouders van staal.” 

Dakbestrating
Op de dakterrassen met dakluiken liggen 60 x 60 cm Dreen® 
tegels op DNS ophoogelementen. De loopbruggen waren 
bewerkelijker, vertelt Tom van den Heuvel van Zoontjens, 

gebouwen vaste steigers geplaatst tot op de hoogste verdiepingen waar-
door de veiligheid te allen tijde gewaarborgd was. De hoge daken hebben 
opstaande muurtjes van ruim een meter hoog, dus daar was werken 
eveneens veilig. Voor de gebruiksfase zijn alle looppaden waar nodig 
voorzien van hekken, wat uiteraard ook geldt voor de vijf loopbruggen. 
Een gebied als dat van de Groene Kaap kwetsbaar openstellen voor  
het publiek is niet zonder risico’s. Gastvrijheid kan kwetsbaar zijn, onder-
kent architectenbureau Massa terecht. “De stapsgewijze overgang van 
woning, naar privé buitenplek, naar semipublieke gedeelde hoven,  
naar de wijdere omgeving is cruciaal om dit semipublieke karakter te 
laten slagen.” Het is overigens aan de bewoners en de gebouwbeheerder 
of ze het daklandschap open zetten voor publiek (door de grote goud-
kleurige hekken open of dicht te doen.

JHet Dak van het  aar 2021

Doorlopend daklandschap (Tekening: Lola Landscape Architects)

De centrale binnenstraat van de Groene Kaap: 

een retentiedak op de parkeergarage.

dat de tegels plaatste. “Daarop zijn Drain®Ceramica-tegels 
geplaatst die 60 x 60 cm groot zijn en 2 cm dik. Dat is lichter 
dan een betonnnen dakterrastegel en het heeft een luxere 
uitstraling. Ook deze zijn op DNS-ophoogelementen gesteld 
met het bijbehorende fixplate lock systeem. Door de schuine 
en gebogen lijnen die de bruggen vertonen, kwam hier veel 
pas-, stel- en zaagwerk bij kijken. Om de kleine passtukken te 
vermijden, hebben we halve tegels gebruikt. Dat zorgt voor 
een stabiel loopvlak, veiligheid gaat nog voorop.”

VEILIGHEID
De veiligheid tijdens de (af)bouw van alle daken en tuinen 
was in goede handen. Aannemer Stebru had rondom alle 

Insectopia in Katendrecht.
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alles was geregeld. Als er iets nodig was, werd dat snel gere-
geld. Punten die in werkvoorbereiding niet uitgewerkt waren, 
werden ter plekke opgelost. Was er iets fout in de uitvoering, 
schroomde men niet om iets te slopen. En het is belangrijk om 
vroeg aan tafel te zitten als dakdekker. zeker als er retentie-
daken en complexe daktuinen in het spel zijn.” ■

DUURZAAMHEID
In het hoofdstuk duurzaamheid leidt het geen twijfel dat een 
dergelijk grote toevoeging van groen in een hoofdzakelijk 
versteend stuk stad een bijdrage levert aan de biodiversiteit 
(al is een solitair project erg gebaat bij meer initiatieven in 
de buurt). Op het dak is een enorm insectenhotel geplaatst, 
terwijl in de gevel verschillende nestkasten zitten voor vogels, 
vlinders en vleermuizen. De isolatiewaarde en koeling die 
het voor de onderliggende woningen oplevert mogen ook 
meegeteld worden, evenals de regenwateropvang in de 
retentiedaken. 

SAMENWERKING 
Over de samenwerking bij de bouw van de daken van de 
Groene Kaapzijn zijn alle partijen het aardig met elkaar eens. 
Stebru: “Zowel Binder als H.D.O. zijn professionele onderaan-
nemers en weten waar ze het over hebben. In een zeer vroeg 
stadium, voor de start van de bouw, hebben wij Binder erbij 
betrokken zodat zij in het bouwteam als partner konden 
fungeren in de ontwerpfase met ons, de architect en Lola. 
Gezamenlijk hebben wij het ontwerpplan van Lola technisch 
beoordeeld op uitvoerbaarheid en of het voldeed aan de 
eisen, vervolgens is het ontwerp door Binder technisch uitge-
werkt naar werktekeningniveau. De uitvoering verliep zonder 
enige noemenswaardige problemen. Om de twee weken 
hadden we een werkbespreking omtrent planning en kwali-
teit. Al met al zijn wij zeer tevreden over hoe het is verlopen.” 
Frank Reulink (Binder) kan dit onderschrijven:  
“Met Stebru was de samenwerking perfect, mede omdat we 
beide het belang ingezien van zo vroeg mogelijk aan tafel 
zitten. Er is een ontwerp, dit is de dakdekker, nu kunnen we 
op basis van het beschikbare budget gaan engineeren.” 
Jaap Lodder (H.D.O.) ten slotte was eerg tevreden hoe goed 

JHet Dak van het  aar 2021

Continu Isolatiewerken B.V. . De Geerden 8-10 . 5334 LE Velddriel . Tel: (073) 55 30 300 
www.continu-isolatie.nl . info@continu-isolatie.nl

Geen dak of vloer te gek voor Continu

Wist u al dat we ons wagenpark met een tweede
40m3 isolatiemortelmixer uitgebreid hebben?

Adv210x297mm.indd   1 23/05/2019   13:03

Daktuin met toegangsluiken voor de ondergelegen woningen.

•  INVESTEERDER: ALTERA VASTGOED, AMSTELVEEN
•  ONTWIKKELAAR, HOOFDAANNEMER: STEBRU,  

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
•  ARCHITECT: MASSA BUREAU VOOR ARCHITECTUUR, ROTTERDAM
•  TUINONTWERP: LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS, ROTTERDAM
•  ADVISEUR DAKDICHTING: BDA DAKADVIES, GORINCHEM
•  ENGINEERING, BEGROTING EN AANLEG DAKTUINEN EN STRATEN:  

BINDER GROENPROJECTEN, POORTUGAAL
•  DAKDEKKER: H.D.O. DAKDEKKINGEN BV, BARENDRECHT
•  RETENTIEDAKEN, GROENDAKEN: OPTIGRÜN BENELUX, NIJKERK
•  TEGELWERK DAKTUINEN EN LOOPBRUGGEN: ZOONTJENS, TILBURG
•  LEVERANCIER BEPLANTING: GRIFFIOEN WASSENAAR BV, WASSENAAR

Het betegelen van de loopbruggen was een werk van passen,  

meten en zagen. (Foto: Michel Klop Fotografie)
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Een unieke businesspartner
All-up is niet alleen leverancier. Onze jarenlange expertise, onze 

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

All-up tot een unieke businesspartner. Met tal van extra’s.

Da´s All-up
Zoals u merkt heeft All-up alles om ook ú hogerop te helpen. 

Veilig, hoog én snel geleverd. Niet alleen met onze producten 

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

bijzondere, meer dan unieke service. Da’s All-up!

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl

Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@aabo.nl

Nu ook in 
Leeuwarden!

Met 21 zetterijen door heel Nederland zijn wij in staat om in ongekende 
recordtijd zink, Plastisol, koper en kleurgecoat staalplaat op maat te zetten. 
Wij kunnen een bestelling zetwerk namelijk altijd diréct na opdracht gaan 
produceren en desnoods zelfs binnen enkele uren leveren. Dus voor het 
allersnelste zetwerk van Nederland ga je naar Aabo Trading!

Doordat onze zetterijen door het hele land verspreid zitten, is er altijd minstens 
één in de buurt van waaruit het zetwerk direct kan worden afgehaald of door ons 
kan worden geleverd. Daarbij kunnen wij uiteraard ook alle andere materialen 
uit ons uitgebreide assortiment dakmaterialen en aanverwante producten 
meeleveren, zodat elk werk zonder onnodige pitstops kan worden gemaakt. 

Klaar élke klus in recordtijd met onze racendsnelle zetwerkservice!

Racendsnel zetwerk op maat
met onze topspeed zetwerkservice! 



Roofs     17

In april 2002 verscheen in Roofs een artikel van columnist  

Theo Wiekeraad. Hij was toen op zoek naar de  

voorgeschreven hoogte van de dakrand. Hij deed  

een oproep aan Vebidak en de bonden om zo  

snel mogelijk afspraken te maken over een dak- 

randhoogte. Geen onzinnige vraag van Theo.  

Destijds dachten velen dat onder de 2,5 meter  

geen valbeveiliging nodig was. 

Je vindt wat je zoekt

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het is natuurlijk handig als je deze situatie hebt in een pand 
om deze tabel en de uitleg ‘niet te kunnen vinden’ als dit je 
niet goed uitkomt. Daarbij leeft er ook nog de aanname dat 
de wet zegt wat er maximaal mag. Volgens mij geeft de wet 
echter een ondergrens van wat minimaal moet. 

De twijfelende dakdekker wil aan de wet voldoen. Hij wil een 
goed werkgever zijn en zijn mensen veilig laten werken, zoals 
de meeste werkgevers dat overigens willen. 

Als je een ondergrens zoekt, kun je die vinden. Als de onder-
grens jouw norm is, dan plaats je leuningen vanaf 2,5 meter 
en hou je artikel 2.16 lid 4 van het bouwbesluit aan. 

Je vindt wat je zoekt. ■

Maar op dat moment was er in het Arbeidsomstandigheden-
besluit al een artikel 3.16. Dat artikel zegt dat bij werken op 
hoogte valgevaar moet worden tegengegaan en dat er in 
elk geval sprake is van valgevaar bij een hoogte van meer 
dan 2,5 meter. Leuningen hadden in 2002 al de voorkeur 
boven individuele voorzieningen. De opdrachtgever moest  
in 2002 ook al veilig werken in het ontwerp faciliteren.  
De vraag van Theo is echter nu nog steeds relevant.  
Nog steeds zijn er mensen die denken dat je pas vanaf  
2,5 meter valbeveiliging hoeft toe te passen. ‘Je vindt wat  
je zoekt.’ 

Naar aanleiding van een publicatie van SZW uit 2012  
kreeg ik onlangs van een dakdekker de vraag of een rand 
van bijvoorbeeld 70 cm met een breedte van 40 cm voldoet 
als randbeveiliging. De dakdekker twijfelt en vraagt mij om 
een reactie. De publicatie van SZW is niet specifiek en  
informatie op internet geeft aan dat een dakrand voldoet 
indien de hoogte opgeteld bij de breedte 110 cm is.  
Het bouwbesluit artikel 2.16 lid 4 zegt inderdaad dat de  
som van de hoogte en de breedte minimaal 110 cm moet 
zijn. Arbeidsomstandighedenbesluit 3.16 lid 3 verwijst naar 
het bouwbesluit. Tsja, als je dan stopt met lezen en zoeken, 
dan vind je wat je zoekt.

In de uitleg van het bouwbesluit lees ik echter dat dit artikel 
met de bijbehorende tabel bedoeld is om in bijvoorbeeld 
een theater over de afscheiding van het balkon heen te 
kunnen kijken. Hierdoor is het ook vanaf deze zitplaatsen 
mogelijk de voorstelling te volgen. Deze beperkende rand-
voorwaarde wordt in publicaties op het internet nauwelijks 
genoemd. Volgens mij heeft het dus niets met een dakrand 
te maken en wordt het niet juist geïnterpreteerd.  

Adri F
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CHAPEAUVEILIG EN GEZOND WERKEN

info@dakned.nl
www.dakned.nl

Dakned • Den Bosch
Ketelaarskampweg 8
5222 AL ’s-Hertogenbosch  
073 6271250

DAKNED LEVERT KENNIS, KUNDE & KWALITEIT. DAKNED LEVERT. ALTIJD.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

BIJ DAKNED WETEN WE VEEL. WE DELEN DIE KENNIS GRAAG MET JOU. 

MEER WAARDE
DOOR TE DELEN

In onze business moeten we vaak omgaan met uitdagingen waarin je snel moet schakelen. We moeten 
fl exibel zij n en kunnen inspelen op de omstandigheden van een opdracht. Hierdoor leer je te denken 
in oplossingen in plaats van problemen. Samen bekij ken we jouw project en alles wat daarbij  hoort. 
We praten er samen over en komen gezamenlij k tot oplossingen. Wij  zij n de extra leden van jouw team 
en denken en schakelen met je mee. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? We horen graag van je.  



Laat je inspireren op www.roval.nl

DE LOGICA VAN ALUMINIUM DAKRANDEN

Waarom zou je kiezen voor aluminium dakranden in het algemeen 

en voor die van marktleider Roval Aluminium in het bijzonder? 

Wat dat eerste betreft: aluminium gaat jarenlang mee, zonder 

aan kwaliteit in te boeten. Het is duurzaam en onderhoudsarm. 

En wat Roval betreft: door de combinatie van bewerkingen, 

modellen en kleuren heb je de keuze uit honderden verschillende 

dakranden, voorgeboord en al, eventueel inclusief hoekstukken en 

van een uitmuntende kwaliteit. Ach, eigenlijk is het helemaal geen 

kwestie van kiezen, maar een kwestie van doen!

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling, 

productie en levering van aluminium bouw-

 pro ducten voor daken en gevels. Tot het 

uitgekiende assortiment behoren onder meer 

aluminium dakranden, lekdorpels, muurafdek-

systemen, balusters, groendakproducten, dakrand- 

en doorvalbeveiliging en privacyschermen. 

Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk in 

zetwerk. Mooi, functioneel en duurzaam.

#Staysafe.

Anderhalve 

meter is

beter!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Klimaatneutraal, duurzaam 
en gasloos wonen en werken.
Dat duurzaam, gasloos en energieneutraal bouwen de toekomst heeft is 
allang geen nieuws meer. Dit geeft niet alleen een gezonder leefklimaat 
voor bewoners en gebruikers, maar is ook een noodzakelijke stap om ons 
milieu te ontzien. AaboGreenTech, onderdeel van Aabo Trading, helpt 
u graag om ook uw woning of gebouw door middel van een op maat 
gemaakt pakket aan innovatieve technieken klaar te maken voor een 
groene toekomst. 

Eigen energie en warmte opwekken of zelfs compleet overstappen naar 
een gasloze woning of gebouw is niet alleen een slimme en verantwoorde 
investering voor uzelf, maar zeker ook voor het mileu. En wij helpen u graag 
om dit te verwezenlijken! Bent u ondernemer? Dan helpen wij u tevens 
graag bij het naleven van de Wet Milieubeheer!

Bekijk ons assortiment 
in de webshop!

Infraroodverwarming Warmtepompen LED verlichting Zonnepanelen

www.aabogreentech.nl

Omdat verduurzamen áltijd kan.
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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.

“ De liefde voor daken 
heb ik van mijn vader”

dakbedekkingen (later Verkoelendak Nederland), zo leerde 
ik Jos kennen.” Haar vader had, zoals ze dat noemt, een echt 
‘Verkoelenhart’. “Hij werkte er met veel plezier. Als hij in het 
weekend werkte, nam hij zijn kinderen wel eens mee.  
Dan hielp ik een handje mee met bijvoorbeeld föhnen.  
Jos zei eens tegen me: ‘Jij bent de eerste vrouw die net als 
ik naar boven kijkt, naar de daken.’ Die liefde voor het dak 
had ik van mijn vader meegekregen.” Aanvankelijk wilde ze 
echter in het basisonderwijs gaan werken. “Maar Jos raadde 
me aan om eerst MTS Bouwkunde te doen. Na de havo  
kon je de MTS in twee jaar doen. Als ik die opleiding deed, 
leerde ik bouwtekeningen lezen. Dat was handig, want het 
stond al vast dat Jos het bedrijf van zijn vader zou overne-
men. Op de MTS kreeg ik de vuurdoop in de mannenwereld 
die de bouw nu eenmaal is. Gelukkig komt daar langzaam-
aan verandering in. We hebben ook een vrouwelijke dak-
dekker die ons team versterkt!” 

Na de MTS deed ze een commerciële opleiding. Vervolgens 
werkte ze zes jaar in de makelaardij. “Toen we kinderen 
kregen ben ik daarmee gestopt om parttime in het bedrijf 
van Jos te gaan werken. We kregen vier kinderen, met een 
groot leeftijdsverschil: de oudste twee zijn nu 22 en net 21, de 
jongste twee zijn 10 en 7. Toen ik zwanger was van de derde, 
besloot ik te stoppen met werken om meer met de kinderen 
te kunnen zijn. Natuurlijk keek ik vanaf de zijlijn wel met Jos 
mee en kon hij met me sparren over belangrijke beslissin-
gen. Jos overleed onverwacht op 13 augustus 2019, aan het 
einde van de bouwvak. ’s Maandags moest het bedrijf weer 
open. We moesten verder en dat gingen we ook. Nee, dat 
was niet altijd gemakkelijk, maar ik kreeg werkelijk alle steun 
van de medewerkers, zowel op kantoor als op het dak.  
We zijn samen verder gegaan.”

Het bedrijf bestond inmiddels uit vier onderdelen: naast  
Verkoelendak was er Green Power Systems, Green Power 
Isolatie en Inderhees voor kozijnen en zonwering. “Die laatste 
twee heb ik dit voorjaar verkocht. Ik wil me maximaal richten 
op dakbedekking en zonnepanelen.”

VAKMANSCHAP
In de jaren dat ze minder actief bij het bedrijf betrokken was, 
deed Verkoelen een coachings-opleiding. Ze koos daarvoor,  
omdat ze zag dat veel kinderen stress ervaren door de 
nadruk op presteren op school. “Ik zou tegen middelbare 
scholieren willen zeggen: het leren van een ambacht is  
goud waard. Staar je niet blind op een vak waarbij je alleen 
je hoofd aanspreekt en stilzit. Juist als je veel met je hoofd 
bezig bent, is het fijn om ook iets met je handen te doen. 
Overdag werk je dan met je handen, ’s avonds ben je vrij 
en kan je een studie doen om ook je hoofd te ontwikkelen. 
Fysiek werk is het medicijn tegen de pandemie van het stil-
zitten. Natuurlijk is het werken in de bouw lichamelijk zwaar, 
maar allang niet meer zo zwaar als vroeger. De branche is 
innovatief, er wordt veel bedacht om het werk minder zwaar 
te maken, denk aan vormen van verticaal transport. Ik geloof 
erin dat een vakman straks meer kan verdienen dan iemand 
die lange studies heeft gedaan. “

De coachingservaring komt haar nu soms nog van pas,  
vertelt Verkoelen. “Als leidinggevende coach je je mede-
werkers, je let op hun behoeftes en de vraag of ze zich goed 
voelen in hun werk. Ik heb een zorgplicht als werkgever en  
die neem ik erg serieus. Bij Verkoelendak kan ik jonge mensen 

Nolanda Klunder

In augustus 2019 nam Lillian Verkoelen de leiding over van 
Verkoelendak Nederland, na het plotselinge overlijden van 
haar echtgenoot Jos Verkoelen. “Het stond voor mij vast dat 
ik het bedrijf ging voortzetten, ook al had ik al enige jaren niet 
meer actief in het bedrijf meegewerkt. Jos had geen broers 
of zussen, dus ik was de enige die het familiebedrijf kon laten 
voortbestaan. Ik wilde de klanten en  werknemers niet in de 
steek laten. Sommigen werkten al veertig jaar voor Verkoelen.”

VERDUURZAMING
Verkoelendak Nederland in Beegden doet projecten op  
het gebied van zowel het platte als het hellende dak, voor  
nieuwbouw en renovatie, in bitumen, kunststof, dakpannen,  
leisteen, zink, koper en non-ferro: “We doen alles behalve riet”,  
vat Verkoelen het samen. Het bedrijf heeft circa 50 werk-
nemers en is vooral in het zuiden van Nederland actief,  
van Noord-Brabant tot en met Zuid-Limburg, met incidenteel 
projecten elders in het land.

Jos Verkoelen nam in 2000 bedrijf over van zijn vader en 
drukte in de jaren daarna zijn eigen stempel op het bedrijf. 
“Jos had een passie voor zink en koper en richtte een aparte 
tak op binnen de organisatie, Felstechniek Nederland B.V.”, 
vertelt Lillian Verkoelen. “Zink was erg in de mode, met grote 
zinkwerken als het nieuwe Paleis van Justitie in Den Bosch en 
appartementengebouw de Poort van Breda. Toen er daarna 
een tijdelijke dip kwam in de vraag naar zink, richtte Jos  
zich meer op zijn tweede passie, verduurzaming. Hij richtte 
Green Power Systems voor zonnepanelen en Green Power 
Isolatie op. Bij Green Power Isolatie gaat het om na-isolatie 
van de spouw. Jos geloofde in het aanpakken van de gehele 
buitenschil – niet alleen dak en gevel maar ook vloeren, 
ramen, deuren en kozijnen – voor verduurzaming.”

VERKOELENHART
“Jos en ik waren al samen sinds mijn achttiende”, vertelt 
Verkoelen. “Mijn vader, Ad Hendriks, werkte bij Verkoelen 

AAN TAFEL MET… LILLIAN VERKOELEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

de kans geven een vak te leren en ervaren vakmensen goede 
kansen bieden. Onze ambitie is het om een aantrekkelijke lokale 
werkgever te zijn die mensen een vak wil leren en zo het vakman-
schap helpt bewaren voor de volgende generatie.” ■

LILLIAN VERKOELEN IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? WEDUWE.

KINDEREN? ELISA (22), VICTOR (21), JOSJE (10) EN LOTTE (7).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? DAN DOE IK WAT ELKE WERKENDE 
MOEDER DOET: DE SPAARZAME TIJD VERDELEN OVER DE KINDEREN, 
HET HUISHOUDEN EN ONS SOCIALE LEVEN. IK MAAK ME GRAAG 
NUTTIG OP SCHOOL, IK TUINIER EN LEES GRAAG.

FAVORIETE MUZIEK? IK GENIET VAN ALLES OP DE RADIO: POP,  
KLASSIEK EN VOORAL VAN QUEEN.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK BEN EEN FAN VAN  
NEDERLAND, VOORAL VAN TERSCHELLING (MOOI LICHT, DE ZEE). 
VERDER BEN IK GRAAG IN OOSTENRIJK OM TE SKIËN EN TE WANDELEN.

FAVORIETE STAD? BEEGDEN CITY! ROERMOND, MAAR OOK MIJN 
GEBOORTESTAD UTRECHT, DE STAD WAAR MIJN DOCHTER NU STU-
DEERT, IS MOOI. EN EEN WEEKENDJE LONDEN SLA IK OOK NIET AF!. 

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? CHARLES VANDENHOVE,  
IK VIND HET KNAP HOE HIJ NIEUWE GEBOUWEN EEN OUDE UIT-
STRALING KAN GEVEN. EN MAARTEN ENGELMAN, TIJDENS MIJN 
MTS-TIJD HEB IK OP ZIJN KANTOOR STAGE GELOPEN. IK BEN ONDER 
DE INDRUK HOE HIJ RUIMTES GEBRUIKT EN COMBINEERT.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? IK BEN TROTS OP 
MIJN MANNEN, OP HOE ZE ZIJN GEBLEVEN EN ME HET VERTROUWEN 
GAVEN DAT WE SAMEN DOOR KONDEN. IK BEN TROTS OP HUN  
VAKMANSCHAP, PROFESSIONALITEIT, KLANTGERICHTHEID EN INZET.

“We doen alles behalve riet”



Special 
Personeel & Organisatie 
en Opleiding

Diploma-uitreiking Tectum (2019), hopelijk kan het snel weer op deze manier. (Foto: Peter Huizinga)      
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De visie dat een opleiding de platte dakenbranche naar een hoger  

niveau zou tillen, sprak Jos Hommeles 21 jaar geleden dermate aan dat  

hij TECTUM van meet af aan steunde. Al spoedig werd hij bij het opleidings-

instituut actief als voorzitter en werkte hij mee aan de ontwikkeling van  

een uniek opleidingsconcept.

“ Opleiden geeft voldoening”

en het voegt kwaliteit toe aan je leven. Je gaat 
anders over allerlei dingen denken.”

Eenmaal directeur van Udo Dakbedekkingen en 
bestuurslid van VEBIDAK bleef hij het belang van 
opgeleide vakmensen inzien. Hommeles, die snel 
na de oprichting TECTUM-voorzitter werd, herinnert  
zich de begintijd nog goed. “Bij de start van 
TECTUM waren er niet of nauwelijks leerlingen. 
Sommige ondernemers moesten wennen aan 
het idee dat een opleiding op de TECTUM-manier 
echt nodig was. Een bestuurslid van VEBIDAK zag 
het belang gelukkig wel in. We namen ons voor 

om 120 leerlingen binnen te halen. Dat is ons gelukt bij een 
vergadering met heel veel ondernemers, die we allemaal 
hebben aangesproken. En aan het eind van de vergadering 
hadden we ons doel gehaald.”

DE JUISTE WEG
Sinds die tijd gingen de bedrijven zelf actief werven, waar-
door het aantal leerlingen gestaag groeide. Hommeles: “Dat 
is zo goed aan onze branche: het dakdekkersbedrijf werft 
en brengt de leerling onder bij het samenwerkingsverband 
TECTUM. Dat systeem werkt fantastisch. De werkgever spreekt 
eerst zelf de nieuwe werknemer en daarna neemt het 
opleidingsbedrijf de werknemer onder zijn hoede. Met het 
totaalpakket zijn we uniek in Nederland. Het werkt namelijk 
niet als de opleidingen zelf de leerlingen moeten zoeken. 
Een werkgever wil eerst met zijn nieuwe werknemer praten; 
gewoon om te zien of hij bij het bedrijf past. Als dat zo is dan 
kan hij zeggen: ‘Je mag bij mij komen werken, maar wel via 

TECTUM.’ Veruit de meeste ondernemers vinden dit de juiste 
weg. Nieuwe mensen eerst naar TECTUM en als het even kan 
niveau 2 en 3 achter elkaar doen.”

Het systeem liep lange tijd goed, maar de vijver van nieuwe 
mensen werd steeds leger. Ook andere bouwsectoren 
zochten naar personeel. Door een niveau-1-opleiding te 
gaan aanbieden, zorgde TECTUM voor nieuwe aanwas van 
geschikte mensen. Hommeles: “Ook als je geen vooropleiding 
hebt, kun je bij TECTUM instromen en als dakdekker aan  
de slag. Je mag starten met niveau 1, maar het is niet de 
bedoeling dat je daarmee eindigt. Wij zorgen ervoor dat je 
ook niveau 2 kunt halen.”

Dankzij het opleidingsconcept maakt iedereen die dat wil, 
kans op een goede baan, vertelt Hommeles. “Een baan is  
belangrijk voor mensen. Het geld is uiteraard belangrijk, 
maar het gaat ook om sociale contacten. Jongeren die  
niet meer naar school gaan, moet je oppikken en iets leren.  
Het is ook op maatschappelijk niveau belangrijk. De opleiding 
geeft enorm veel voldoening. Uiteindelijk zijn het pracht-
jongens. Sommigen hebben een ‘rugzak’; een opleiding met 
een baan geeft ze precies de structuur in hun leven die ze 
nodig hebben. Dan is het geweldig om ze terug te zien bij de 
diploma-uitreiking. Dat is altijd een groot feest. Het mooiste 
moment is voor mij als ze naar voren lopen om hun diploma 
op te halen. Ontzettend jammer dat de diploma-uitreiking 
door de coronacrisis al twee jaar niet kon doorgaan.”

RUIMTE VOOR DE LEERMEESTER
TECTUM leidde in de loop der jaren steeds meer jongeren 
op, maar het werd al snel duidelijk dat daarbij de oudere 
dakdekkers niet vergeten moesten worden. Hommeles: 
“De voorlieden wisten nauwelijks hoe ze met jongeren om 
moesten gaan. De school is fantastisch, maar het echte werk 
gebeurt op het dak. Daarom hebben we een leermeester-
cursus toegevoegd. Zo leren de voorlieden hoe ze leiding 
kunnen geven aan de opleiding van hun collega’s.”

In de praktijk blijkt soms dat de leermeester te weinig bagage 
heeft – of te weinig ruimte krijgt van het bedrijf – om de leer-
ling te begeleiden, aldus Hommeles. Vanaf september gaat 
daarom een functionaris van TECTUM de bedrijven langs  
met de boodschap: zorg ervoor dat de leermeester de  
mogelijkheid krijgt om de leerling goed op te vangen.  
“Je kunt niet een voorman met een leerling naar een klus 
sturen en verwachten dat ze dezelfde productie maken als 
twee ervaren dakdekkers. Maar ook de voorman moet begrip 
tonen. Als een voorman ontevreden is over een leerling, her-
inner ik hem er altijd even aan hoe hij zelf ooit is begonnen.”

Voor ervaren dakdekkers die nooit een vakopleiding hebben 
gehad, is er bij TECTUM ook nog de mogelijkheid van erken-
ning via EVC (Eerder Verworven Competenties). Het gaat om 
verkorte trajecten, waarbij er op basis van kennis en ervaring 
voor bepaalde onderdelen vrijstelling wordt gegeven.  

Zo kunnen zij ook in aanmerking komen voor een diploma. 
“Het gaat hier om een formeel traject met een erkend diploma. 
Want het is raar als een voorman zonder vakopleiding een 
leerling begeleidt, die uiteindelijk wel een diploma haalt. ”

Alex Kunst

Binnen de dakbedekkingsbranche is Jos Hommeles een  
enthousiast pleitbezorger voor opgeleid personeel. Zelf was  
hij er in zijn jonge jaren enorm op gebrand om te gaan wer-
ken. School had voor hem geen prioriteit. Maar langzaam aan 
ging hij toch het belang van diploma’s inzien. Hommeles: 
“Mijn visie op het onderwijs is gevormd door wat ik vroeger 
zelf heb nagelaten: school had bepaald niet mijn belang-
stelling. Ik groeide op in een groot gezin en mijn vader over-
leed al vroeg. Naast school werkte ik in een zalencomplex en 
in de supermarkt. Werken vond ik geweldig, maar in de loop 
der jaren begon ik in te zien dat ik niet zo moest doorgaan. 
Als ik meer wilde bereiken in mijn leven, dan had ik diploma’s 
nodig. Ik ging studeren in de avonduren en dat hield ik  
veertien jaar lang vol. Zo behaalde ik mijn diploma’s.”

Het viel niet altijd mee om zijn opleiding te combineren met 
een drukke baan. Wel zag hij al snel de voordelen ervan in. 
“Studeren zorgt ook voor rust, verantwoordelijkheidsgevoel 

SPECIAL PERSONEEL & ORGANISATIE EN OPLEIDING

“ Jongeren die niet meer naar  
school gaan, moet je oppikken  
en iets leren. Het is ook op maat-
schappelijk niveau belangrijk”

Door de enorme scholingsdrift in de BIKUDAK-branche  

is het imago van de dakdekker sterk verbeterd.

Jos Hommeles: “Ik vind dat onderaannemers, al dan niet zzp’ers, eveneens de 

VakScan moeten doen.”
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GOED IMAGO
Om het vakmanschap op hoog niveau te houden is er de 
VakScan. Daarmee wordt vastgesteld of de dakdekker nog 
steeds werkt volgens de voorgeschreven technische uitvoe-
ringsrichtlijnen, veiligheidsafspraken, voorschriften en overige 
wettelijke regels. Hommeles: “Als bedrijf moet je ook altijd 
buiten je eigen muren denken. Je kunt goed geschoold per-
soneel hebben, maar hoe zit het met de onderaannemers? 

Ook zij kunnen je onderneming maken of breken. Ik vind dat 
onderaannemers, al dan niet zzp’ers, eveneens de VakScan 
moeten doen. Die ontwikkeling ontstaat nu langzaam.  
Vanuit TECTUM maken we veel bedrijfsopleidingsplannen.  
En het is goed om ieder jaar de VakScan – ook voor onder-
aannemers – in je plan van aanpak te zetten, maar het is 
vooral belangrijk om dit voornemen daadwerkelijk op te 
volgen. Daar moet een automatisme in ontstaan.”

In de bijna 21 jaar vakopleiding en korte cursussen droeg 
TECTUM in belangrijke mate bij aan het inmiddels veel  
hogere niveau van de branche. Volgens Hommeles kan de 
sector een voorbeeld nemen aan de leidekkers in Duitsland. 
“Die mensen zijn trots op hun vak met hun gildes en dat 
dragen ze ook uit. Door de enorme scholingsdrift in onze 
bedrijfstak is het imago van de dakdekker sterk verbeterd.  
We hebben er echt een vak van gemaakt. Je mag er best 
trots op zijn dat je een dakdekker bent.” ■

SPECIAL PERSONEEL & ORGANISATIE EN OPLEIDING

Jos Hommeles op het podium bij de diploma-uitreiking van 

TECTUM in 2019. “Ontzettend jammer dat de diploma-uitreiking 

door de coronacrisis al twee jaar niet kon doorgaan.”

“Je mag er best trots op zijn dat je een dakdekker bent.”

GROTE BESPARING DANKZIJ B² TRANSITIES
DE ENORME DRUK OP DE ARBEIDSMARKT HEEFT GROTE GEVOLGEN  
VOOR HET HRM-BELEID IN DE BEDRIJVEN. DE TRANSITIE NAAR ANDER WERK 
VOOR OUDERE DAKDEKKERS KOMT DAARDOOR IN DE KNEL, CONSTATEERT 
JOS HOMMELES, OOK VOORZITTER VAN B² TRANSITIES. “WERKGEVERS  
HEBBEN HUN DAKDEKKERS KEIHARD NODIG. BOVENDIEN WILLEN DE DAK-
DEKKERS HET LIEFST DOORGAAN MET HUN WERK, ZELFS ALS HET DOOR  
DE LEEFTIJD WAT MOEILIJKER GAAT.”

DE TRANSITIE NAAR ANDER WERK NEEMT DAARDOOR AF. DAT LEVERT  
OP TERMIJN EEN ENORME KOSTENPOST OP, OMDAT DAKDEKKERS HET 
GEVAAR LOPEN ARBEIDSONGESCHIKT TE WORDEN VERKLAARD.

B² TRANSITIES IS OPGERICHT DOOR WERKNEMERS- EN WERKGEVERSORGA-
NISATIES BINNEN DE BIKUDAK-BRANCHE OM UITVAL VAN WERKNEMERS IN 
DE DAKBEDEKKINGSBRANCHE ZOVEEL MOGELIJK TE VOORKOMEN. OM 
ERVOOR TE ZORGEN DAT DAKDEKKERS TOCH OP TIJD OVERSTAPPEN NAAR 
EEN ANDERE FUNCTIE OF BAAN ZIJN ER NIEUWE REGELS AFGESPROKEN. 
HOMMELES: “B² TRANSITIES IS NU OOK TOEGANKELIJK ZONDER TUSSEN-
KOMST VAN WERKGEVERS. DAT IS EEN DOORBRAAK. DE WERKGEVERS 
STAAN HIER ACHTER, OMDAT HET BETER IS VOOR DE DAKDEKKERS EN 
UITEINDELIJK OOK VOOR DE BEDRIJFSTAK.”

“ALS JE KUNT VOORKOMEN DAT IEMAND IN DE WIA TERECHTKOMT, IS 
DAT NIET ALLEEN BETER VOOR DIE PERSOON, HET IS OOK BETER VOOR JE 
BEDRIJF. ALS JE ZIET WAT JE OP JAARBASIS BESPAART OP DE PREMIEDIFFE-
RENTIATIE VOOR DE WIA – DAT IS GIGANTISCH.”

EVC LIGHT
NOGAL WAT DAKDEKKERS ZIJN AFKOMSTIG UIT HET BUITENLAND EN  
VOOR SOMMIGEN VAN HEN VORMT DE NEDERLANDSE TAAL EEN FLINKE 
UITDAGING. DAT STAAT HET HALEN VAN EEN DIPLOMA SOMS IN DE WEG. 
JOS HOMMELES, VOORZITTER VAN TECTUM: “TERWIJL HET OM MENSEN 
GAAT DIE PRIMA HET VAK KUNNEN UITOEFENEN. OM ERVOOR TE ZORGEN 
DAT NIEMAND BUITEN DE BOOT VALT, IS ER EEN EVC LIGHT-VARIANT  
ONTWIKKELD. MENSEN VOLGEN DAN ALLE OPLEIDINGSONDERDELEN,  
BEHALVE NEDERLANDS EN REKENEN. EVENTUEEL KUNNEN ZE LATER ALS-
NOG HET VOLLEDIGE EXAMEN DOEN, ALS ZE HET NEDERLANDS WEL  
BEHEERSEN. MET EVC LIGHT KUNNEN BEDRIJVEN IN IEDER GEVAL  
AANTONEN DAT ZIJ EEN DAKDEKKER IN DIENST HEBBEN DIE ZIJN VAK  
BEHEERST. MET DE LATERE AANVULLINGEN MAKEN ZE DAN ALSNOG  
KANS OP HET DIPLOMA.”
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Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl

Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@aabo.nl

Nu ook in 
Leeuwarden!

Aabo Trading is de grootste ongebonden groothandel in dakmaterialen van 
Nederland. Dat zijn we geworden door altijd bezig te zijn met ontwikkeling, 
groei en verbetering. 

In ons hechte team zijn wij altijd op zoek naar nieuwe krachten die net als 
wij álles van het dak (willen) weten en ons in landelijke en regionale functies 
kunnen versterken. We zijn een dynamisch bedrijf met veel ruimte voor groei, 
ondernemersgeest en eigen inbreng. We hebben één landelijke visie maar 
onderscheiden ons door juist ook lokaal de taal te spreken. 

Klinkt je dit interessant en ben je toe aan uitdaging met veel afwisseling, 
vrijheid en eigen inbreng in een constant groeiend bedrijf? Kijk dan snel 
op onze website voor de openstaande vacatures en wie weet kunnen we je 
binnenkort verwelkomen in één van onze teams!

Weet jij álles van het dak?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken momenteel o.a.:
• (Assistent) filiaalleiders
• Magazijnmedewerkers
• Zink- en Plastisolzetters
• Dakinspecteurs

Bekijk alle openstaande 
vacatures op:

www.aabo.nl/vacatures

Kom werken bij 
Aabo Trading! CURSUSKALENDER 

SEPTEMBER – NOVEMBER 2021

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

Voor meer informatie over genoemde cursussen kunt u contact opnemen met Paul Verkaik van BDA Dak- en 

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.

September

02.09 Zonne-energie op huurwoningen 1 dag

06.09 Ontwerp van Zonnestroomsystemen 3 dagen 

07.09 Kennisdag Blauwe Daken 1 dag

08.09 Dakcursus Platte Daken 7 dagen

16.09 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen 

20.09 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen

21.09 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

23.09 Onderhoud en beheer van platte daken 2 dagen

23.09 Cursus Scope-12 inspecteur 4 dagen

Oktober

07.10 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

08.10 Inspecteren en testen PV-installaties 2 dagen

1.10 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

14.10 Workshop Hemelwatersystemen 1 middag

18.10 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen

21.10 Veilig werken op hoogte 1 dag

25.10 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast (Deventer) 3 dagen

26.10 Multifunctionele daken 1 dag

27.10 Daken voor administratief personeel 1 dag

28.10  Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

November

01.11 Ontwerp van Zonnestroomsystemen 3 dagen 

02.11 Cursus Scope-12 inspecteur 4 dagen

04.11 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen (Deventer) 2 dagen

10.11 Onderhoud en beheer pannendaken 1 dag
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Meer en meer krijgen dakdekkers de vraag: kunnen jullie ook een groendak 

aanleggen? Of: wat betekent het als we op dat dak een PV-installatie willen? 

En meer recent: We zouden op ons dak graag aan waterberging willen doen, 

kan dat? De vragen komen onder andere van gemeenten en woningcorpo-

raties, partijen die graag ontzorgd willen worden en het liefst werken met één 

aanspreekpunt. Dan moet dat ene aanspreekpunt wel in staat zijn op een 

breed vlak vragen te kunnen beantwoorden. BDA Opleidingen gaat hiervoor 

in samenwerking met IPC De Groene Ruimte een cursus opzetten die opleidt 

tot een allround dakadviseur duurzame daken.

In de maak: cursus  
allround dakadviseur 
duurzame daken

De behoefte aan een breed opgeleide dakadviseur is het  
directe gevolg van de sterke opmars van het ‘multifunctionele 
dak’. Paul Verkaik, directeur van BDA Opleidingen, merkt dat 
dagelijks. “Er gebeurt steeds meer op het dak en daar zijn 
tegenwoordig kleuren aan verbonden: groen, blauw, geel, 
rood, grijs, en voor elke kleur zijn er specialisten te vinden.  
Het probleem is dat die binnen hun eigen kleur doen en 
denken en ook de opdrachtgever vanuit hun eigen kleur 
adviseren en beïnvloeden. Daarbij denken ze vooral vanuit 
de techniek. Aan de andere kant staan de opdrachtgevers, 
met name woningcorporaties en gemeenten, die ook willen 
weten wat het effect is van combinaties van groen, blauw  
en/of geel, hoe het met recycling zit, wat de ecologische 
winst is van een bepaalde oplossing en hoe de Total Costs  
of Ownership eruit zien. Mensen die dat kunnen vertellen  
zijn er bijna niet.”

RONDETAFELGESPREK
Het opleidingsfonds van de installatiebranche Wij Techniek is 
daartoe een onderzoek gestart om te kijken of er behoefte  
is aan een opleiding om hierin te voorzien, en heeft BDA  
Opleidingen gevraagd om hierin mee te denken. Verkaik:  
“Na een eerste inventarisatie heeft Wij Techniek naast BDA en  
IPC ook Elro Dakbedekkingen, Patina, Koninklijke Ginkel Groep  
en Donker Groen uitgenodigd voor een rondetafel gesprek. 
Daar werd ook geconstateerd dat de markt toe is aan een 
adviseur die kennis heeft van bouwkundige aspecten,  
die condities van dakbedekkingen kan beoordelen en die 
op grond van de wensen van de klant en de uitdagingen 
van de stad een volwaardig dakadvies over verduurzaming 
kan geven, compleet met ecologisch en economisch  
rendement op lange termijn. ‘Als die opleiding er komt,  
gaan wij daar mensen voor aanmelden’, was de boodschap.”

VERBREDEN
De redenen voor het opzetten van deze opleiding zijn een - 
voudig. Verkaik: “Enerzijds wordt de materie complexer, an-

derzijds willen opdrachtgevers, met name woningcorporaties 
en gemeenten, ontzorgd worden. Dat betekent niet met drie, 
vier of vijf partijen aan tafel zitten, maar overzichtelijk met 
één partij. De opleiding zal vooral in trek zijn bij de grotere 
dakdekkers en de koplopers die al meerdere disciplines in 
huis hebben. Die zijn al bezig met de ontwikkelingen in de 
markt. Je ziet dat de disciplines steeds meer in elkaar grijpen 
en dat de materie complexer wordt. Voor de aanstaande 
dakmanagers ligt er een mooie taak om hierin overzicht te 
brengen en de opdrachtgevers van een alomvattend advies 
te voorzien. Je ziet dat de recentelijke overstromingen ook 
weer het bewustzijn van de waterproblematiek in met name 
de bebouwde omgeving naar de voorgrond hebben getrok-
ken. De dakmanager zal ook die factor mee moeten nemen: 
wat doe je met water en hoe wordt dat gekoppeld aan het 
watermanagement van de straat en de stad? Wij gaan daar 
in september in onze Kennisdag Blauwe Daken uitgebreid 
op in, maar het zal ook integraal onderdeel worden van de 
nieuwe opleiding.”

Momenteel is BDA Opleidingen bezig met de ontwikkeling 
van de opleiding. Verkaik: “We voeren gesprekken op alle 
deelgebieden en zijn bezig met de structuur en de lesstof. 
Het zal in elk geval een stevige opleiding worden, denk aan 
post-Hbo-niveau. We verwachten twee of drie keer per jaar 
zo’n vijftien mensen op te leiden. De eerste pilot zal waar-
schijnlijk plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2022.”  
Roofs houdt u hiervan op de hoogte. ■

SPECIAL PERSONEEL & ORGANISATIE EN OPLEIDING

Groendak met zonnepanelen, wat kan en wat levert dat op?

Onderdeel van de opleiding: bouwkundige inspectie zonnestroomsysteem. 

“ Voor elk type dak is  

een specialist te vinden,  

maar wie heeft het overzicht?”
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Niet alleen de dakenbranche is op zoek naar manieren om nieuw  

personeel aan te trekken en huidig personeel voor het vak te behouden.  

Ook andere sectoren in de bouw zijn daar volop mee bezig.  

Branche-organisatie Bouwend Nederland biedt daarbij ondersteuning.

“ Bouwend Nederland  
ondersteunt bedrijven in werven  
en behouden van personeel”

het imago van de bouw, om de bouw te laten zien als een 
moderne, innovatieve sector, waarin het leuk is om te werken.”

JE GAAT HET MAKEN IN DE BOUW EN INFRA 
Een voorbeeld daarvan is het meerjarenprogramma  
Je Gaat Het Maken in de Bouw en Infra, erop gericht om 
jongeren en zij-instromers bewust te maken van de mogelijk-
heden in de bouw. Het programma wil jongeren enthousias-
meren via onder meer social media, spotjes, een website en 
een innovatiewedstrijd op middelbare scholen. Zij-instromers 
worden benaderd via beurzen en events, promotiemateriaal 
via het UWV en de serie ‘Je gaat het maken’ op RTL 4, waarvan 
dit jaar het derde seizoen van start gaat. Marieke van der Post,  
programmamanager en beleidsadviseur Onderwijs bij  
Bouwend Nederland: “We zien vanaf 2016 dat de instroom 
op alle bouwgerelateerde opleidingen op mbo-, hbo- en  
wo-niveau toeneemt. Dat is gedeeltelijk omdat er in deze 
sector veel werk is, maar mogelijk is het ook een effect van 
onze campagnes. We hebben miljoenen views en clicks  
op social media en onze tv-serie heeft inclusief terugkijken 
een miljoen kijkers.”

VAN BANK NAAR BOUW
Lamaker: “Je Gaat het Maken is voor jongeren én zij-instromers.  
Daarnaast richten we ons in bepaalde projecten ook speciaal  
op zij-instromers. Zo begonnen we eind 2019 met het pro-
gramma Van Bank naar Bouw, waarin we boventallige 
medewerkers uit het bank- en verzekeringswezen kennis 

lieten maken met de bouwwereld om te zien of er passende 
functies waren. Een voormalig bankmedewerker is niet alleen 
geschikt voor een financiële functie binnen een bouwbedrijf, 
maar ook voor functies als calculator of werkvoorbereider.” 
Van der Post vult aan: “Naast van Bank naar Bouw hebben 
we nu ook Van Werk naar Werk, waarbij we mensen uit de 
evenementenbranche of de horeca helpen met de overstap. 
We bieden daarbij bijvoorbeeld modules aan zodat ze geen 
hele opleiding hoeven te doen en snel aan de slag kunnen.”

BINDEN EN BOEIEN
Lamaker: “Bij deze programma’s gaat het erover om mensen 
te laten instromen in de bouw. Minstens zo belangrijk is het 
om mensen te behouden. Voor medewerkers die je kunt  
binden en boeien hoef je geen nieuwe medewerkers te 
werven. Dan gaat het over de vraag: hoe ben je een goede 
werkgever? Hoe zorg je dat je personeel fit en geschikt blijft 
en mee kan blijven gaan in de vaart der volkeren? Daarvoor 
hebben we het meerjarenprogramma Blijven Investeren in 
Ontwikkelen. Daarin gaat het erom dat mensen zich blijven 
ontwikkelen om hun werk goed te blijven doen. Dat kan gaan 
om vitaliteit en gezondheid, maar ook training en opleiding.”
Programmamanager Van der Post licht toe: “Er stromen  
minder jongeren de arbeidsmarkt op en werknemers werken  
langer door. Meer dan ooit is het dus van belang dat werk - 
nemers fysiek en mentaal fit blijven én hun kennis en vaardig- 
 heden up-to-date houden om hun werk te kunnen blijven 
doen. We zien dat er meer aandacht is voor duurzame inzet-
baarheid van personeel dan een jaar of 10, 15 geleden.  
In 2018 begonnen we met Blijven Investeren in Ontwikkelen, 
om zo een extra appèl te doen aan werkgevers: blijf met 
deze thema’s bezig, vergeet niet dat mensen je belangrijkste 
kapitaal zijn. In de cao staan natuurlijk al diverse regelingen 
die personeel duurzaam inzetbaar moeten houden, maar wij  
benadrukken dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat  
mensen plezier in hun vak houden en kunnen blijven groeien.”

In het programma Blijven Investeren in Ontwikkelen biedt 
Bouwend Nederland uiteenlopende activiteiten aan: cursus-
sen, webinars, bijeenkomsten en tools om werkgevers te inspi-
reren en te ondersteunen in hun beleid om hun werknemers 
fit en geschikt te houden. Van der Post: “We ontwikkelen nu 
bijvoorbeeld een instrument met een vragenlijst waarmee 
werkgevers zelf kunnen checken hoe hun bedrijf ervoor staat  

op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarmee krijgen  
ze inzicht in hun situatie. Vanaf september bieden we een 
reeks aan van zes webinars over hoe je in je bedrijf met het 
thema duurzame inzetbaarheid aan de slag kan.”

INZICHT IN COMPETENTIES
Bouwend Nederland ontwikkelde het skillspaspoort,  
een digitale tool die werknemers inzicht helpt krijgen in wat 
ze leren in de loop van hun carrière. In het skillspaspoort ver- 
melden werknemers niet alleen de harde bewijzen (diploma’s)  
en de semi-harde bewijzen zoals certificaten van cursussen 
of bijvoorbeeld het VCA-certificaat, maar noteren ze ook 
hun zogenoemde soft skills. Daarbij gaat het om andere 
vaardigheden en competenties die ze opdoen in hun 
werk, zoals communiceren of leiderschap. Van der Post: 
“Het skillspaspoort geeft werkgevers meer inzicht in wat hun 
personeel kan, zodat ze hun mensen de juiste plek in hun 
bedrijf kunnen geven. Maar de belangrijkste functie is dat 
werknemers zelf een beter besef krijgen van wat ze allemaal 
kunnen. Dat is van groot belang voor mensen met een fysiek 
beroep op het moment dat ze moeite krijgen om dat beroep 
vol te houden. Met deze tool zien ze in dat ze méér kunnen 
dan hun ambacht. Dat maakt het beter mogelijk om over 
te stappen naar ander werk. We zijn nu volop aan het leren 
van de ervaringen. De komende twee jaar gaan we de tool 
verder uitontwikkelen. Er is veel interesse voor vanuit andere 
sectoren. We werken nu samen met Techniek Nederland en 
werkgevers- en werknemersorganisaties.”

TWEEDE AMBACHT
Komt het eigenlijk voor dat mensen binnen de bouw een 
overstap maken, zoals een betonvlechter die op een dag 
beslist dat hij liever in de dakenbranche zou werken?  
Lamaker: “UTA-werknemers kunnen over het algemeen  
makkelijker overstappen van de ene deelmarkt naar de 
andere. Maar bouwplaatswerknemers stappen niet snel over, 
omdat je in een andere deelmarkt een ander beroep moet 
beheersen. Toch zou het niet gek zijn als vakmensen zich in 
de loop van hun carrière ook in een ander vak zouden gaan 
bekwamen. Het kan voor een bedrijf heel handig zijn als per-
soneel breder inzetbaar is. Voor de individuele vakman of - 
vrouw biedt het bovendien gezondheidsvoordelen als je je  
lichaam niet altijd op dezelfde manier belast. Maar niet  
iedereen staat daarvoor open. Er zijn daarnaast grote ver-
schillen in de mate waarin bedrijven behoefte hebben aan 
meer allround personeel. Een bedrijf dat zich richt op nieuw-
bouwprojecten werkt over het algemeen met een groot 
team waarin iedere medewerker een specialisatie heeft.  
Een bedrijf in bijvoorbeeld de renovatiesector dat met kleinere 
teams werkt, kan daarentegen veel profijt hebben van perso-
neel dat meerdere vakken beheerst.” ■

Nolanda Klunder

Bouwend Nederland is de branche-organisatie voor bedrijven  
in de bouw- en infrastructuursector, met ongeveer 4300 leden. 
De bouw- en infrastructuursector in zijn geheel staat voor de 
uitdaging om genoeg personeel te vinden: voor de komen-
de vijf jaar zijn er (volgens cijfers van Bouwend Nederland) 
60.000 extra werknemers nodig.

Hoe helpt Bouwend Nederland om die 60.000 nieuwe  
mensen te werven? Fenneken Lamaker, beleidsadviseur 
Sociale Zaken en Duurzame Inzetbaarheid bij Bouwend 
Nederland, zegt: “Werving en selectie is onderdeel van het 
personeelsbeleid van de individuele bedrijven. Bouwend  
Nederland ondersteunt bedrijven daarin. We steunen de 
bedrijven bijvoorbeeld met cursussen, zoals de leergang  
Modern Personeelsbeleid, waarin we onder meer tips geven 
hoe bedrijven hun werving en selectie kunnen aanpakken.  
Bovendien ontplooit Bouwend Nederland activiteiten voor 
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Fenneken Lamaker

Marieke van der Post

“ Werving en selectie is onderdeel 
van het personeelsbeleid van de 
individuele bedrijven”

“ Er stromen minder jongeren de 
arbeidsmarkt op en werknemers 
werken langer door”
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Opleiden is heel belangrijk, op alle niveaus en over de hele loopbaan.  

Je moet anticyclisch scholen, dakdekken is een zwaar beroep, dus er dient 

continu gewerkt te worden aan duurzame inzetbaarheid en aan het tijdig  

opsporen van zaken die tot voortijdige uitval kunnen leiden. Het zijn de  

bekende thema’s die al lange tijd de rode draad vormen in de samenwerking 

tussen werkgevers en werknemers in de platte dakenbranche. Een samen-

werking die in vergelijking met andere sectoren in de bouw relatief goed 

 verloopt en tot resultaten leidt. Maar er is nog genoeg te doen. Wat te denken 

van uitvoerend technisch administratief personeel (UTA) of het sterk gegroeide 

aantal zzp’ers. “We moeten voorkomen dat er op het dak een A- en een  

B-populatie ontstaat: enerzijds goedgeschoolde mensen in loondienst en  

anderzijds tweederangs personeel dat goedkoop meters maakt.”

Sociale partners aan tafel

Opleiden moet  
rendement hebben

de beroepsbegeleidende leerweg [bbl], leermeestercursussen 
en andere korte cursussen en constant hierin blijven investe-
ren. Werkgevers en werknemers hebben elkaar uitstekend in 
de uitwerking kunnen vinden.”

RENDEMENT
Opleider Tectum leidt jaarlijks zo’n 130 leerlingen op.  
Woortman: “We pakken eventueel door naar 160 als we 
additionele financiering kunnen vinden. Maar ons doel is 
niet zoveel mogelijk scholen. Essentieel is dat het rendement 
moet hebben. Daarom gaan we ook de bouwplaatsen af 
met busjes om de jongens die net hun diploma hebben  
te vragen hoe het gaat en waar ze tegen aanlopen.  
Dat heeft al veel uitval voorkomen.” 

GOEDE INSTROOM
Aan de instroomkant heeft de branche relatief weinig pro-
blemen. Bleumer: “De meeste andere sectoren in de bouw 
werken of werkten met een vergoeding achteraf  
voor opleidingen of lieten de leerlingen alles zelf betalen. In 
de platte dakenbranche worden scholingsdagen betaald. 
Dat weten die jongens op de vmbo’s heel goed en dat 
wreekt zich nu in de andere bouwsectoren. Ze worden hier  
intensief begeleid en ook dat betaalt zich uit.” Voor Woortman  
zijn het randvoorwaarden waarin bedrijven goed kunnen  
gedijen. “Wat wij nooit hebben gedaan is het hospitaliseren 

van de ondernemers. We zorgen voor een goede infrastructuur 
wat betreft opleiden en begeleiden. Je zult ons niet aantreffen 
op een banenmarkt. De bedrijven moeten zelf zorgen dat ze 
jonge mensen krijgen. En dat gebeurt eerder in de disco,  
de snackbar of via familie dan via georganiseerde acties.”

Ben Bleumer, bestuurder FNV Bouwen & Wonen (regio noord-
west) en Cees Woortman, directeur Vebidak en vertegen-
woordiger van de werkgevers, zijn doorgewinterde onderhan-
delaars die elkaar al vaak zijn tegengekomen. “Daar zit enige 
continuïteit in”, constateert Woortman. “Maar continuïteit is 
ook een belangrijk kenmerk van deze branche.  
Twee decennia terug is een aantal betrokken ondernemers 
opgestaan. Die zeiden: ‘Als je je werknemers niet schoolt, ben 
je een achterlijk bedrijf.’ Het belang van scholing werd toen 
door werkgevers en werknemers onderkend en er zijn in de 
cao’s financiële prikkels ingebouwd om daar handen en 
voeten aan te geven.” Bleumer: “Sindsdien is opleiden een 
constante factor geworden in de sector die niet is verslapt.  
Dat betekent een goede infrastructuur onderhouden voor  

Ben Bleumer: “Over de Regeling Vervroegde Uittreding is in onze sector vrij snel overeenstemming bereikt.”
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“ Het gaat ons echt om  

beroepskwalificaties”
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De uitval onder jongeren was samen met het aan de slag 
houden van oudere werknemers eerste prioriteit. Voor die 
laatste categorie is in 2017 B2transities opgericht.  
Werknemers die dreigen arbeidsongeschikt of werkeloos te 
raken worden aan een nieuwe loopbaan binnen of buiten 
de branche geholpen. Beumers: “Je pakt zo’n persoon bij  
de hand, gaat in gesprek en kijkt samen welke scholing of  
begeleiding nodig is voor een zinvol vervolgtraject. Dat geldt 
ook voor iemand die op zijn dertigste last heeft van zijn 
knieën. Het is goed dat de branche al deze gevallen signa-
leert en ermee aan de slag gaat.”

RVU
Voor de groep oudere werknemers is recent nog een resultaat 
geboekt: de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) die de  
sociale partners eerder dit jaar hebben vastgelegd in de 
CAO-BIKUDAK. Werknemers die langer dan twintig jaar als dak- 
dekker, voorman of chauffeur hebben gewerkt, kunnen vanaf 
1 oktober 2021 eerder stoppen met werken en een uitkering 
krijgen. Bleumer: “Werknemers krijgen hierover voorlichting  
via consulenten van de vakbond en van het NIBUD. Op basis 
van de financiële situatie nu en in de komende jaren kan 
een goed overwogen beslissing worden genomen om hieraan 

deel te nemen of niet. Het is een recht van de werknemer  
en een plicht van de werkgever om eraan mee te werken.  
In deze sector is hierover vrij snel overeenstemming bereikt.”

ZZP’ERS
Waar nog veel te winnen valt is in het hoofdstuk zzp’ers. 
Woortman: “Het aantal dakdekkers dat onder de cao valt  
is momenteel bijna 2.900, dat is minder dan de piek van 
3.700 zielen in 2006, maar meer dan het niveau in 2013,  
waar een dal lag van 2.300. Het aantal zzp’ers dat op  
platte daken actief is, stijgt al jaren, naar minimaal 1.200  
en misschien wel een paar honderd meer. Een deel haalt 
eigen werk uit de markt, de anderen werken voornamelijk  
als flexibele schil voor dakdekkersbedrijven. Die laatste,  
grote groep werkt in onderaanneming en bestaat veelal uit 
oud-werknemers. Maar zijn dat nu echte zelfstandigen?  
Ze zijn in elk geval voor het merendeel opgeleid op kosten 
van de sector.”

DENKEN VANUIT ÉÉN ARBEIDSRESERVOIR
“Wat ons als sector uniek maakt,” vervolgt Woortman, “is dat 
wij als sociale partners denken vanuit een arbeidsreservoir. 
Daarin zitten mensen in loondienst van de aangesloten 
bedrijven, cao-werknemers dus, én zzp’ers die in onderaan-
neming op dat platte dak staan. Ons streven is om ook het 
opleidingsniveau van die flexibele schil op peil te houden. 

Daarom hebben wij sinds begin 2018 de regeling arbeids-
kosten onderaannemers, op grond waarvan onderaan-
nemers en zzp’ers dezelfde scholingsaanspraken hebben als 
cao-werknemers. We willen daarmee voorkomen dat er op 
het dak een A- en een B-populatie ontstaat. Aan de ene kant 
goedgeschoolde mensen in loondienst en aan de andere 
kant tweederangs personeel dat goedkoop meters maakt.”

AFDRACHT ONDERAANNEMERS
Bleumer legt uit: “je kunt met een cao niks opleggen aan 
zzp’ers, daarom werken we met zogenoemde vergewisbepa-
lingen in de cao om die groep te adresseren. De werkgever  
is in zijn hoedanigheid van opdrachtgever gehouden erop 

toe te zien dat iedereen die op het dak werkzaam is, beschikt 
over geldig bewijs deelname C1. De kosten van opleiden zijn 
gedekt. De werkgever-opdrachtgever doet opgave van zijn 
totale kosten onderaannemers en draagt daar een bepaald 
percentage van af. Daar staat tegenover dat de onderaan-
nemer die kan aantonen in jaar X voor een Bikudak-aannemer 
te hebben gewerkt, recht heeft op twee dagen onderwijs 
tegen dezelfde cursusvergoeding als een werknemer.”  
Beide heren zijn eensgezind over het doel: dat iedereen 
veilig op het dak werkt. Bleumer: “Andere sectoren werken 
met VCA, maar C1 gaat verder en is completer. We zitten niet 
te wachten op certificaten, het gaat ons bij BBL-opleidingen 
echt om beroepskwalificaties.”

WAT ZIJN DE VERWACHTINGEN  
VOOR DE KOMENDE JAREN? 
Woortman: “De branche heeft na twintig jaar inspanningen 
een hoog opleidingsniveau bereikt en het is belangrijk  
dat we de continuïteit daarin voortzetten, met goede hand-
having en naleving van de scholingsverplichtingen.  
Het zou mooi zijn als we vanuit dat hoge niveau naar een 
BBL-kwalificatie als norm kunnen toewerken voor alle mensen 
op het dak, aangevuld met Eerder Verworven Competenties 
voor de oudere werknemers.”

Bleumer wijst tot slot op de aandacht die er is voor veilig en 
gezond werken op daken, maar mist daarin nog aandacht 
voor het uitvoerend technisch administratief personeel 
(UTA). “Veiligheid begint in de voorbereiding. Het werk wordt 
complexer door wetgeving, milieueisen, arbeidsomstandig-
heden, aansturing van personeel en zzp’ers, de verant-
woordelijkheden verschuiven van hoofdaannemer naar 
Bikudak-bedrijven en dat komt allemaal terecht bij UTA-
personeel. Ik denk dat je die mensen ook mee moet nemen 
in bepaalde opleidingstrajecten.” Volgens Woortman staat 
de positie van UTA-personeel op de agenda. Cao-personeel 
heeft rechten en plichten. Voor UTA-personeel heeft de 
werkgever geen scholingsplicht, maar ze hebben wel recht 
op bepaalde branche-specifieke cursussen en dezelfde 
 vergoeding als cao-personeel. Het is aan de werkgever of 
die zijn UTA-personeel wil laten scholen.” ■
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Cees Woortman: “De branche heeft na twintig jaar inspanningen een hoog opleidingsniveau bereikt  

en het is belangrijk dat we de continuïteit daarin voortzetten”

“ De branche heeft na  

twintig jaar inspanningen  

een hoog opleidingsniveau 

bereikt en het is belangrijk 

dat we de continuïteit  

daarin voortzetten”
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DAG VAN DE 
DAKDEKKER

INSCHRIJVEN VÓÓR 1 AUGUSTUS
GA NAAR ONZE WEBSITE: DAGVANDEDAKDEKKER.NL

DAKEN&ZAKEN

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland

Wij verwelkomen u graag op donderdag 11 november 2021 tijdens de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, 
de vakbeurs voor platte en hellende daken, bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.

DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de dakenbranche elkaar ontmoeten. 
Praat elkaar in een rustige en sfeervolle ambiance bij over uitdagingen en oplossingen, zoals multifunctioneel

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.

Geïnteresseerd in een stand op DAKEN & ZAKEN of in een gratis* toegangsticket voor de beurs? 

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl

Voor catering wordt gezorgd, de beurs is geopend van 10.00 tot 20.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid. 
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 11 november bij DAKEN & ZAKEN!
*Gratis t/m 31 oktober, daarna kost een toegangsticket 15 euro.
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Personeelsbeleid:  
Werven, opleiden  
en behouden

Nolanda Klunder

Linda Timmermans is HR-manager bij Dakfacilities van MSQ, 
Louise Baegen is HR-medewerker met als specialisatie oplei-
dingen bij hetzelfde bedrijf. MSQ is een familiebedrijf dat 
organisaties in de dakenbranche faciliteert op het gebied 
van ICT, financiën, personeelszaken, gezamenlijke inkoop 
en backoffice-activiteiten. Zo zijn Timmermans en Baegen 
betrokken bij het personeelsbeleid van twaalf aangesloten 
dakdekkersbedrijven en groothandel CPE.

BEGINNEN IN HET VAK
Timmermans vertelt: “Werving is in de hele branche een uit - 
daging vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Daar komt 
bij dat dakdekken een ambacht is waar niet iedereen voor 
geschikt is. Ongeveer twee jaar geleden hebben we een 
recruiter aangenomen voor de werving, want werving is 
inmiddels iets waar full focus voor nodig is. De recruiter werft 
ervaren mensen, maar ook nieuwe instromers. Daarbij gaat 
het om jongeren die een beroep kiezen én zij-instromers die 
willen veranderen van baan of door bijvoorbeeld corona 
werkloos zijn geworden. Voor instromers willen we een dak-
dag gaan organiseren om te laten zien wat het vak inhoudt 
en of het vak bij diegene past.”

Nieuwe werknemers beginnen met een basisopleiding,  
legt Timmermans uit: “Hebben ze potentie en bevalt het werk, 
dan geven we ze op voor de basisopleiding die elk jaar per  
1 september start bij Tectum.” Baegen vult aan: “Dan gaat de 
dakdekker per 1 september bij ons uit dienst en bij Tectum in 
dienst. Voor de basisopleiding geldt dat nieuwe dakdekkers 
telkens vijf weken werken en dan één week een opleiding 
volgen, gedurende een jaar. In dat jaar zijn ze in dienst van 
Tectum, maar werken ze bij ons op uitzendbasis, tegen een 
uurtarief dat wij aan Tectum betalen.” Timmermans: “Dat is 
een bijzondere constructie. We investeren als werkgever veel 
in de ontwikkeling van de werknemers.” Baegen: “Na een jaar 
is de basisopleiding afgerond en komt de dakdekker weer 
bij ons in dienst. Sommigen stromen door naar de allround-
opleiding, waar dezelfde constructie voor geldt.” 

EEN LEVEN LANG LEREN
Timmermans: “Ook in de dakdekkersbranche geldt: het is een 
leven lang leren. Dus gedurende hun loopbaan volgen dak-
dekkers regelmatig cursussen. Vaak zijn dat cursussen die de 
leveranciers al dan niet in samenwerking met Tectum aan-
bieden. Daarnaast zijn er diverse andere eendaagse cursus-
sen van Tectum. Wat de dakdekkers volgen, is een kwestie 
van afspraken van de dakdekker en zijn leidinggevende.” 

Daarnaast zijn er uiteraard de verplichte cursussen.  
Baegen licht toe: “Elke tien jaar moet een dakdekker zijn 
VCA-certificaat vernieuwen. Volgens de cao is elke dakdek-
ker daarnaast verplicht om de cursus ‘Gezond en veilig 
werken op het dak’ te volgen en elke drie jaar te herhalen. 
Voor die herhaling heeft Tectum de Dakscan in het leven 
geroepen, waarbij de dakdekker één keer in de drie jaar 
een praktijkopdracht komt maken bij Tectum. Er zijn daarbij 
vijf keuzepakketten, de werkgever bepaalt welke de dakdek-

ker moet doen. Die opdracht wordt niet alleen op resultaat 
beoordeeld, maar vooral ook op werkhouding en aandacht 
voor gezond en veilig werken. Wij ontvangen een rapportage 
van hoe iemand scoort. Waar heeft deze persoon een opfris-
cursus nodig? Wij communiceren dat aan de leidinggeven-
de, zodat de dakdekker indien nodig op cursus kan gaan.”
Vanuit de cao is het verplicht om de dakdekker twee scho-
lingsdagen per jaar aan te bieden. Baegen: “Tectum heeft 
zeer uitgebreide mogelijkheden, ook bijvoorbeeld over  
communicatie voor voorlieden of bedrijfshulpverlening.  
Ook BDA is een opleidingsinstituut waar wij veel gebruik  
van maken. Er is veel vraag naar cursussen.”

Timmermans vertelt: “De meeste dakdekkers blijven tot hun 
pensioen werken op het dak. Zij kozen hun beroep heel be-
wust, ze kozen voor werken met hun handen, buiten zijn, de  
vrijheid van dit werk. Een enkeling wil verder groeien, bijvoor-
beeld naar projectleider. Dat past lang niet bij iedereen, 
maar het komt voor dat iemand begint als dakdekker en 
opklimt naar bedrijfsleider. Maar de meeste dakdekkers wil-
len op het dak blijven werken, dat is echt hun passie.”

KOSTBARE ERVARING
Hoe gaan bedrijven om met werknemers die het werk fysiek 
niet meer aankunnen? Timmermans: “Het belangrijkst is 
preventie. Als iemand zich ziek meldt, is het te laat. Daarom 
zeggen wij altijd: je hoeft niet ziek te zijn om eens met onze 
preventiemedewerkers, de bedrijfsarts of consulenten van 
de arbodienst, te praten over mogelijkheden.” Is iemand 
eenmaal niet meer in staat om het werk op het dak te doen, 
dan zijn er beperkte mogelijkheden om een andere functie 
te krijgen. “Voor de meeste dakdekkers is dat niet weggelegd 
en de meesten willen ook niet op kantoor terechtkomen. 
Maar het komt voor: binnen MSQ zijn dakdekkers op kantoor 
geplaatst of in het magazijn. We hebben iemand van een 
ander dakdekkersbedrijf aangenomen die nu twee dagen in  
het magazijn en drie dagen op kantoor werkt. Maar dan heb  
je het meestal over jonge mensen: zo’n carrièreswitch is voor 
iemand van zestig niet waarschijnlijk. Ouderen gaan in zo’n 
geval vaker vervroegd met pensioen. De cao-partijen zetten 
zich voor die mogelijkheid sterk in. Per 1 oktober 2021 treedt 
de RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding) in werking, 
waarbij werknemers tot december 2025 vervroegd kunnen 
uitstromen.”

Maar er wordt natuurlijk vooral gezocht naar manieren voor 
oudere werknemers om het werk op het dak te kunnen 
blijven doen. Timmermans benadrukt: “Vergeet niet dat een 
oudere werknemer een onvoorstelbare hoeveelheid ervaring 
heeft. Dat is ontzettend kostbaar. Een oplossing is vaak samen-
werken met jongeren. De jongeren kunnen het zwaarste werk 
doen: spullen klaarzetten, rollen uitrollen. De ouderen functio-
neren als leermeesters en begeleiden degenen die nog in 
opleiding zijn. Zo hebben beide partijen profijt van de combi-
natie. En er komt een moment dat de jonge werknemer zélf 
ouder is en blij is als hij het zwaarste werk mag overlaten aan 
de jongere aan zijn zijde.” ■
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Elk dakdekkersbedrijf is anders, maar in hun personeelsbeleid komen  

alle bedrijven met dezelfde thema’s in aanraking. Roofs sprak met  

Linda Timmermans, HR-manager, en Louise Baegen, HR medewerker, over  

personeelsbeleid in de dakenbranche, van werving tot en met pensionering.



Roofs     4342     Roofs

De geschiedenis van het dakdekkersvak gaat heel ver terug in de tijd.  

Toen de mammoet nog leefde, zo’n 40.000 jaar terug, diende de huid van  

dat dier als dak voor hutten. Ook andere natuurlijke materialen zoals hout  

en stro werden gebruikt, net als het nog steeds toegepaste materiaal riet.  

Door riet te vlechten met een combinatie van klei kon de mens  

een basisbehoefte realiseren: een dak boven het hoofd.

Multitasking op hoog  niveau

Facilitaire afdelingen zijn  
vaak ingekrompen of  
geheel weggesaneerd.  
Kennis van multifunctionele  
daken en nieuwe ontwikke- 
lingen komt dan van dakexperts  
die advies moeten uitbrengen, bijvoorbeeld binnen een 
contract Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). De RGS-
opdrachtnemer (installateur, hovenier, dakdekkersbedrijf)  
en de opdrachtgever halen hun kennis op via bijvoorbeeld 
BDA dak- en gevelopleidingen. 

THEMA’S
De toekomst van het platte dak is al begonnen. Daarin komen 
verschillende disciplines samen om zich verder te ontwikkelen 
op het dak. Waterdichting en isolatie van het dak wordt  
(met de nodige veiligheidsvoorzieningen voor het onderhoud)  
steeds meer gecombineerd met thema’s als waterbuffering, 
groen, parkeren, verblijf en energie. Thema’s die vanwege het 
veranderende klimaat en onze wensen steeds belangrijker 
worden binnen de stedelijke omgeving. Hier zal de daken-
branche ook op voorsorteren. 

MULTI
Jaren terug werd in het kader van de ontwikkeling van exten-
sieve groendaken de dakhovenier – een combinatie van 
dakdekker en hovenier –opleiding opgetuigd, nu is het tijd 
voor de ‘Multivakman’ of ‘Multiplayer-adviseur. Deze mensen  
beschikken over de nodige algemene kennis om alle thema’s  
goed en verantwoord te combineren, te zorgen dat met  
de diverse specialisten het gewenste kwaliteitsniveau kan 
worden bereikt en dat de broodnodige kwaliteitsborging  
in met name de nieuwbouw wordt gerealiseerd. Hier liggen 
mooie uitdagingen voor de diverse opleidingsinstituten  
binnen de dakenbranche! ■

Erik Steegman DakXpertise

Ook de Romeinen hebben een stempel gedrukt op het  
dakdekken, met de specifieke vormen van bedekking die  
zij ontwikkelden met lei, baksteen en de eerste gebakken 
dakpan. Door enorme stadsbranden in Europa werden  
deze materialen weer herontdekt in de middeleeuwen. 
Brandbare materialen als riet en hout werden vervangen 
door gebakken materialen en natuursteen. 

Rond het jaar 1500 werd de gegolfde pan ontwikkeld en 
vanuit de overlevering uit de buurt van Antwerpen tot in de 
19e eeuw vervaardigd. De toepassing platte daken ontwikkelt 
zich meer en meer vanaf de 19e eeuw, waarbij ten tijde van 
de industriële revolutie als eerste geëxperimenteerd werd met 
de voorloper van de huidige bitumen dakbaan voor water-
dichting. Deze productgroep is dus al tweehonderd jaar in 
ontwikkeling en in de tijd steeds aangepast: van teermastiek 
met vilten wapening naar geblazen bitumen en uiteindelijk 
naar de polymeerbitumen vanaf de zestiger jaren, waarbij 
verschillende wapeningen de sterkte en stabiliteit van het 
product vormen. Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw 
komen ook de volledige kunststoffen dakbedekking op de 
markt in de vorm van PVC- en EPDM, met uiteindelijk ook 
weer vele varianten. 

OPLEIDINGSGRAAD
Het dakdekkersvak is daardoor in de loop van de eeuwen 
ook een echt vak geworden waarin de opleidingsgraad een 
belangrijk thema is. Ieder jaar zorgt Tectum als opleidings-
instituut voor nieuwe aanwas van veelal jonge dakdekkers.  
Die weten hun weg te vinden via de gerenommeerde bedrij - 
ven, waar men verdere werkervaring opdoet. Daarnaast staan 
de producenten voor hen klaar met specifieke scholing op 
productniveau. Ieder materiaal heeft weer zijn eigen appli-
catiewijze die de dakdekkers onder de knie moeten krijgen. 
Ook aan de kant van de opdrachtgever is veel veranderd. Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

SPECIAL PERSONEEL & ORGANISATIE EN OPLEIDING

Aankomende ‘dakhoveniers’ van MBO Hilversum op werkbezoek bij project Kameleon in Amsterdam Zuid-Oost. Het scholingsproject (Dakschatten) 

was één van de projecten van Link in the Loop, een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. (Foto: Norbert Waalboer Fotografie)
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De Richtlijn Voorspelbare en Transparante arbeidsvoorwaarden  

beschrijft minimumrechten van iedere werknemer in de Europese Unie.  

Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de scholingsplicht van de werkgever. 

Nederland moet deze richtlijn in augustus 2022 hebben ingevoerd.

Verplichte opleiding van  
werknemer komt straks voor  
rekening van werkgever

JURIDISCH

verplichting dat elke dakdekker om de drie jaar verplicht  
de cursus ‘Gezond en veilig werken op het dak’ moet volgen. 
Op grond van de richtlijn moet deze cursus kosteloos zijn,  
als arbeidstijd worden aangemerkt en indien mogelijk tijdens 
de gebruikelijke werktijd worden gevolgd.

EINDE VAN HET STUDIEKOSTENBEDING?
Het aanbieden van scholing gaat nu vaak gepaard met 
hoge kosten voor opleidingen en studiemateriaal. Om te 
voorkomen dat deze investering van de werkgever zich niet 
terugbetaalt, bijvoorbeeld doordat de werknemer ontslag 
neemt voordat de werkgever een tijd profijt heeft gehad van 
de opgedane kennis of vaardigheden, kan een studiekosten-
beding worden overeengekomen. Een werkgever kan zo een 
deel van de gemaakte studiekosten terugvorderen van de 
werknemer als deze uit dienst treedt.

In de onder meer de cao BIKUDAK en de cao Hellende 
Daken zijn dergelijke studiekostenbedingen opgenomen. 
Implementatie van de richtlijn heeft tot gevolg dat het straks 
niet meer is toegestaan om een studiekostenbeding voor 
een verplichte opleiding/cursus op te nemen in de arbeids-
overeenkomst of cao. Het zou dan namelijk geen kosteloze 
opleiding meer zijn voor de werknemer. Over wat onder 
kosten moet worden verstaan is de richtlijn minder duidelijk. 
Gaat het alleen om de kosten voor de opleiding/cursus of 
ziet dit bijvoorbeeld ook op kosten van studiemateriaal en 
examens? Ook dat zullen we moeten afwachten. Een studie-
kostenbeding zal in ieder geval wel nog mogelijk blijven als 
het gaat om niet-verplichte scholing.

OVERGANGSPERIODE
De vraag is wat voor effect de richtlijn gaat hebben voor 
studiekostenbedingen (voor verplichte opleidingen/cursus-
sen) die al zijn overeengekomen. Een overgangsperiode ligt 
voor de hand. Werkgevers kunnen nu nog niet weten hoe de 
nieuwe wet er precies uit gaat zien. Dan zou het niet redelijk 
zijn als werkgever zich na 1 augustus 2022 niet meer op  
een daarvoor overeengekomen beding zouden kunnen 
beroepen. Of er daadwerkelijk een overgangsperiode komt, 
is nog niet bekend. 

KORTOM
Het studiekostenbeding mag straks dus niet meer overeen-
gekomen worden bij verplichte opleidingen/cursussen.  
Wat precies onder ‘verplichte opleidingen’ moet worden ver-
staan is nog onbekend. Daarnaast zal de verplichte scholing  
als arbeidstijd moeten worden beschouwd en – indien mogelijk 
– moeten plaatsvinden onder werktijd. Dit is een groot verschil 
met de huidige scholingsplicht van art. 7:611a BW. 

WORDT VERVOLGD...
Omdat het hier om een Europese richtlijn gaat, mogen alle 
lidstaten zelf de wetgeving schrijven waarmee de verplich-
tingen uit de richtlijn worden uitgerold. Nederland zal dus 
nog aan de slag moeten om het arbeidsrecht hierop aan 
te vullen en te wijzigen. Hoe dit in zijn werk zal gaan, is op dit 
moment nog niet bekend. Ook is dus nog niet bekend hoe 
Nederlandse werkgevers goed aan de nieuwe verplichtingen 
uit de richtlijn zullen voldoen. Dit zal in de aanloop naar  
1 augustus 2022 bekend worden. De implementatie van  
de nieuwe scholingsverplichting zal er in ieder geval toe 
leiden dat cao’s en arbeidsovereenkomsten in de toekomst 
moeten worden aangepast voor wat betreft de verplichte 
opleidingen/cursussen en de daaraan verbonden kosten. 
Wees daar dus op voorbereid!

Wilt u als ondernemer meer weten over scholingsplichten 
of over de nieuwe Richtlijn? De arbeidsrechtadvocaten van 
Poelmann van den Broek helpen u graag. ■

WETTELIJKE SCHOLINGSPLICHT
De scholingsplicht van de werkgever is niets nieuws.  
Sinds 2015 zijn werkgevers verplicht om werknemers op hun 
kosten opleidingen en/of cursussen te laten volgen die nood- 
zakelijk zijn voor de uitoefening van de functie. Ook is een 
werkgever verplicht om- of bijscholing aan te bieden als een 
functie dreigt te vervallen of als de werknemer niet langer 
meer in staat is de functie uit te oefenen, bijvoorbeeld als 
gevolg van arbeidsongeschiktheid. De scholingsplicht is  
opgenomen in artikel 7:611a van het Burgerlijk Wetboek. 
Door de implementatie van de Europese richtlijn moet deze 
bepaling worden aangepast. De scholingsplicht zal daardoor 
naar verwachting meer betekenis gaan krijgen. Hoe gaat die 
scholingsplicht er dan precies uitzien per augustus 2022? 

De richtlijn spreekt ten eerste van een opleiding die verplicht 
is voor de werknemer op grond van het recht of een cao. 
Alleen deze opleidingen vallen onder de richtlijn. Ten tweede 
moet de verplichte opleiding kosteloos worden aangeboden  
door de werkgever. Daarnaast moet de werknemer de  
gelegenheid worden geboden de opleiding onder werktijd 
te volbrengen.

VERPLICHTE OPLEIDING
Het is de vraag wat precies als een verplichte opleiding 
moet worden aangemerkt. De wetgever zal dit nog moeten 
concretiseren. Naar verwachting gaat het in ieder geval 
om opleidingen/cursussen op het gebied van veiligheid en 
arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld het bijhouden van de 
vakbekwaamheid. De cao BIKUDAK kent bijvoorbeeld de 

Laura Mestrum, juridisch medewerker Poelmann van den Broek Advocaten

“ De werknemer moet  
de gelegenheid krijgen  
de opleiding onder  
werktijd te volbrengen”

SPECIAL PERSONEEL & ORGANISATIE EN OPLEIDING
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Dakspecialisten op internet

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

www.leister.shop

www.leister.shop

www.provatherm.nl

Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO www.qualityroofingsystems.nl
www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Dak- en installatietechniek

Kwaliteit in dak-, lood- en zinkwerken

www.daktechniekholland.nl 0184 499 266

www.sealeco.nl

· Valbeveiliging en PBM's
· Redding- & Evacuatiemiddelen
· Kooiladders & Hekwerken

 www.eyecatchersafety.com

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigroen.nl

Valbeveiliging & PBM
W W W. H U T T E R . N L

www.begroeningstechniek.nl

Joru Begroeningstechniek BV

Dak & Gevelbegroening 
met systeem
In & Outdoor

www.euroaluminium.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335www.mawipex.nl

CHAPEAUNIEUWSLIJN SPECIAL PERSONEEL & ORGANISATIE EN OPLEIDING

DE VEILIGHEIDSCOACH® 
Leer in vijf dagen om onveilig gedrag bespreekbaar te maken en positief, succesvol te beïnvloeden op de werkvloer. Dat kan in 
de opleiding De VEILIGHEIDSCOACH. Copla leert je hierin om de sleutel tot het beïnvloeden van gedrag bij jezelf te ontdekken 
en daarmee begrip en inzicht te krijgen op andermans onveilig gedrag. De opleiding start op 14 september. De cursusprijsis is 
€2.895. www.copla.nl.

KENNISDAG BLAUWE DAKEN
Er is een toenemende zorg vanuit overheden rondom de waterafvoer in bebouwde 
gebieden. De recente extreme regenbuien en wateroverlast in Limburg onder-
strepen nog maar eens dat deze zorg  volledig terecht is. Waterschappen en 
overheden zoeken naar oplossingen om regenwater deels op te slaan en 
gefaseerd af te voeren of opnieuw te gebruiken. Een dwingend instrument 
dat hiervoor wordt ingezet is de watertoets en de daaruit vloeiende waterpa-
ragraaf. Daaruit vloeit vaak de verplichting voort dat op het dak een berging 
van 60 mm (in 2025 waarschijnlijk 120 mm!) én een gecontroleerde afvoer 
van hemelwater wordt gerealiseerd. Deze blauwe daken staan centraal in de 
Kennisdag die BDA Opleidingen op 7 september rond dit thema organiseert. 
Tijdens deze dag is er veel aandacht voor klimaatadaptatie en waterbeheer 
op gebouw-, straat- en wijkniveau en de keuzemogelijkheden die er zijn om bij 
extreme hoosbuien het hemelwater te controleren. Aan de hand van voorbeel-
den uit de praktijk worden de uitgangspunten en belangen van de verschillende 
stakeholders tijdens de initiatieffase behandeld. Aansluitend worden de bouwkun- 
dige voorwaarden, ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van blauwe daken besproken,  
en wordt ingegaan op het onderhoud en beheer van blauwe daken.
Kennisdag Blauwe daken, Gorinchem, dinsdag 7 september, 09.30 – 16.30 uur.  
Kosten: € 495,- per persoon. Aanmelden: www.bdaopleidingen.nl.

GEDRAGSVERANDERING VOOR VEILIGHEID 
Uitgeverij/studiecentrum Kerckebosch organi-
seert een masterclass voor veiligheidsdeskun-
digen en managers die gedrag willen snappen 
en effectiever beïnvloeden. De masterclass is 
geschikt voor bedrijven die hoger op de  

veiligheidscultuurladder 
willen komen. Bunnik,  
22 september 2021  
van 9.00 – 17.00 uur, 
kosten € 550,00 p.p. 
www.kerckebosch.nl

DERDE DAKCURSUS PLATTE DAKEN 2021
Aan de derde 7-daagse Dakcursus van 2021 namen 13 personen deel, de groepsgrootte was 

beperkt gehouden i.v.m. Corona. Allen namen deel aan het examen, van hen behaalden  
9 cursisten direct het diploma, een  slagingspercentage van 70%. De hoogste examencijfers 

werden behaald door Jordi van Dorp van Consolidated Nederland, hij ontving een mooie 
sculptuur van De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren er voor Luuk Vijverberg van  

Texa Dakbedekkingen en Mitchell Caelers van NECO Dakprodukten. De cursus werd gemiddeld met een 8,1 gewaardeerd. 
De eerstvolgende  Dakcursus van 2021 van september is vol bezet, er is een extra cursus ingepland met startdatum  

12 november. De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe instromers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche en voor 
medewerkers van corporaties, gemeenten en aannemers die in relatief korte tijd veel kennis willen vergaren over alle facetten 
van het platte dak.  Zie voor deze en alle andere cursussen www.bdaopleidingen.eu. (085-4871910, info@bdaopleidingen.nl) 

ARBOPORTAAL 
LANCEERT  
E-MAGAZINE OVER 
THUISWERKEN
Door de corona crisis 
heeft een groot deel 
van werkend Ne-
derland kennisgemaakt met thuiswerken. Na meer dan een jaar is één ding 
duidelijk: thuiswerken in welke vorm ook is here to stay. Bij veel organisaties  
zullen mensen hybride werken, waarbij zij enkele dagen thuiswerken en enkele 
dagen op locatie. We hebben een hoop geleerd van een jaar thuiswerken en 
daarom verzamelde het Arboportaal ervaringen, verhalen, tips en praktische 
hulpmiddelen voor thuiswerken in het nieuwe e-magazine “Thuiswerken”.  
Het e-magazine is te bekijken op www.magazines.arboportaal.nl.



Wilt u meer weten: www.hertalan.nl

EPDM INDUCTIE: 
Het gemak van 

mechanische bevestiging
Verleg de toekomst

Ecodorp Boekel
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We hoeven niet lang te zoeken naar welke uitdrukking het beste bij  

Najib Mesbahi past: ‘Trots tot in zijn poriën’. Najib heeft mede aan de wieg  

gestaan voor de acceptatie en groei van EPDM als dakbedekkingssyteem in  

Nederland en (ver) daarbuiten. In 1977 in een eerste functie in de dakenmarkt, 

in 1996 begonnen als vertegenwoordiger bij Hertalan Rubber Products en 

daarna tot aan zijn verdiende pensioen nu bij Carlisle CM Europe. Beginnend 

bij HRP ten tijde met een Nederlands EPDM marktaandeel van 4% en deze ver-

laten bij een marktaandeel van boven de 20%. Najib heeft een mooi verhaal, 

veel meegemaakt en de acceptatie van EPDM aan den lijve ervaren.

Een trotse EPDM’er  
van het eerste uur 
gaat met pensioen

NIEUWS

Najib Mesbahi, een trotse dakenman verlaat de markt en 
gaat met pensioen. Als je naar de historie van kunststof dak-
bedekking kijkt dan heeft hij een interessant CV. Hij is van 
Marokkaanse komaf en in 1972 in Enschede beland.  
Goed geschoold en bespraakt is hij op 21 jarige leeftijd in  
1977 bij Kooy Isolatie Enschede in dienst getreden. Die onder-
neming is in januari 2016 helaas ter ziele gegaan, maar was  
in die tijd zeker één van de grondleggers van kunststof 
 dakbedekkingen in Nederland, later (eind jaren tachtig)  
met het EPDM dealerschap van Firestone. 

‘LEO’
Bij Kooy heeft hij ook collega’s leren kennen die hij later in 
zijn loopbaan weer tegen zou komen. Najib: “Bij Kooy ben ik 
begonnen op de binnendienst, later dakdekker en ben uit-
eindelijk voorman geworden. Omdat er nogal wat Italianen 
rondliepen, vonden die Tukkers dat destijds toch allemaal wel 
lastig. Mijn bijnaam werd al gauw ‘Leo’ en zo heb ik me jaren 
lang door het dakenlandschap verplaatst. Nu kom ik nog 
steeds vakgenoten tegen die mij zo aanspreken.” 
Na zestien jaar wordt Kooy verlaten voor Wiefferink in Almelo, 
nog zo’n pionier die destijds vooral in de silo-afdichting zat 
en de stap wilde maken naar het platte dak. Mede door zijn 
PVC- en EPDM-ervaring werd Najib daarvoor benaderd en  
hij heeft daar drie jaar gewerkt. En als zo vaak in zo’n over-
zichtelijke markt, komt iedereen elkaar later wel weer tegen. 
Tijdens zijn verblijf bij Wiefferink hebben zijn voormalige  
Kooy-collega’s Wiebe Fokkema en Hans ter Horst ook een 
andere werkgever gekregen. Fokkema ging naar Hertalan 
Rubber Products in Kampen en heeft in 1996 Najib benaderd  
om ook de overstap naar Kampen te maken. Intussen is de  
ene (Fokkema) al weer lang geleden vertrokken en de 
andere (Ter Horst) juist in dienst is gekomen. Najib heeft ze 
allemaal zien komen en gaan.

PAVILJOEN EXPO2000
Degenen die Najib goed kennen, weten dat hij duidelijk  
en rechtlijnig is. Een vakman die weet hoe hij kennis moet 

overbrengen naar de beginnende EPDM-dakdekker.  
Een mooi project uit zijn beginjaren is het Nederlandse 
EXPO2000 paviljoen in Hannover. Najib: “Wat velen niet weten 
is dat dit project het allereerste grote internationale project 
van MVRDV was. Nu zijn ze bekend van iconische ontwerpen, 
maar destijds was het nog een beginnend architectenbureau. 
Samen met ZND hebben wij toen de HERTALAN® EPDM ver-
werking opgepakt. Een voor die tijd zeer innovatief ontwerp 
en uitdagende afdichting.” 

INTERNATIONAAL
Het mooie aan de loopbaan van Najib 
is, dat juist hij laat zien dat er in de 
markt veel mogelijk is qua loopbaan-
ontwikkeling: toevallig begonnen in de 
dakenmarkt en via een paar tussen-
stappen bij een internationale produ-
cent beland. Want ook zijn Franstalige 
achtergrond heeft hem uiteindelijk 
veel gebracht. Voor Hertalan Rubber 
Products en later ook voor CCM is  
hij degene geweest die naast zijn 
Nederlandse verantwoordelijkheden 
International Sales gefaciliteerd heeft 
met zijn technische kader. Zo is hij 
aan het pionieren geweest in Afrika 
en heeft hij grote kelderafdichtingen 
begeleid in het Midden-Oosten.  
In de jaren ’00 - ’10 was hij veel actief in 
de Duitstalige gebieden en de laatste 
tien jaar lag deze ondersteuning 
vooral in de Benelux, Frankrijk en Italië.

DUURZAME KEUZES
Hij heeft dus de markt zien veranderen en niet enkel kijkend 
door een Nederlandse bril. Najib kijkt nog wel met wisselend 
gemoed naar de kwaliteit van het dakvakmanschap:  
“EPDM is een dakbedekking waarbij wij vooral in de begin-
jaren zeer veel begeleiding gaven aan dakdekkers op de 
projecten. Die waren de brander gewend en moesten nu op-
eens met lijmen en kitten aan de gang. Zo langzamerhand  
is er een groep dakdekkers ontstaan die EPDM omarmd  
hebben en die er ook de meerwaarde in zagen, en die zich 
zijn gaan specialiseren. Dat ging dus de goede kant op, tot 
een moment dat de markt overspoeld werd met minder goed 
opgeleide (deels buitenlandse) ZZP’ers. Dat heeft het imago 
van EPDM geen goed gedaan. Alles moest snel en tegen 
veel te lage uurtarieven. De laatste jaren gaat het gelukkig 
weer de goede kant op, er is meer EPDM-kennis op het dak. 
En in het voortraject worden er vooral meer duurzame keuzes 
gemaakt, dat vind ik een positieve verandering. De verwerker 
zal deze projectkeuzes moeten volgen.” 

Najib is ook vooral een gezinsman, waarbij op dit moment 
vooral zijn kleinzoon Juliën in het middelpunt staat. Met een 
opleidingscontract bij FC Twente op zak, is het nieuwe talent 
van de familie klaar voor het grote werk. ■

Najib Mesbahi hangt zijn roller aan de wilgen.

Najib (links): “EPDM is een dakbedekking waarbij wij vooral in de beginjaren zeer veel 

begeleiding gaven aan dakdekkers op de projecten.”
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Dakdekkers,  
wereldverbeteraars(?)
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over 

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Ook op het gebied van  
veiligheid helpen we een 
handje. Als onze klanten of 
hun onderhoudsaannemer 
hun daken veilig willen onder-
houden, zorgen wij daarvoor.  
U weet waar dat toe heeft ge-
leid. Permanente dakveiligheids-
systemen zijn er nu te kust en te keur. 
Voor ieder dak, in welke vorm dan ook,  
is er wel een oplossing aan te dragen om bij juist gebruik 
ongevallen en het verlies aan mensenlevens te voorkomen.

En de lijst met mogelijkheden voor een dak is nog niet op.  
Zo kunnen we zorgen dat het dak een basis wordt voor allerlei 
soorten energie-opwekking, zoals zonnepanelen en zonne-
boilers. Ook maken wij tegenwoordig daken geschikt als 
recreatieplek, als tuin of als speelplaats. U ziet: de dakdekker 
van tegenwoordig denkt mee om het leven te veraangena-
men. Wereldverbeteraar is wellicht een groot woord, maar de 
Nederlandse dakdekkers helpen zeker mee aan het verbete-
ren van de leefwereld van zoveel mogelijk mensen.

Theo Wiekeraad

Misschien staan wij als dakdekkers niet direct bekend als 
wereldverbeteraars, maar vooral als (noodzakelijke) schakel 
in de bouw. Toch zijn we dagelijks bezig de wereld een klein 
beetje te verbeteren. In Nederland bieden wij met onze 
waterdichte daken miljoenen mensen een droge plek om 
te wonen en te werken. Onder een dak van een Nederlands 
dakdekkersbedrijf kun je rustig slapen, want deze zijn  
gegarandeerd waterdicht en stormvast. Natuurlijk kan het  
bij die miljoenen vierkante meters dakvlak wel een keer  
misgaan, maar dan zullen onze dakdekkers bijna altijd  
acte de présence geven en het probleem oplossen. 

Het gaat echter om meer dan alleen waterdicht en storm-
vast maken. Er wordt ook gezorgd voor isolatie waarbij de 
platen schuim en minerale wol op de juiste wijze en volgorde 
op het dak komen. En passant lossen de dakdekkers de  
koudebruggen en dampspanningsproblemen op. Uiteraard 
kan iedere Jan, Piet en Klaas een isolatieplaat neerleggen, 
maar een dak isoleren is een vak apart. Zeker als deze,  
ook tijdens de uitvoering, door weer en wind op zijn plaats 
moet blijven. Met het isoleren van daken zorgen wij goed 
voor onze klanten en voor de natuur, want met de kubieke 
meters gas die zo dankzij de dakdekkers worden bespaard, 
kunnen we ieder jaar een flinke stad verwarmen.

Dan is er de waterhuishouding. Een dak mag alleen een dak 
heten als het onder extreme situaties blijft liggen. Niet alleen 
als neerslag erop valt, ook als die onverhoopt blijft liggen 
moet het dak dit kunnen verwerken. Het dak moet sterk zijn 
en het overtollig water kwijt kunnen. Dat laatste heeft heel 
wat knappe koppen hoofdbrekens bezorgd. Van vuistregels 
en handmatige berekeningen zijn we inmiddels doorgegroeid 
naar specialistische computerprogramma’s. Niets is een 
Nederlands dakdekkersbedrijf teveel om de gebruikers een 
instortveilig dak te kunnen garanderen.    

Maar stel we willen dat het water niet meer direct of te snel 
van het dak loopt, bijvoorbeeld omdat het riool dit niet 
aankan. Hebben jullie dakdekkers daar ook een oplossing 
voor? Zeker. We kunnen zorgen dat de uitstroom naar het 
riool wordt vertraagd middels een retentiesysteem, al moet 
de dakvloer daar wel geschikt voor zijn.

THEO TALKS

Nu ook in Eindhoven!
Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht (NL)
Hoevenweg 17 – hal 2 – 5652 AW Eindhoven (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)

Tel 088 276 8937 | Fax 088 276 8939
verkoop@brouwerszink.nl

www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. 
In 2018 hebben wij een uitbreiding van 

ons assortiment doorgevoerd waardoor de 

naam Brouwers Zink & Dak is ont-

staan. Hiermee zijn wij uw zinkpartner én 

uw dakpartner geworden. Bij ons staan 

service, deskundigheid en kwaliteit centraal. 

Wij leveren in heel Nederland en indien 

nodig binnen 24 uur. Maar uiteraard bent u 

ook van harte welkom in één van onze filialen 

in het land. 

• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen



Roofs     55

VITALITEITSMANAGEMENT

‘ Health Balanced Scorecard’  
voor een duurzame  
en vitale toekomst
Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in 

en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn 

de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement-

programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

De Balanced Score-
Card is een concept 
van prestatiemeting, 
waarbij door middel 
van een set samen-
hangende financiële  
en niet-financiële 
indicatoren inzicht wordt gegeven in het behalen van een 
aantal kwantitatieve en kwalitatieve targets. Deze targets zijn 
gebaseerd op de kritieke succesfactoren voor het realiseren 
van de vastgestelde strategie.

Een uitgebalanceerde scorecard bevordert het inzicht van 
de organisatie als een totaalsysteem. Op deze wijze is het 
mogelijk doelstelling meer helder te communiceren en toe te 
lichten, hetgeen de acceptatiegraad en bereidwilligheid ver-
groot. Het geeft bij Gebr. Janssen inzicht op diverse niveaus, 
waardoor de juiste dingen ook juist gedaan kunnen worden.

In het kort: om de strategische koers uit te zetten, te behouden 
en te verbeteren moet aan veel touwtjes getrokken worden. 
Middels de HBSC zijn deze touwtjes in beeld en kan hier aan 
gewerkt worden.

De Health Balanced ScoreCard is één van de vele stapjes.  
En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg 
naar een mooie duurzame vitale toekomst. 

Peter van Houtum 
(directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van 
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en 
gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken 
van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen 
op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder 
uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter  
werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het  
Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag  
gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, 
maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is  
de Health Balanced ScoreCard.

Als ondersteuning voor het gezondheidsmanagement-
programma bij Gebr. Janssen wordt de Health Balanced 
ScoreCard (HBSC) gebruikt. Deze HBSC wordt gebruikt 
als kompas door het continu volgen van de strategische 
koers, ook als ondersteuning bij het (her)formuleren van de 
strategie in het kader van continue verbetering. Bij uitstek is 
de HBSC een communicatiemiddel omdat het de visie en 
strategie verheldert en vertaalt. 

De HBSC toont naast financiële en niet-financiële indicatoren, 
ook verleden-heden-toekomst en intern-extern, waarbij de 
HBSC is ingedeeld in 4 thema’s, te weten:
- individuele leefstijlbevordering
- inrichting werkplek en veilige werkomgeving
- sociale dialoog
- sociale identiteit

De Health Balanced ScoreCard is afgeleid van de Balanced 
ScoreCard, welke zeer bekend is in de bedrijfeconomie,  
en zoomt in op gezondheid waarbij de voordelen van de 
scorecard in takt blijven.

Bestel gewoon vanaf 
het dak!

Actiondak, de online groothandel in:

APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN -  
NAGELS - DRUKVERDEELPLAATJES - HEMELWATERAFVOEREN - ISOLATIE - DAKONTLUCHTINGEN 

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL



IDEAAL BIJ TOEPASSING VAN 
ZONNEPANELEN

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

Dual density plat dak isolatie: 
Hoge isolatie waarden, 
intensief beloopbaar 
DE VOORDELEN:

•  Tijdens montage en onderhoud intensief 
beloopbaar.

•  Veilig belastbaar met installaties en zonnepanelen 
(incl. ballast).

•  Makkelijk schroefbaar.

•  30 mm sponning rondom:
 = geen verlies aan RC -waarde.
 =  2-laagse prestatie bij een 1-laagse 

verlegging.

•  1-laagse verlegging = hogere verwerkingssnelheid.

•  Uitstekende milieuscore (Breeam A+).

•  100% recyclebaar (circulair).

PowerTop®

191932_IsoBouw_Adv_PowerTop_230x300_D02.indd   1 23-10-19   11:52
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Het gebeurt de laatste jaren, of misschien wel 

decennia, vaak dat superlatieven te kort schie-

ten in het omschrijven van bouwwerken en 

ontwikkelingen in Macau. Het is het op één na 

rijkste gebied ter wereld en wordt het Las Vegas 

van Azië genoemd. Je zou Las Vegas ook het 

Macau van Amerika kunnen noemen, aange-

zien de Chinese stad ruim drie keer zoveel gok-

inkomsten heeft als de Amerikaanse evenknie.

The Spectacle, MGM Cotai
Een gebouw van superlatieven

INTERNATIONALE DAKEN

Het voormalige Portugese grondgebied is verbonden met 
Hong Kong en de Chinese stad Zhuhai door ‘s werelds lang-
ste brug over water, die in 2019 werd geopend. In de stad 
werd ’s werelds duurste cocktail à 11.777 dollar verkocht,  
het heeft de eerste fusionkeuken ter wereld voortgebracht  
en het beschikt over de hoogste commerciële bungeejump-
faciliteit ter wereld.

En toen kwam daar het nieuwe zelfdragende, vrij over-
spannende, roosterschalen glazen dak over The Spectacle, 
een 37 miljoen dollar kostend atrium van het casinoresort  
MGM Cotai. Het werd door het Guinnes Book of World Records 
uitgeroepen tot het ‘s werelds grootste dak in zijn soort.  
Het is het laatste onderdeel van het van superlatieven aan 
elkaar hangende en 3,4 miljard dollar kostende MGM Cotai 
Casinoresort, wat in 2019 door MGM China Holdings Limited 
werd geopend.

Het New Yorkse architectenbureau Kohn Pedersen Fox 
 Associates (KPF) werkte samen met het Britse ontwerpbureau 
Arup aan het structurele concept en de geometrie van  
The Spectacle. Siu Yin Wai & Associates Limited (Hong Kong), 
de bouwkundig ingenieur van het bouwwerk, hielp bij de 
aanvraag van het Guinness record. De grootste overspanning  
is 138,5 meter lang en de constructie weegt zo’n 2.000 ton. 
Het beslaat 8.073 vierkante meter, wat gelijk is aan het speel-
oppervlak van dertig tennisbanen. Die oppervlakte en het 
feit dat het dak zelfdragend is, heeft ervoor gezorgd dat het 
een Guinness World Record te pakken heeft.

GEEN KOLOMMEN
MGM China had KPF al in 2011 ingeschakeld om te werken 
aan The Spectacle. Vanaf het allereerste moment had MGM 
aangegeven dat ze écht geen kolommen in het ontwerp 
terug wilden zien. Dat heeft geleid tot de bijzondere structuur 
van het dak, aangezien een traditionele dakstructuur niet  

het gewenste resultaat zou opleveren. Het mooie van de 
uiteindelijke schaalstructuur is dat deze extreem dun is en  
in feite het glas ondersteunt. De diagonale schaalstructuur is  
zowel een ode aan grote daken over de hele wereld, zoals het 
Great Court in het British Museum, als een praktische beslis-
sing: elke andere structuur zou of veel kolommen, oneven-
redige spanten of meer hoogte nodig gehad.

Het hoogste punt van The Spectacle ligt 29,5 meter boven de 
vloer. Arup heeft de 3D-geometrie van de stalen diagonale 
schaal gegenereerd met behulp van dynamische software 
en een iteratief dimensioneringsalgoritme, waardoor het 
gewicht van de componenten (het gelaagde glas, de stalen 
liggers en de constructiedelen) tot een minimum is beperkt. 
Elk knooppunt in het dak is anders. Het is overal precies zo 
groot als het moet zijn, waardoor op grootte en gewicht is 
bespaard. Driehoekige stukken glas, die elk 600 kilo wegen 
en exact dezelfde afmetingen hebben als de knooppunten, 
werden van bovenaf in die knooppunten geschoven.  
De vrij gevormde driehoekige stalen overkapping bestaat  
uit ongeveer 1.600 van deze knooppunten, die allemaal aan 
elkaar zijn gelast om de rasterschaal te vormen.

De gewichtsbelasting van al het glas was zodanig mee 
berekend in de constructie, dat toen het glas eenmaal was 
geïnstalleerd, het dak zich in de ideale, uiteindelijke positie 
liet zakken. Tijdens de bouw lag de constructie dus hoger. 
Omdat elk knooppunt ondersteund moest worden, stond er 
een doolhof aan steigers tijdens de opbouw van het dak. 
Werklui moesten tot op bijna een millimeter nauwkeurig te 
werk om de 1.600 knooppunten te maken en vervolgens de 
structuur bovenop alle knooppunten te plaatsen.

DE BELEVING
In het hart van MGM Cotai wacht een meeslepende ervaring 
met indrukwekkende tentoonstellingen. In The Spectacle wordt 

in ‘s werelds grootste ruimte (weer een 
superlatief) met permanente indoor led-
schermen digitale kunst van over de hele 
wereld tentoongesteld. Het is een platform 
voor wereldberoemde kunstenaars en 
National Geographic-fotografen om de 
schoonheid van de wereld te onthullen en 
verschillende UNESCO werelderfgoederen 
van China te tonen. De ruimte onder de 
uitgestrekte glazen overkapping evolueert  
voortdurend, groeit en reageert op bezoe-
kers, op het weer, het tijdstip van de dag 
en het seizoen. Alles wordt uit de kast  
getrokken voor de gasten van het resort. 
Al is het dak alleen al een indrukwek-
kende verschijning. ■

Het hoogste punt van The Spectacle ligt 29,5 meter boven de vloer.

Bovenaanzicht van het griddak.

Kunst en beleving onder een spectaculair dak.

(Foto: Shutterstock)



Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 

altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om 
voor elke daksituatie een passende oplossing te vinden.

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

KS1 Kabelsysteem  
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

Daksafe heeft , als één van Nederlands eerste producenten 
van valbeveiliging, een volledig doorloopbaar kabelsysteem 
in combinatie met nieuwe ankerpunten ontwikkeld. Het KS1 
kabelsysteem van Daksafe® biedt het allemaal: veiligheid, 

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

Tel:  0348 - 47 52 00info@daksafe.nl  www.daksafe.nl        

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!
Alle producten van Anjo in blank aluminium zijn ook verkrijgbaar met een PVC coating. 
Deze PVC coating is BDA gecertificeerd en toepasbaar voor alle PVC dakbedekkingen!

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag: 0251 229 323 

anjo.nl

Vol trots kondigen wij de opening aan van onze 21e vestiging in Nederland!  
Aabo Trading Leeuwarden is onze grootste vestiging tot nu toe en beschikt 
daardoor over onze grootste voorraad dakmaterialen, isolatiematerialen en 
álles dat nodig is om vakwerk te maken.

Geheel in lijn met onze formule is ook Aabo Trading Leeuwarden uitgerust 
met een eigen industriële zetterij waar zink, koper, Plastisol en kleurgecoat 
staalplaat direct na bestelling op maat worden gezet en een uitgebreide 
duurzaamheidsshowroom met daarin de nieuwste producten en technieken op 
o.a. het gebied van daken, zonnestroomsystemen en klimaatneutraal bouwen. 

Daarnaast is Aabo Trading Leeuwarden voorzien van een zeer uitgebreide shop 
waarin al ons gereedschap en klein materiaal gemakkelijk binnen handbereik 
liggen en waar nieuwe producten als eerste worden gepresenteerd. 

Wij nodigen u graag uit om zelf te komen ervaren wat wij bedoelen 
met Álles voor het dak. Het team van Aabo Trading Leeuwarden staat 
vanaf nu voor u klaar! 

Aabo Trading Leeuwarden
Zwettestraat 30B 
8912 AV Leeuwarden

T:  088-9965630
E:  leeu@aabo.nl

Onze shop, zetterij en ons 
magazijn zijn elke werkdag 
geopend van 07.00 tot 17.00u.

Vanaf nu geopend:
Aabo Trading Leeuwarden

Meer weten over 
Aabo Trading? 

Ga naar onze website!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Álles voor het dak,
nu ook in Leeuwarden!
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NIEUWSLIJN

Agenda
14 september 2021, DAG VAN DE DAKDEKKER
Op de tweede dinsdag van september wordt  
de dakdekker in het zonnetje gezet.  
www.dagvandedakdekker.nl

22 en 23 september 2021,  
VAKBEURS OPENBARE RUIMTE
Alles over ontwerp, inrichting, onderhoud  
en beheer van openbare ruimte.
Jaarbeurs Utrecht, bede dagen van  
9:00 tot 17:00 uur. www.openbareruimte.nl 

28 september WEBINAR ‘WAAR IS EEN DAK EIGENLIJK GOED VOOR?”
TotaalDakConcept organiseert met Eisma Bouwmedia op dinsdag  
28 september een webinar voor architecten, opdrachtgevers, project-
ontwikkelaars en aannemers een (gratis) webinar. Centraal staan 
vragen als: Hoe ontwerp je de beste dakopbouw voor multifunctionele 
daken? Benutten wij wel alle mogelijkheden van het dak?  
Om 12.30 uur live te volgen 
via www.eisma-media-
groep.webinargeek.com/
waar-is-een-dak-eigenlijk-
goed-voor

28, 29 en 30 september 2021, SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL
De grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noord-West-Europa. Expo 
Haarlemmermeer, www.solarsolutions.nl.

12, 13 en 14 oktober 2021, VAKBEURS ENERGIE
Al meer dan 15 jaar hét zakelijke platform op het vlak van duurzaam-
heid en energie. In 3 dagen delen vrijwel alle koplopers in besparing, 

opwekking en opslag hun kennis met 
duizenden beslissers.Brabanthallen, ’s-
Hertogenbosch. www.vakbeursenergie.nl.

11 november 2021, DAKEN & ZAKEN
Dé dakenvakbeurs van Nederland brengt 
opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers 
bij elkaar. Voor catering en (gratis) parkeer-
gelegenheid wordt gezorgd.  
Evenementenhal in Gorinchem,  
van 10.00 - 20.00 uur. www.dakenenzaken.nl.

18 maart 2022, FEESTAVOND EN DAK VAN HET JAAR 2021
Alvast reserveren in de agenda. Feestavond met verkiezing  
van Dak van het Jaar 2021 Roofs en steilDAK en bekend- 
making Dakenman- of vrouw van het Jaar 2021.  
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. www.dakvanhetjaar.nl.

DAKEN&ZAKEN

 DINSDAG 14 SEPTEMBER

DAG VAN DE 
DAKDEKKER

INSCHRIJVEN VÓÓR 1 AUGUSTUS
GA NAAR ONZE WEBSITE: DAGVANDEDAKDEKKER.NL

P E R S O N A L I A
Arjan de Velde voorzitter VSB sectie Steigerbedrijven 
In juli is Arjan de Velde tijdens de vergadering van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekis- 
 tingbedrijven (VSB) tot voorzitter benoemd van de sectie Steigerbedrijven. Hij treedt daarmee ook toe tot  
het Algemeen Bestuur van de VSB, dat verder bestaat uit Frank Klessens (voorzitter, Sectie Hoogwerkbedrijven)  
en Jan Remmits (penningmeester, Sectie Betonbekistingbedrijven). De Velde neemt de functie over van Gijs Buijs  
die tientallen jaren bestuursmatig actief is geweest binnen de vereniging. Arjan de Velde is Director Operations bij  
Brand Infrastructure Services BV en als zodanig goed ingevoerd in de steigerbouwmarkt.

Harold de Graaf als algemeen directeur NRK
Op 1 september 2021 start Harold de Graaf als algemeen directeur van de branchevereniging van  
rubber- en kunststofbedrijven in Nederland, NRK. Als boegbeeld van deze industrie gaat hij actief  
bijdragen aan de zichtbaarheid en positionering van de sector in de maatschappij én de meer dan  
400 bedrijven die lid zijn van NRK. De Graaf is thans directeur bij de branchevereniging voor wettelijk  
vertegenwoordigers Horus. “Als rubber- en kunststofindustrie zichtbaar en actief bijdragen aan de  

‘Green Deal’ is de maatschappelijke opdracht en daar zal ik als gezicht van de sector en met oog voor  
ondernemerschap met passie vorm en inhoud aan geven.”

Egbert Roozen voorzitter van Koninklijke VHG
De Ledenraad van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) heeft Egbert Roozen  
benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Rien van der Spek op die acht jaar voorzitter was. Roozen was sinds  
2009 directeur van de branchevereniging. “Koninklijke VHG is als een thuis voor de professionele ondernemers  
in het groen waar we elkaar ontmoeten, inspireren, kennis delen en samenwerken aan een sterke branche.  
Dat bouw ik graag, samen met onze leden en de medewerkers van het verenigingsbureau, verder uit.”

Marc Geerts Managing Director Soprema Belux en IBIC
Sinds 7 juli 2021 is Marc Geerts Managing Director Belux van Soprema NV én groendak- en valbeveiliging- 

specialist Ibic Bvba als. Geerts leidt al twintig jaar de salesafdeling als Commercieel Directeur.  
Met hem aan de leiding kan men rekenen op een sterke, lokale directie met ambitie. 

DUZADORP EN PLANEET IN ACTIE  
SLAAN DE HANDEN INEEN!
Met veel enthousiasme zijn DuzaDorp en Planeet in Actie 
in juli een samenwerking aangegaan! Dat stelt beide  
organisaties in staat om kinderen in de leeftijd van 4 tot 
14 jaar zowel spelenderwijs als educatief (ook gratis) 
kennis te laten maken met allerlei duurzaamheidsonder-
werpen. DuzaDorp en zijn bewoners maken kinderen als 
eerste spelenderwijs bewust van duurzaamheid, maken 
kinderen enthousiast over de natuur en zetten ze aan het 
denken. Planeet in Actie zorgt vervolgens van groep 7 
t/m VO klas 2 voor inspiratie en ondernemerschap in de 
klas waarbij leerlingen in actie komen voor de planeet. 

Dat gebeurt in interactieve lessen waarin ze in aanraking 
komen met onderwerpen als circulaire economie,  
vervuiling, opwarming van de aarde en landschaps-
herstel. Zowel DuzaDorp als Planeet in Actie dragen  
bij aan de Sustainable Development Goals van  
de Verenigde Naties. Kijk voor meer informatie op  
www.planeetinactie.nl en www.duzadorp.nl. 

INTERACTIEVE ONLINE TOOL  
MEET KENNIS WKB

PlanGarant, Develop Inc. en Merkvast hebben 
een online game ontwikkeld om de markt-

kennis van de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb) te testen. De game is bedoeld 

voor projectontwikkelaars, architecten,  
bouwers, woningcorporaties en het bevoegd 

gezag. Doel van het spel is kennisontwikkeling 
en bewustwording van de kansen en risico’s 

van de Wkb te stimuleren. Het spel is een  
kennistest en daarnaast bedoeld voor markt-

onderzoek. De antwoorden op de vragen geven een goed beeld van de kennis over de Wkb binnen de  
bouwkolom. Uitkomsten van het onderzoek zullen met regelmaat worden gepubliceerd. Met de uitkomsten  

kunnen overheden, kwaliteitsborgers en brancheorganisaties hun communicatie en dienstverlening specifi-
ceren op het kennisniveau en de kennisbehoefte van de markt. De speler zelf krijgt een duidelijk beeld over  

kennishiaten die nadere invulling nodig hebben. Effectieve implementatie van de Wkb begint immers met  
de juiste kennis en inzicht in de risico’s. Daarna volgen de gewenste houding en gedrag. www.wkbonline.nl

REKO TWENTE DAKBEDEKKINGEN  
EN BOLL DAKMANAGEMENT 
Op 23 juni heeft eigenaar Bertus Kok alle activiteiten van 
REKO Twente Dakbedekkingen BV in Almelo overgedragen  
aan Marc Loke, eigenaar van Boll Dakmanagement BV 
uit Enschede. Beide bedrijven vallen nu onder dezelfde 
beheermaatschappij. Kok heeft in de afgelopen vijftig 
jaar met veel liefde voor het vak samen met zijn mede-
werkers een mooi bedrijf opgebouwd. De kwaliteit en de 
service zullen gecontinueerd worden door de nieuwe 
eigenaar, die een nog sterkere organisatie wil neerzetten, 
waarin passie, innovatie, kwaliteit en service de hoofd-
moot moeten zijn op het hoogste niveau.  
REKO Twente Dakbedekkingen BV blijft onder de huidige 
naam haar activiteiten vanuit Almelo voortzetten. 

Jan Hoetmer (Planeet in Aktie, links)  

en Marc Rotmans (Stichting DuZa).



Meer info?
www.wecal.nl 
info@wecal.nl

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN SITEK PERLIETPLATEN  
EN MAPEPLAN® KUNSTSTOF DAKBEDEKKING  
VOOR BRANDVEILIGE OPLOSSINGEN OP DAKEN
✓ Thermische isolatie van geëxpandeerd perliet (EPB) voor platte en hellende daken
✓ Als coverboard, hitteschild, buigstijve isolatie op zachte en brandbare ondergronden
✓ Uitstekend bestand tegen zware belastingen (UEATc klasse D)
✓  Leverbaar met brandklasse D/C/B/A2 en A1;  

nu met verhoogde brandwerendheid als BATIBOARD ook zeer geschikt voor PV-systemen
✓ FESCO C ook met FM Approval
✓  Prima te combineren met tule bevestigers en Mapeplan® M/TM kunststof dakbanen (beide FM Approved)

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER
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BRANDWERENDE ISOLATIE
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BRANDKLASSE C/B/A

R30/R60/R90/R120
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Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2021
Deze avond wordt u aangeboden door:

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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De volgende Roofs verschijnt op 7 september 2021
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