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Het Enige objectieve vakblad voor de dakenbranche
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• Steil Dak is nieuw vakblad voor hellende dakenbranche
• Het gebruik van drones in de dakenbranche
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De puntjes op de i
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UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

We hebben het goed voor elkaar: de dakaannemer die
staat voor kwaliteit, ontwerpt met de Vakrichtlijn in de hand, is
gecertificeerd en werkt volgens het KOMO procescertificaat
BRL 4702.
Dat betekent dat het qua ontwerp en uitvoering op de platte
daken goed is geregeld. Bij de controles op de kwaliteit
wordt dan ook bevestigd dat we uitstekende daken kunnen
samenstellen in Nederland.
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We kunnen nog beter als we de puntjes op de i gaan zetten.
De hevige stortbuien hebben in mei en juni dit jaar de platte
daken enorm beproefd op waterdichtheid en wateraccumulatie. Met de waterdichtheid is het goed op orde. Nieuwe
daken, die door echte dakaannemers zijn samengesteld,
blijken duurzaam waterdicht.
Gebleken is echter wel dat er nog steeds daken niet wateraccumulatie-bestendig zijn en de afgelopen maanden ten
gevolge van een regenwater-overbelasting zijn ingestort. Het
blijft een indrukwekkend, maar vooral triest gezicht als je ter
plaatse een dakinstorting opneemt waarbij het dak op de
vloer van de bedrijfshal ligt.
Gemeenten, overheden en overige gebouweigenaren blijken nog immer niet gereed met de controle en aanpassing
van platte daken op het fenomeen wateraccumulatie. Het
blijft zorgelijk dat de risico’s op een dakinstorting door wateraccumulatie ernstig worden onderschat. Eén ding is zeker:
de kans dat het dak beproefd wordt door een uitzonderlijke
regenwaterbelasting neemt alleen maar toe.

Fouten die mede te voorkomen te
zijn door als dakaannemer de
puntjes op de i te zetten.
Pak als dakaannemer de
handschoen wél op en stel
zeker dat er in het dak een
functioneel, constructief
doorgerekend noodoverloopsysteem aanwezig is.
Stel bij twijfel de gebouw
eigenaar mondeling en
schriftelijk op de hoogte.
Hiermee is de gebouweigenaar
geholpen en wordt het dak en
dakaannemersprofessie naar een nog
hoger kwaliteitsniveau gebracht. ●

Nic-Jan Bruins

Naast mogelijk persoonlijk letsel leert de praktijk dat de
schadebedragen zomaar naar de miljoen euro en meer
oplopen - nog even los van de bijkomende bedrijfsgevolgschade. Gebouweigenaren realiseren zich niet dat zij
hoofdelijk aansprakelijk zijn en dat verzekeringsmaatschappijen niet zomaar alle schade vergoeden. Door de enorme
kostenposten gaan er bedrijven aan ten onder.

BELOOPBAARHEID

www.kingspanunidek.nl

In de kleine lettertjes van de verzekeringsvoorwaarden voor
gebouwverzekeringen is nog steeds te lezen dat er geen
dekking is wanneer de dakconstructie niet voldoet aan de
Nederlandse bouwregelgeving. Hier moeten we klip en klaar
in zijn: een dak dat instort voldoet niet aan de regelgeving.
Verzekeringsmaatschappijen pakken echter de handschoen
ook niet op door vooraf actief vast te stellen of de verzekerde
panden qua wateraccumulatie constructief voldoen.
We hebben het eerder gemeld in Roofs: daken die voldoen
aan de bouwregelgeving kunnen niet instorten. Ook de
instortingen die de afgelopen maanden zijn onderzocht,
blijken onderhevig aan vermijdbare ontwerpfouten.
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Nieuwe titaniumbrander voorziet in vraag van de markt

De puntjes op de i

steildak
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Branders & Zo uit Zoetermeer brengt een nieuw type titaniumbrander op de markt.
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Steil Dak is nieuw vakblad voor hellende dakenbranche
Per september 2016 zal Lindeman Uitgevers, uitgever van vakblad Roofs,
het nieuwe vakblad op de markt brengen: Steil Dak.

24

Vitaal met je VAK bezig zijn

het vakblad voor
hellende daken

In het kader van de Leergang Organisatie Vitaliteit schreef Peter van Houtum van
Gebr. Janssen uit Beugen het manifest ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.
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Schooldak uitgevoerd met fietspad
Over het dak van de openbare basisschool Oog in Al in Utrecht wordt een fietspad
aangelegd.

Is Asbestdakenverbod voorbeeld van ‘asbesthysterie’?
Inzichten in de omgang met de risico’s
van asbest

26

Op 2 juni 2016 werd in de Volkskrant het pamflet Laten we normaal doen over asbest
gepubliceerd. Volgens marktpartijen is dit een ontkenning van de ernst van de
problematiek.

14

‘Who’s afraid of red, yellow, green and blue?’
Van 10-12 juni vond de tweede editie van de Rotterdamse Dakendagen plaats. Op
het dak van het Groothandelsgebouw werd de Kennisdag ‘Kansen voor de Bovenstad’
georganiseerd.

Vergroot je zichtbaarheid met social media

28

Is het gebruik van social media van belang voor de dakenbranche?
Ira Helsloot
Judith Vlagsma

Detaillering en materiaalkeuze van groot belang bij groendaken

1

18

De groeiende mogelijkheden op het platte dak maakt dat de detaillering en de kwaliteit van de dakopbouw bijzondere aandacht vereisen.

Het gebruik van drones in de dakenbranche

32

Steeds vaker worden zogeheten Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), bekender
onder de naam ‘drones’, ingezet om de situatie op het dak in kaart te brengen.

Alle informatie over een project op een centrale plek verzameld

20

Het hele bouwproces kan vanaf heden worden ondergebracht in het online programma Euplo. Via dit programma zijn alle betrokken partijen direct op de hoogte van alle
relevante informatie.
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steildak is nieuw vakblad
Hellende daken

het vakblad voor
hellende daken

voor hellende dakenbranche
Per september 2016 zal Lindeman Uitgevers, uitgever van vakblad Roofs, 
het nieuwe vakblad op de markt brengen: Steil Dak. Het vakblad zal geheel
gewijd zijn aan de onderwerpen die zijn gerelateerd aan de hellende
dakenbranche. Het vakblad wordt opgericht op vraag van de markt.

Hoewel vakblad Roofs al sinds jaar en dag voor de gehele
dakenbranche schrijft, dus ook voor de hellende dakenbranche, bleef binnen de hellende dakenbranche behoefte
bestaan aan een eigen platform. In het nieuwe vakblad,
waarvan de eerste editie op 20 september 2016 zal verschijnen, zullen alle relevante onderwerpen m.b.t. het hellende
dak worden behandeld. Denk daarbij aan onderwerpen
als regelgeving en normering, luchtdicht bouwen, veilig
werken, kwaliteitsborging, etc. Alle disciplines binnen de
hellende dakenbranche en alle materialen (dakpannen,
riet, leien, zink en andere metalen) komen daarbij aan bod.
Vanzelfsprekend zullen bijzondere projecten met bijzondere
hellende daken uitgebreid worden belicht.
Steil Dak wordt een kwartaalblad en zal steeds verschijnen
in september, december, maart en juni. Tevens zullen de
artikelen op termijn digitaal beschikbaar worden gemaakt.
De redactionele inhoud zal worden geïnitieerd door een
breed samengestelde en deskundige redactieraad.
Will Verwer van Stichting Dakmeester maakt onderdeel uit
van de redactieraad. Hij vertelt: “Omdat de hellende daken
branche niet over een eigen vakblad beschikte, was het
relevante nieuws over verschillende andere bladen verspreid.
Daardoor werd de informatie versnipperd, wat een nadelig
effect had op de verspreiding van nieuws en informatie.”

| Nieuwe URL Beton en keramiek in ontwikkeling
| Modern pand met rieten dak en gevel vergt vakmanschap
| Luchtdicht renoveren van hellende daken
| Design op het dak
Foto: Monier-Kessel, Beelseweg.

“Dit is het juiste moment om het blad op te richten. De woningbouw trekt immers aan en daarmee komen er meer, en
ook weer bijzondere, ontwerpen voor hellende daken. Ook
worden er nog veel hellende daken gerenoveerd. Hierdoor
groeit de behoefte aan kennis over hellende daken. Denk
ook aan groeiende markten als de solarbranche en asbestsanering. Voor fabrikanten en leveranciers kan het blad
fungeren als medium om (product)ontwikkelingen te communiceren. Met Steil Dak is er nu een centrale plaats waar
kennis en informatie over alle typen hellende daken kan
worden uitgewisseld. Met name de digitale versie zal uitein-

delijk moeten uitgroeien tot een naslagwerk waar allerhande
informatie over het hellende dak te vinden is.”
“Het nieuwe blad kan natuurlijk ook fungeren als inspiratiebron via de beschrijvingen van mooie praktijkvoorbeelden
en technieken. En via de beschrijvingen van bouwfouten kan
men leren van fouten die in de praktijk worden gemaakt, zodat die fouten niet opnieuw zullen plaatsvinden. Het nieuwe
blad is ook de plek waar, indien nodig, de discussie kan
worden gevoerd over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Natuurlijk moeten de discussies op een zuivere en correcte
manier worden gevoerd, want voorkomen moet worden dat
marktpartijen worden beschadigd. Het zou mooi zijn als het
blad uitgroeit tot een centraal platform voor de hellende
dakenbranche.”
Met de oprichting van Steil Dak zal Roofs zich logischerwijs
meer gaan concentreren op het nieuws voor de platte
dakenbranche. Maar omdat er ook enige overlap tussen
beide branches is en de doelgroepen van Roofs niet worden
aangepast, zal ook Roofs incidenteel – bijvoorbeeld wanneer de actualiteit daarom vraagt - nieuws voor de hellende
dakenbranche blijven brengen. ●

De volgende personen hebben zitting in de redactieraad van Steil Dak:
• Christian van Gils (Unilin)
• Willem den Hartog (Vakfederatie Rietdekkers)
• John Kouwenberg (A&T Dakadvies)
• Jan van Leeuwen (Monier)
• Will Verwer (Stichting Dakmeester)
• Marcel Vreeken (Velux Nederland)
N.B.: Dit is een voorlopige lijst. De redactie is nog met verschillende andere (branche)partijen in gesprek. In het eerste nummer van Steil Dak zal de volledige redactieraad bekend
worden gemaakt.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Schooldak uitgevoerd
met fietspad

Alle daken worden gerealiseerd door het samenwerkingsverband tussen Leven op Daken-partners Mastum Daksystemen,
Van der Tol Hoveniers, Smits Neuchatel, Van Wylick Isolerende
Mortels en Daksafe. Hierdoor konden de verschillende
werkzaamheden optimaal worden afgestemd en had de
opdrachtgever één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden. Dit was mede belangrijk omdat de aansluiting van
het ‘dakfietspad’ met het fietspad op het maaiveld en (aan
de andere kant) de aansluiting met de Dafne Schippersbrug door andere aannemers moest worden afgestemd.
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het Leven op
Daken-stappenplan om zo de verzekerde Leven op Daken
garantie af te kunnen geven op het project.

Gebruiksdaken
Het ontwerp van het team architecten (Rudy Uytenhaak,
NEXT Architect en B+B landschapsarchitecten) voorziet in
een intensief gebruik van de in totaal drie daken van het
schoolgebouw. Het hoogst gelegen dak wordt later ingericht met in totaal 109 zonnepanelen, die gezamenlijk een
opbrengst van 24 kWh hebben. De rekken voor de montage
van de PV panelen worden met behulp van beschermend
rubbergranulaat op de bitumineuze dakbedekking geplaatst, de rekken zelf worden windvast aan elkaar gekoppeld en verzwaard met betontegels.

Luchtfotografie: M. Burghoorn,
www.burgcopters.com

In Utrecht wordt momenteel gewerkt aan een wel heel bijzondere vorm
van meervoudig dakgebruik. Over het dak van de openbare basisschool
Oog in Al wordt een fietspad aangelegd als onderdeel van de fietsroute die

Het lager gelegen dakvlak is aangelegd als een permacultuurtuin. Op dit dak worden de leerlingen in de gelegenheid
gesteld om zelf planten, kruiden en groenten te telen en te
verbouwen. De daktuin is voorzien van een volledig verkleefde gebitumineerde polyestermat met daarop een isolerende
afschotmortel met een gemiddelde Rc van 3,5 m² K/W en
een tweelaags bitumineus (wortelwerend) systeem (vol en
zat aangebracht). Ter plaatse van de permacultuurbak is een
speciale Zinco beschermmat aangebracht ter voorkoming
van (eventuele) mechanische beschadigingen. Het geheel is
fraai betegeld met blauwgrijze tegels op verstelbare tegeldragers. Aan de dakrand is een groenstrook met sedumplantjes
aangelegd. Deze strook is middels een hek afgeschermd van
de rest van het dak. Voor het veilig onderhoud van dit deel
van het dak is de groenstrook voorzien van een lijnsysteem.

de wijken Oog in Al en de Leidsche Rijn met elkaar moet verbinden.

Met deze artikelenreeks bereidt Roofs de tweede editie van
de verkiezing van het Dak van het Jaar voor. De verkiezing
wordt georganiseerd door de Stichting Dakpromotie. Welk
dak wordt het Dak van het Jaar 2016?
Het fietspad wordt op de nieuwbouw van de basisschool
aangelegd. Het nieuwe pand komt in de plaats van een ouder pand dat naast de nieuwe locatie stond, maar inmiddels
is gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen.
Het nieuwe schoolgebouw is energiezuinig uitgevoerd met

8

Roofs

een Rc= 3,5 m²K/W en een zonnedak. In totaal heeft het gebouw drie daken die worden benut: naast het zonnedak is er
ook een tuindak ingericht dat voor educatieve doeleinden
zal worden ingezet, een perma-cultuur moestuin. Het fietspad
loopt over het dak van de leslokalen naar de nieuw aan te
leggen brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug, die
een overspanningslengte van 110 meter zal krijgen, wordt vernoemd naar atlete Dafne Schippers, die zelf afkomstig is uit
de wijk Oog in Al en naar school ging in Leidsche Rijn. Schippers zal aan het eind van dit jaar de fietsbrug zelf openen.

Roofs
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Fietspad
De fietsbrug bevindt zich aan de zuidkant van het schoolgebouw. Als alles is aangelegd, zal het fietspad vanuit de wijk
met een lus naar een hoogte van 8 meter worden geleid.
Hier is een gemiddeld hellingspercentage van 2,6% voor benodigd (het maximale hellingspercentage is 4%). Vanaf het
moment dat het pad het dak nadert, wordt het beschouwd
als een dakvlak.
Voor een optimale hechting van de eerste laag dakbedekking is de betonnen ondergrond eerst machinaal stofvrij
gestraald, hierna is er een voorsmeerlaag van bitumenoplossing, een dampremmende gebitumineerde polyestermat, verkleefd met warme bitumen aangebracht op de ondergrond.
Vervolgens is een meerzijdig isolerende afschotmortel op basis van polystyreen aangebracht. Deze is in hoogte variërend
met een maximale dikte van 805 mm. Als waterdichting is
speciaal voor gietasfalt geschikte APP bitumen aangebracht
met daar bovenop bouwstaalwapening, verzinkt opgenomen
in een laag van 25 mm gietasfalt. De toplaag bestaat uit een
ongewapende laag gietasfalt (eveneens 25 mm) die is afgestrooid met gebroken natuursteen in rood en grijs.
Het samenwerkingsverband Leven op Daken heeft intensief
meegedacht met het ontwerp.
Op een dergelijk project met verschillende typen daken en
hellingen is de expertise van de verenigde specialismen
van essentieel belang voor de opdrachtgever om zo tot het
gewenste eindresultaat te komen.

Artist Impression:
Next architects.

Als afscheiding tussen het fietspad en het aangrenzende
sedumdak is een muur geplaatst die is opgetrokken uit
dezelfde bakstenen die in de gevel van het schoolgebouw
zijn gebruikt. De definitieve leuningen worden in een later
stadium op de muur gezet. De overgangsmuur met de
daarin verwerkte staanders voor de latere montage van de
leuningen, is volledig waterdicht ingewerkt. Complicerende
factor bij het waterdicht maken van het fietsdak en de aansluitingen was dat het fietspad, doordat het met de fietsbrug
is verbonden, meer ‘werkt’ dan een normale dakconstructie.
De werking wordt opgevangen door een speciaal Migutan
profiel dat in het fietspad is verwerkt op de overgang van
het dakgedeelte naar het reguliere fietspad. De toegepaste
technieken in combinatie met het speciale dilatatie profiel
zijn essentieel om gedurende de levensduur van het dak de
werking(en) van het fietsdek op te kunnen vangen.

Schoolgebouw
Medio mei 2016 heeft de school haar intrek genomen in het
nieuwe schoolgebouw. Het fietspad betekent direct de begrenzing van het schoolplein op het maaiveld, dat hierdoor
een besloten karakter krijgt. Het plein kijkt uit op een plantsoen en ook hiermee is een veilige en prettige omgeving
voor de kinderen gecreëerd. Het pand zelf is energiezuinig
en klimatologisch comfortabel. De daken spelen hier een belangrijke rol in. De permacultuurtuin is momenteel gereed en
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zal tijdens het komende schooljaar worden ingericht voor de
lesdoeleinden. De zonnepanelen zullen deze zomer op het
dak worden geplaatst. Het fietspad zal aan het einde van
dit kalenderjaar, nadat Dafne Schippers de nieuwe fietsbrug
heeft geopend, worden opengesteld. ●

Gebruiksdaken basisschool Oog in Al te Utrecht
• Opdrachtgever	Gemeente Utrecht
• Aannemer	Klaassen Bouwgroep/Roelofs
• Architect	NEXT Architect en
B+B Landschapsarchitecten
• samenwerkingsverband	leven op daken
• Dakdekker	Mastum Daksystemen te Utrecht
• leveranciers dakbedekking	icopal en troelstra & de vries
• Hovenier	Van der Tol hoveniers te Utrecht
• Gietasfalt	Smits Neuchatel te Utrecht
• Isolerende afschotmortel	Van Wylick Isolerende Mortels
te Heeswijk-Dinther

Foto's (tenzij anders vermeld): M. Iseger, Leven op Daken.
.
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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DE NIEUWE
MAATSTAF
VOOR HELLENDE
DAKEN
AMAK aluminium kranen

er is altijd een kraan die aansluit bij uw werkzaamheden!
De AMAK kraan is uw ideale hulp bij het werken op hoogte. AMAK aanhanger- en autokranen met een haaklast van
650 kg tot 5000 kg zijn afgestemd op de nieuwste gebruikerseisen voor nog meer efficiency op de bouwplaats. De
aangescherpte RD-waarden zorgen voor toenemende volumes dakisolatie. Bespaar mankrachten op het verticaal
transport door het inzetten van materieel.

◊ Uniek digitaal dakdossier
◊ Kwaliteitsnormering*
◊ KOMO-procescertificaat
◊ Garantiecertificaat voor 15 jaar
Daksysteemgarantie PLUS is een product van de
Stichting Dakmeester, de kwaliteitsspecialisten in
hellende daken. Samen met onze garantiepartners
Monier, Velux en Unilin geven wij garantie op materialen,
functionaliteit en arbeid. De systeemgarantie wordt nu
ondersteund door een uniek digitaal bouwdossier en
geldt voor maar liefst 15 jaar!

Vlutters Tools & Safety biedt meer:
• Veelzijdig leveringsprogramma
• Kennis & kunde in veilig werken op hoogte
• Technische service 24 uur per dag, 7 dagen per week
• VCA-gecertificeerde monteurs
* KOMO - BRL 1513 - De Dakatlas

Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u ons telefonisch bereiken op 0541 - 57 30 00 of per email via info@vlutterstoolsensafety.nl

Stichting Dakmeester is het landelijk netwerk van KOMO-gecertificeerde
dakdekkers en producenten van hellende daken. Voor meer informatie

Exclusief verkrijgbaar via Vlutters Tools & Safety

www.vlutterstoolsensafety.nl

Vertrouwd met hoogte

TO O L S

&

over Daksysteemgarantie PLUS zie www.dakmeester.nl
Onze garantiepartners

SA F E T Y
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Rotterdamse Dakendagen 2016

‘Who’s afraid of red, yellow, green and blue?’
Van 10-12 juni vond de tweede editie

Voor subsidie-aanvragen is het vooral belangrijk te communiceren hoe, en welk doel, het geld wordt ingezet. Voor beide
is dus een visie nodig op de ontwikkeling van de stad en de
rol van het dak daarin. Bultinck stelde dat het niet zo moeilijk
kan zijn om hier invulling aan te geven. Als er zoveel verdienmodellen bedacht zijn, moet het voor de aanwezige experts
mogelijk zijn een verdienmodel te bedenken dat aansluit op
de specifieke situatie.

van de Rotterdamse Dakendagen
plaats. Veel karakteristieke Rotterdamse
daken werden opengesteld voor
publiek, waarbij het dak van het

Marco Vermeulen van Studio Vermeulen is ontwerper van het
BiersboschMuseum, een project dat op de nominatielijst van
het Dak van het Jaar 2016 stond. Met zijn uiteenzetting over
dit project liet hij zien dat het de moeite loont om buiten de
gebaande paden te denken: technisch is zeer veel mogelijk.

Groothandelsgebouw, met de trap die
vanaf het Stationsplein direct naar het
dak van het monumentale pand

Dakendates

voerde, de grootste blikvanger was.

Tijdens de ‘Dakendates’ verdeelden de aanwezigen zich
(in twee sessies) in vier groepen zodat in een wat kleinere
setting direct met de sprekers gecommuniceerd kon worden.
Zo ging Peter Bosch van TNO bijvoorbeeld de discussie met
zijn toehoorders aan over de verschillende mythen die over
groendaken de ronde doen. Groendaken isoleren niet of
nauwelijks, stelde hij, ze dragen ook niet of nauwelijks bij aan
de verkoeling van de lucht en ook de luchtzuiverende werking is verwaarloosbaar. Maar er blijven voldoende gunstige
eigenschappen over die een investering in dergelijke daken
de moeite waard maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de
buffering van hemelwater, vergroting van de biodiversiteit
en het verbeteren van het uitzicht. Een aantal partijen heeft
de handen ineengeslagen om (stedelijke) dakeigenaren te
stimuleren de potentie van hun dak te benutten. De samen-

Op vrijdag 10 juni 2016 werd op
dit dak de Kennisdag ‘Kansen voor
de Bovenstad’ georganiseerd.

Ruim 280.000 mensen hebben in een periode van
minder dan een maand de trap naar het dak van het
Groothandelsgebouw beklommen. Een succesvollere
promotie van het meervoudig dakgebruik is nauwelijks
denkbaar. De Rotterdamse Dakendagen werden geopend
met een Kennisdag waarbij experts hun visie gaven op
de toekomstige ontwikkeling van het dak in met name de
stedelijke omgeving. In de ochtend maakten de belang
stellenden op de fiets excursies naar enkele fraaie en
opvallende Rotterdamse daken. ’s Middags werd via een
plenair gedeelte gediscussieerd over de manier waarop
daken kunnen worden ingezet om de leefbaarheid van de
stad te vergroten. Middels zogeheten ‘Dakendates’ werd de
verdieping gezocht. Tenslotte werd bekendgemaakt welke
persoon/organisatie zich de Dakenheld 2016 mag noemen.

denk verder dan groen
Dirk van Peijpe van De Urbanisten opende het middaggedeelte met een betoog tegen het automatisme dat overal

dakgroen wordt aangebracht: “Als men begint na te denken
over het gebruik van het dak, denkt men dikwijls niet verder
dan een groenpakket, of bomen op het dak. Wij noemen dat
wel eens gekscherend ‘groene porno’, wij vinden die keuze
veel te gemakkelijk. Want er is nog zoveel méér mogelijk met
het dak, en het is afhankelijk van de locatie van het dak wat
voor de betreffende situatie een goede keuze zou zijn. Wij
onderscheiden niet alleen groene daken, maar ook blauw
(waterdaken), geel (energiedaken) en rood (gebruiksdaken). Een dak in het centrum van de stad kan bijvoorbeeld
worden ingericht als een loungebar. Op deze manier draagt
het dak op een andere manier bij aan de leefbaarheid van
de stad en wordt ook een ander financieringsmodel benut.
Over de financiering van de toekomstige ontwikkelingen
kwam Brigitte Bultinck van het Nationaal Groenfonds te
spreken. Zij vertelde dat er al zeer veel verdienmodellen voor
duurzame daken bedacht zijn en dat deze kennis ook toegankelijk is. Financiers van duurzame daken willen geld zien.

Peter Bosch (TNO) tijdens de onthulling van de nieuwe website voor multifunctionele daken.
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laat zien hoe een relatief eenvoudige aanpassing het leven
in de stad (óók op maaiveldniveau) kan verbeteren. Het
Rotterdamse Stationsplein is door de trap veel levendiger
geworden.
Dirk van Peijpe van De Urbanisten viel hem bij, maar
herhaalde zijn eerdere standpunt dat er zoveel méér
mogelijk is dan alleen het vergroenen van het daken
landschap (dus: rood, geel en blauw). Niet voor niets
vond het middagprogramma plaats onder de titel
‘Who’s afraid of red, yellow, green and blue?’ Natuurlijk
kan het stadscentrum worden getransformeerd in een
jungle, maar de leefbaarheid van de stad vraagt ook om
andere toepassingen. Zo werd bijvoorbeeld het idee
geopperd de daken te benutten als honden-uitlaatplekken.
De Rotterdamse Schouwburg onderzoekt de mogelijkheid
het dak als theater te benutten. Er is kortom al veel mogelijk
met daken, maar Van Peijpe daagde de aanwezigen
uit na te denken over de volgende stap: “Ook hier geldt:
‘the proof of the pudding is in the eating’. Het is uiteindelijk
een kwestie van doen.

De initiatiefnemers van Blijstroom.

Om de ontwikkelingen te stimuleren, roept de organisatie van
de Rotterdamse Dakendagen vanaf heden jaarlijks een
Dakheld uit, een persoon of organisatie die een bijzondere
verdienste heeft geleverd in de ontwikkeling van het meervoudig dakgebruik. Deze eerste editie werden de Urban Farmers
uitgeroepen tot Dakheld 2016. De Urban Farmers hebben
in Den Haag op het dak van het voormalige Phillips-gebouw
de eerste stadsboerderij van Nederland opgezet. Een voorbeeld dat volgens de organisatie navolging verdient. ●

werking tussen TNO, SBRCURNET en diverse gemeenten heeft
geresulteerd in de website www.multifunctioneledaken.nl, die
zo compleet mogelijk wil zijn in de informatievoorziening rond
het multifunctionele dak.
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Niets meer missen uit de dakenbranche?

Ook waren Dakendates mogelijk met o.a. de initiatiefnemers
van Blijstroom, een Rotterdams zonnecollectief, de ondertekenaars van de Green Deal Groene Daken, STOWA (over de
monitoring van groen-blauwe daken) en Jeroen de Leeuw
van de Rotterdamse Stadsschouwburg (over de verduurzaming van het Schouwburgplein, wat een dak op een
parkeergarage is). Op deze manier werd, op verschillende
locaties van het dak van het Groothandelsgebouw, nader
ingegaan op de vraag hoe de toepassing van multifunc
tionele daken kan worden gestimuleerd, en uitgevoerd in
de praktijk.
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‘Tweederopbouw’

NEEM EEN ABONNEMENT OP
DE CONSEQUENTIES VOOR HET DAK
•BRL’s Veilig werken op hoogte in ontwikkeling
•Sociale innovatie om uitval van personeel te verminderen
•Wetsvoorstel: per 2024 verbod op asbestdaken
•Optimaal gebruik van de mogelijkheden van het dak
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•Glooiend stationsdak afgewerkt met betonplaten
•Nieuwe URL Beton en keramiek in ontwikkeling
•Luchtdichtheid en isolatie: nieuwe aandachtspunten voor dakdekkersbedrijven
•Windbelasting op zonne-energiesystemen op platte daken
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Architect Winy Maas van MRDV (ontwerper van o.a. de
Rotterdamse Markthal) hield aansluitend een lezing over
de toekomst van de zogeheten Bovenstad. Hij pleitte voor vergroening van het dakenlandschap en liet zien dat er in het
centrum van Rotterdam mogelijkheden te over zijn om dit
te verwezenlijken. Hij noemt dit, na de wederopbouw die het
naoorlogse Rotterdam heeft gekend, de ‘Tweederopbouw’.
Alleen al de trap naar het dak van het Groothandelsgebouw

De Urban Farmers zijn Dakheld 2016.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Stichting Roof Update

Detaillering en materiaalkeuze van groot belang bij groendaken
De groeiende mogelijkheden op het platte dak maakt dat de detaillering en
de kwaliteit van de dakopbouw bijzondere aandacht vereisen. Eric Pelsers
en Eduard Beekhuizen van de Stichting Roof Update pleiten voor volledig verkleefde dakbedekkingsystemen. Bij het toepassen van een tuindak is het kleven van de dampremmende laag en het compartimenteren van de isolatie,
mogelijk zelfs lekdetectie, belangrijke voorwaarden voor jarenlang dakplezier.

Roof Update dakdeskundigen Eric Pelsers en Eduard
Beekhuizen (beiden werkzaam bij Polygum Nederland),
gaan nader in op de detaillering en materiaalkeuze van
een goed tuindak.

Dampremmende laag
Pelsers: “De keuze voor een dampremmende laag is mede
afhankelijk van het binnenklimaat. De meest essentiële functie van een dampremmende laag is die van het beperken
van het damptransport door de geïsoleerde dakbedekkingsconstructie. Losse overlapverbindingen, niet volledige
aansluitingen in een dampremmende laag en dergelijke zijn
vergelijkbaar met een lek in de dakbedekking. De dampremmende functie wordt dan behoorlijk teniet gedaan. Met de
toepassing van een bitumineuze dampremmende laag, zo
nodig voorzien van een inlage van aluminium, kan op eenvoudige wijze een goed resultaat worden bereikt. Daarbij
kan men een bitumineuze dampremmende laag gebruiken
als noodlaag, winddichte laag en compartimentering in het
dakbedekkingssysteem.”
Voor het optimaal duurzaam functioneren van een tuindak is
het van groot belang dat de waterdichte laag volledig wordt
gekleefd op de onderconstructie. De achtergrond hiervan
is dat wanneer, bijvoorbeeld door werkzaamheden, de waterdichte laag beschadigd raakt, dit niet tot (zeer) ernstige
gevolgen leidt.
Wanneer losliggende dakbedekkingsystemen zouden
worden toegepast kan bij een beschadiging lekwater onder
de waterdichte laag komen en zich tussen deze laag en de
ondergrond verplaatsen. Zo’n lekkage wordt in het algemeen
pas na geruime tijd ontdekt, wanneer dit in de onderliggende
ruimte binnendringt via stortnaden, dilatatievoegen en dergelijke. Het is dan in de meeste gevallen vrijwel niet meer mogelijk het eigenlijke lekkagepunt op te sporen zonder aanzienlijke
graafwerkzaamheden. Pelsers: “Bij grote en ingewikkelde
tuindaken is het aan te bevelen een waterdetectiesysteem toe
te voegen. Het waterdetectiesysteem van Texplor wordt aangebracht in de eerste verkleefde lagen. Met de meetapparatuur
is dan zeer nauwkeurig en snel een lekkage te detecteren.”

Isolatielaag

Al in 2012 waarschuwde BDA in haar Dakboek voor de intensieve belasting en de gevolgen van lekkages bij tuindaken:
“Vanwege de enorme gevolgen die (het repareren van) een
waterlekkage veroorzaakt aan het dakmeubilair (opstallen, bestrating, tuininrichting en beplanting) raakt men er
langzamerhand van overtuigd dat aan de waterdichte
laag in begroeide daken geen concessies mogen worden
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gedaan,” schrijven de raadgevende ingenieurs. ”De meeste
lekkages komen voort uit verkeerde details of fouten tijdens
de uitvoering van de dakbedekking. Lekkages die later
optreden worden vaak veroorzaakt door verkeerde materiaalkeuzes (bijvoorbeeld niet wortelvaste dakbedekking)
en mechanische beschadiging door verkeerd gebruik
en onderhoud.”

Door de dampremmende laag volledig te kleven en de isolatielaag te compartimenteren om eventuele lekkages makkelijker te kunnen lokaliseren, worden gevolgschades beperkt.
Eduard Beekhuizen: “Isolatiemateriaal wordt bepaald op de
gewenste isolatiewaarde en de daarbij behorende dikte.
Belangrijk bij die keuze is de drukvastheid, vormvastheid en
het gewicht van het isolatieproduct. “

het dakbedekkingssyteem wordt bereikt met minimaal twee
lagen dakbedekking die aan de ondergrond en onderling
volledig worden gekleefd. Beekhuizen: “Bij een groendak
is het aan te bevelen een tweelaags bitumineus dak uit te
voeren. Een tweelaags systeem betekent dat
zowel de onderlaag als de toplaag
waterdicht zijn aangebracht.
De toplaag dient wortelbestendig te zijn en te
beschikken over een
FFL certificaat.”

Pelsers: “Het Duitse FLL, het onderzoekscentrum Landschapsontwikkeling en Landschapsbeheer stelde al in 2002 een
richtlijn op ‘ für die Planung, Ausführung und Pflege von
Dachbegrüningen, Dachbegrüningsrichtlinie’ minstens gelijkwaardig aan onze BRL Dak- en Gevelbegroening.
Onze dakbedekking, Polygum Roofgarden WW, is wortelvast
(worteldoorgroeibestand) conform NEN-EN 13948 en volgens
deze FLL richtlijnen getest. Uit een uitgebreide proefopstelling
die we al in 1999 deden, bleek dat geen wortels de wortelbestendige waterdichtingslaag Polygum Roofgarden WW
doordrongen.”

Samenwerking
Tenslotte is het van groot belang, dat in de planning voldoende rekening wordt gehouden met de opeenvolgende
werkzaamheden. Beekhuizen: “Men dient alle aansluitingen
en dakwerkzaamheden te hebben afgerond voordat het
groendaksysteem wordt geplaatst. Een belangrijk aspect in
het verwezenlijken van een groendak is de samenwerking
tussen het dakdekkerbedrijf en de hovenier. Tijdens het
aanbrengen van de begroeiing kan door onwetendheid
danwel onachtzaamheid de waterdichtingslaag beschadigd worden waardoor er in de toekomst kans bestaat op
lekkage. Gespecialiseerde hoveniersbedrijven weten natuurlijk om te gaan met de delicate ondergrond. Ze denken mee
in het ontwerp en detaillering van de ondergrond. In nauwe
samenwerking met de dakdekker en met de juiste materialen ontstaat de betrouwbare basis voor een groendak waar
u jarenlang plezier van kunt hebben. ” ●

Tweelaags en wortelwerend
De meeste zekerheid voor een duurzame waterdichtheid van

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Informatie-uitwisseling

Alle informatie over een project op een centrale plek verzameld
Het dak lekt, en dan? Het hele proces van schadeopname, offreren,
reparatie en facturatie kan vanaf heden worden ondergebracht in het
online programma Euplo. Via dit programma zijn alle betrokken partijen
direct op de hoogte van alle relevante informatie. Het programma is
ontwikkeld door LichtOranje uit Zeewolde, Roofs sprak met aandeelhouders
Mattanja In ’t Veld en Esther Kloosterman.

Kloosterman vult aan: “Dit raadplegen gebeurt simpelweg
door in het systeem in te loggen. Net als bij Facebook kan
worden ingesteld wie welke informatie te zien krijgt. Dit wordt
door de ‘regisseur’ bepaald en ingesteld. De correspondentie
kan (eveneens net als Facebook) via Euplo verlopen. En net
als de Facebook chat, of Whatsapp, blijft de correspondentie
bewaard, zodat precies na te kijken blijft wie wanneer wat
heeft gezegd. Alle informatie is op een overzichtelijke manier
ingedeeld en het systeem is zodanig eenvoudig ingericht,
dat iedereen er goed mee kan werken. Dit kan zoals gezegd
voor alle onderdelen van het vastgoedobject worden ingericht. Maar ook bijvoorbeeld voor een complex vakantiehuisjes: ‘Huisje 8 is schoongemaakt en men kan naar binnen’.”

Transparant
Het idee voor het online programma is ontstaan uit de
gedachte dat het werk van een gemiddeld bouwbedrijf
efficiënter, sneller en leuker kan worden ingericht. Miscommunicatie is een van belangrijkste factoren die kunnen
leiden tot tijdverlies en ergernis. Het nieuw ontwikkelde online
programma voorziet in het verzamelen van alle informatie,
documenten en correspondentie op één centrale plaats.
De ‘regisseur’ (doorgaans de gebouweigenaar) bepaalt
welke partij welke informatie te zien krijgt.
Het programma voorkomt dat discussies ontstaan, omdat
het inzicht biedt in de zogeheten ‘single point of truth’. Er is
omtrent de afhandeling van bijvoorbeeld een dakschade
maar één objectieve waarheid: wanneer is de melding
gedaan, wanneer is de dakdekker de schade komen opnemen, wanneer heeft hij zijn offerte verstuurd, wanneer is die
geaccordeerd, wanneer zijn de werkzaamheden uitgevoerd,
etc. Al deze informatie, de documenten en de correspondentie die daaromtrent wordt gevoerd, wordt in Euplo verzameld.
Zo zal bijvoorbeeld de vraag of een eerder gestuurde offerte
nog eens opnieuw kan worden toegestuurd niet meer worden gesteld: die blijft immers in het systeem raadpleegbaar.

Legoblokjes
De naam van het programma is geïnspireerd op het bekende Duplo, en niet voor niets. Het systeem is immers opgebouwd uit afzonderlijke ‘blokjes’, die door de ‘regisseur’ naar
eigen inzicht aan elkaar kunnen worden verbonden. Want
alle relevante informatie met betrekking tot alle onderdelen
van het vastgoedobject (dus niet alleen het dak) kan in het
programma worden ingevoerd en bijgehouden. Op deze
manier krijgt de gebouweigenaar (de ‘regisseur’) een compleet overzicht van de werkzaamheden die aan het gebouw
zijn uitgevoerd, of in de toekomst moeten worden uitgevoerd
– en welke partijen daar bij zijn betrokken. De betrokken
partijen krijgen op hun beurt door de ‘regisseur’ rollen en
rechten toegekend; daarmee krijgen zij dus uitsluitend inzicht
in de voor hen relevante informatie, en de mogelijkheid
waar nodig de eigen informatie toe te voegen.

Hoe werkt het programma in de praktijk voor bijvoorbeeld
een dakdekkerbedrijf? In ’t Veld: “Wanneer op een goede
manier van Euplo gebruik wordt gemaakt, kan de gebouw
eigenaar via de ogen van de dakdekker kijken wat er op
het dak zoal gebeurt. Bij de genoemde daklekkage kan
de betreffende dakdekker een foto maken van hoe hij het
dak aantrof, en na de werkzaamheden kan hij met een
foto laten zien hoe hij het heeft gerepareerd. Maar ook
alle andere aspecten, zoals bijvoorbeeld de dakveiligheid,
kunnen middels foto’s inzichtelijk worden gemaakt.”
“Wanneer een dakdekker via Euplo een melding krijgt,
doorloopt hij een korte vragenlijst,” aldus Kloosterman. “Dat
kost weinig tijd: het is een kwestie van op bepaalde knoppen
drukken en eventueel aanvullende informatie opgeven. Het

systeem houdt de betrokkenen ook scherp: er wordt bijvoorbeeld direct gevraagd om een datum in te vullen wanneer
de vraag van de dakopname aan de orde is. Doordat alle
informatie centraal wordt verzameld, vallen patronen ook
eerder op. Om in het eerdere voorbeeld te blijven: waarom is
het dak telkens boven de speelgoedwinkel lek? Alle informatie is transparant en ook daardoor worden partijen scherp
gehouden: de hele keten kan het zien als één partij op zich
laat wachten.”

Beschikbaarheid
Euplo is vrij voor de markt beschikbaar en werkt op licentiebasis per maand. “We willen het programma zo toegankelijk
mogelijk maken: daarom houden we de licentiekosten laag
en kan men op elk gewenst moment weer opzeggen. Wij
leveren het programma desgewenst in de huisstijl van de
licentiehouder, met een instructie en basisinrichting. Het verder inrichten van het systeem moet men zelf doen maar wijst
zich vanzelf. Het programma is zoals gezegd interessant voor
gebouwbeheerders, maar het is handig als de uitvoerende
partijen zelf ook met het systeem werken zodat de aansluiting
kan worden gemaakt. Door alle relevante informatie toegankelijk te maken voor alle relevante partijen wordt het (bouw-)
proces gestroomlijnd en verbeterd. Tevens sorteren we hiermee voor op de Stelselherziening Kwaliteitsborging, die immers verlangt dat er per vastgoedobject een gebouwdossier
wordt aangelegd. Daar is dit het ideale instrument voor.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

“Stel je even een dak van een winkelcentrum voor,” legt
In ’t Veld uit. “Dat dak heeft bijvoorbeeld een omvang van
100 m². Dat is een ‘single point of truth’, net als bijvoorbeeld
wanneer iemand op het dak is geweest voor een dakopname, of wanneer een offerte is opgestuurd. Dat is informatie
die traditioneel nog allemaal op papier staat en in ordners
is opgeborgen. Dat is echt niet meer van deze tijd.”
“Nu is er bijvoorbeeld een lekkage ter plaatse van de speelgoedwinkel. In de traditionele situatie belt de winkelier met
de gebouwbeheerder dat er een lekkage is. Deze komt dan
langs om vast te stellen dat er inderdaad sprake is van een
lekkage. Hij gaat vervolgens aan de gang met meerdere
dakdekkerbedrijven en hij moet de communicatie met de
dakdekkerbedrijven ook communiceren met de winkelier.
In dat hele communicatietraject zitten heel veel momenten
waarin misverstanden of vertragingen kunnen optreden. In
Euplo staat alle informatie verzameld, en die is door iedere
belanghebbende op elk willekeurig tijdstip, vanaf elke willekeurige plek, te raadplegen. De status van een project is dus
voor iedereen duidelijk.”
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Productnieuws

Nieuwe titaniumbrander
voorziet in vraag van de markt
Branders & Zo uit Zoetermeer brengt een nieuw type titaniumbrander op de
markt. Directeur Jouke Winters licht de innovatie toe.

Werkbon naar planning versturen...

Maak werkbonnen
aan vanuit uw
Gilde-systeem,
zoals u gewend
bent en verzend
deze naar het
planbord

Minder overtypen
van gegevens,
sneller factureren
en de klant
betaald sneller
de rekening

Weekstaat:
gesloten urenregistratie

Buitendienst
beschikt over alle
actuele
informatie,
minder telefoonkosten en minder
reistijd

Overzichtelijk
planbord doordat
de kleuren
automatisch
aanpassen aan
de status van de
bon

Mail uw klant
direct een kopie
van de bon

Verbruikte uren
en materialen,
foto’s en
opmerkingen
komen terug op
de werkbon

Professionele
uitstraling en
meer werkplezier!

Hier staan de te
plannen bonnen
klaar; sleep ze
eenvoudig naar
de monteur op de
gewenste dag
en tijdstip

“Het voordeel van een titanium dakbrander is bekend:
titanium is een licht materiaal en dat maakt de brander ook
licht in het gebruik,” aldus Winters. “Deze nieuwe dakbrander
is voorzien van een verwisselbare branderkop en verlengpijp.
De branderkoppen zijn in diverse diameters verkrijgbaar en
de lengte van de verlengpijpen varieert van 150 tot 700 mm.
Dit maakt de brander in diverse situaties op een optimale
manier inzetbaar: er zijn immers werkzaamheden waar
een kleinere branderkop voldoende is. Standaard wordt
de dakbrander geleverd met een lengte van 600 mm: deze
komt het meest voor. Op aanvraag zijn ook andere lengtes
leverbaar. De aansluitmoer die op de handgreep wordt
geschroefd sluit door de male-uitvoering 100% gasdicht.”

verlengpijpen, daarmee is het geschikt voor gebruik op
vrijwel alle merken dakbranders.
Tevens levert men de brander met een drukregelaar die
speciaal voor dakwerk geschikt is. Doorgaans gebruiken
dakdekkers een doorstroombegrenzer waarbij van de volle
gasdruk in de fles gebruikt wordt gemaakt. Het reduceer
ventiel, of drukregelaar, zorgt ervoor dat de druk gereduceerd wordt naar 4 bar. Dit is de exacte druk die benodigd is
voor het gebruik van een dakbrander. Winters: “Veel mensen
vergeten dat een branderkop luchtgaten en een inspuiter
heeft, die op elkaar zijn afgestemd om een zo hoog mogelijk
rendement uit de brander te halen. Meer
druk op die inspuiter zetten heeft enkel tot
gevolg dat je de vloeibare propaan de
lucht in spuit – wat weggegooid geld is. Algemeen gesproken is
een werkdruk van
4 bar voldoende
voor dakwerkzaamheden.”

Accessoires

De digitale werkbon: snel werken
en nóg meer service naar de klant!
Met de mobiele werkbon is het lekker eﬀiciënt werken. Zo min mogelijk administratie,
zoveel mogelijk aan de slag. Met de mobiele werkbon zetten u en uw medewerkers
weer een stap vooruit. Klanten van Gilde �o�ware kennen de voordelen.

De leverancier is weliswaar relatief nieuw op de markt, maar
in de loop der jaren heeft Winters veel ervaring opgebouwd
in de ontwikkeling van branders voor o.a. dakwerkzaamheden. Begonnen in het familiebedrijf Odin bv, is hij momenteel
actief met Branders & Zo. Naast een assortiment RVS branders biedt het bedrijf ook de DB-600ti, een titanium brander
die is voorzien van enkele noviteiten.

Duiven | (0316) 345 050

www.gildeso ware.nl

Het bedrijf levert alle dakbranders met een brandervoetje
uit de sterke kunststof ABS. Hiervoor wordt een
zogeheten ‘snap-on’-systeem gebruikt. Hiermee klemt het brandervoetje rond
de verlengpijp van de brander.
Door de ronde vormgeving
wordt voorkomen dat de
brander omvalt en eventueel schade kan veroor
zaken. Het voetje past
op alle standaard (12 mm)

Winters geeft aan
hoge verwachtingen te
hebben voor deze titaniumbrander “De DB-600ti is een
doorontwikkeling op wat in de markt reeds aanwezig was en
voorziet dan ook in een duidelijke vraag. De brander maakt
het werk van de dakdekker gemakkelijker en kwalitatief
beter.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Sociale innovatie

Vitaal met je VAK bezig zijn
In het kader van de Leergang Organisatie Vitaliteit schreef Peter van Houtum
van Gebr. Janssen uit Beugen het manifest ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.
Dit artikel is een samenvatting van dat manifest.

Peter van Houtum, Gebr. Janssen te Beugen

Dit artikel beschrijft het strategisch ontwikkelplan voor
Gebr. Janssen uit Beugen om te komen tot haar doelstelling:
vitale mensen in een vitale organisatie. 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.
Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om
het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangs
punten van het vitaliteitsmanagementprogramma
‘Vitaal met je VAK bezig zijn’ bij Gebr. Janssen. Met VAK
wordt bedoeld: echt met je vak bezig zijn: dit is herkenbaar
voor onze mensen en daar kunnen ze ook aanhaken.
Daarnaast staat VAK ook voor Veiligheid, Afspraken nakomen
en Kwaliteit - en te genieten van alles wat het leven te
bieden heeft.
De balans om gezond te blijven draait onder meer om:
• Belasting en belastbaarheid;
• Korte en lange termijn;
• Werk en privé.
Preventief aan je gezondheid werken is nog altijd de beste
manier om dit te realiseren. Uitgangspunt is dat je wat je
investeert terugkrijgt. Preventief aan je gezondheid werken
betekent in de eerste plaats gezond eten, voldoende bewegen, ontspannen en zorgen voor een goede balans in
je leven. Maar je kunt méér doen om gezond te blijven. De
manier waarop je denkt en omgaat met je gevoelens heeft
eveneens een belangrijke invloed op je gezondheid. Gezond
denken en gezond voelen betekent werken aan je gezondheid. Je kunt je hier ook in trainen. Het zou fantastisch als er
een gezondheidscultuur is waarbij mensen hier uit zichzelf
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Peter van Houtum.

aan werken, én dat over dit onderwerp vrij gesproken kan
worden.

MVPDS-model
Er zijn verschillende tools om hiermee aan de slag te
gaan. In het strategisch ontwikkelplan wordt gebruik gemaakt van het MVPDS-model. De letters MVDPS staan voor:
Missie, Visie, Positionering, Doelen en Strategie. Het model
zorgt voor een logische volgorde, het voorkomt dat er stappen worden overgeslagen en er kunnen meerdere besturingsproblemen en vraagstukken mee verklaard worden.
Gebr. Janssen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil bij alle activiteiten een juiste balans vinden
tussen sociale, milieu- en economische effecten. Door het
voortdurend analyseren van de impact van de bedrijfsvoering op mens en milieu verbeteren we die processen. Het
bedrijf heeft bovendien de gedragscode op schrift vastgelegd. Denk daarbij aan het niet discrimineren, veilig werken,
etc. De gedragscode is ondertekend door de directie en
medewerkers van Gebr. Janssen, wat betekent dat zij zich
hier aan moeten en willen houden.
Het concreet maken van de missie, visie en positionering in
een doelstelling is de volgende stap in het MVPDS-model.
Om elkaar te vinden is het belangrijk dat het gezamenlijke
belang zo groot mogelijk is. Begrippen hierbij zijn: betekenisvol, waardering, begrip, veiligheid, plezier, leermoment,
maar bovenal in lijn zitten met elkaars behoeftes. Bevlogen
personeel draagt bij aan het succes van de organisatie en
het onderzoek toont aan dat zij goed zijn voor 27% minder
verzuim, 62% minder veiligheidsincidenten, 18% meer productiviteit, 12% meer klantgroei – en dat ze 12% meer rendabel
zijn. Bevlogenheid betekent je gelukkig voelen in de specifieke context van werk. In een gemiddelde organisatie blijkt
slechts 15% van de mensen bevlogen te zijn. Dit percentage
kan/mag dus best een stuk hoger liggen.

PDCA-cirkel
Naast deze gezondheidscultuur zijn er nog vier belangrijke
redenen om aandacht te geven aan gezondheidsmanagement. Ten eerste moeten werknemers langer doorwerken en
veroudert de werkende populatie. Er dreigt schaarste op de
arbeidsmarkt. Ten tweede legt de overheid meer en meer de
kosten voor arbeidsongeschiktheid bij werkgevers. Ten derde
leidt globalisering tot scherpe concurrentie en hoge werkdruk. Ten vierde veranderen organisaties razendsnel onder
druk van digitalisering.
Verder heeft de werkgever een belangrijke rol bij gezondheidsbevordering op de werkplek. Werkgevers zijn verplicht
om zich te houden aan de Arbowet. Hierbij gaat het om
activiteiten die de gezondheid van de medewerkers beschermen. Voor activiteiten die zich richten op de bevordering
van de gezondheid van medewerkers zijn geen wettelijke
vereisten: dat is aan de werkgever. Daarnaast is er nog de
gedachte dat de aandacht niet alleen op de werknemers
gericht moet worden die uitgevallen zijn. Van het verzuim dat
er is, is de helft niet beïnvloedbaar en de andere helft kan
‘bewerkt’ worden, maar er zal niet al te veel winst behaald
worden. Meer winst is te behalen bij de populatie die niet ziek
is. Deze is gemakkelijker beïnvloedbaar.

Aan de basis van elk proces ligt een regelkring waarin permanent bewaakt wordt of het beoogde resultaat ook daadwerkelijk bereikt wordt. De PDCA-cirkel is één van de regelkringen die gebruikt kunnen worden bij procesbesturing. PDCA is
een afkorting die staat voor een viertal stappen uit de cirkel
die steeds doorlopen worden. Deze stappen zijn:
Plan (maak een plan met de resultaten die bereikt willen
worden), Do (voer het plan uit), Check (vergelijk de resultaten met de doelen) en Act (neem bij afwijking maatregelen/
stuur bij om de resultaten alsnog te bereiken). Het resultaat

van gebruik van dit model is een planmatige continue verbeterslag voor de onderneming in het realiseren van de gestelde doelen, in een kortere tijd en met een hogere kwaliteit.

WEB-model
Werkstressoren staan de bevrediging van psychologische
basisbehoeften (competentie, autonomie en verbondenheid) in de weg, hetgeen kan leiden tot uitputting. Energiebronnen daarentegen bevorderen de bevrediging van deze
behoeften juist, waardoor bevlogenheid wordt gestimuleerd.
Het Werkstressoren en Energiebronnen (WEB)-model maakt
het mogelijk om voor elke organisatie de belangrijkste
oorzaken van werkstressoren en energiebronnen in kaart
te brengen. Hierdoor kunnen organisaties gericht actie
ondernemen om motivatie van werknemers te verhogen en
verzuim te reduceren.

Health Balanced Scorecard
Als ondersteuning voor het vitaliteitssmanagementprogramma 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. Om
de juiste koers uit te zetten, te behouden en te verbeteren
moet aan veel touwtjes (kritische succesfactoren) getrokken
worden; deze touwtjes zijn verschillend dik, dun, lang en kort.
Middels de HBSC zijn al deze verschillende touwtjes in beeld
gebracht. Let wel: deze touwtjes zijn niet statisch maar dynamisch. Naar aanleiding van de evaluatie uit de PDCA-cyclus
kunnen deze gewijzigd worden.
Om in de flow van een continue verbetermentaliteit te komen
is een uitdaging. Er zijn flinke hobbels om te overwinnen. Dit
is de weerstand en angst voor verandering. Derhalve kan de
PDCA-cyclus niet zonder een aansluitende cyclus van inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren. Hiervoor hebben
wij gebruik gemaakt van een anker. Een anker zorgt ervoor
dat een boot niet doelloos ronddrijft, het staat symbool
voor houvast en stabiliteit, maar ook voor hoop en vertrouwen. Het anker waarmee gewerkt zal worden is de pay-off:
Vitaal met je VAK bezig zijn. Hier is een pakket maatregelen
aan verbonden, zoals o.a.: ‘zorg voor betrokkenheid van het
management’, ‘laat vitaliteit opslaan in routine’, ‘zorg voor
herkenbaarheid van vitaliteit’, etc.
Wat aandacht krijgt, groeit. Derhalve moet vitaliteit als een
rode draad door de onderneming lopen. Duwen en trekken helpt niet, maar vele kleine stapjes geven uiteindelijk
toch een mooi resultaat. De onderneming Gebr. Janssen is
aan de slag gegaan en heeft al kleine successen kunnen
boeken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Roofs

25

Asbest

Is Asbestdakenverbod voorbeeld van ‘asbesthysterie’?
Op 2 juni 2016 werd in de Volkskrant het pamflet
Laten we normaal doen over asbest gepubliceerd, dat
werd ondertekend door o.a de burgemeester van Alkmaar,
een hoogleraar en twee topmannen van woningcorporaties.
In het pamflet wordt gepleit voor een meer nuchtere
benadering van de asbestproblematiek. Volgens marktpartijen is dit een ontkenning
van de ernst van de problema-
tiek die een ongewenst
remmend effect heeft.

Inzichten in de omgang met de risico’s
van asbest

De ondertekenaars baseren zich op het onderzoeksrapport
Inzichten in de omgang met de risico’s van asbest van
Crisislab, dat via de website van het bureau is te downloa
den. In het pamflet wordt de stelling verdedigd dat de huidige
maatregelen tegen asbest, waaronder het Asbestdakenverbod, buitenproportioneel zijn. Zo lezen we in het pamflet
bijvoorbeeld: “De vondst van asbest leidt niet alleen tot
paniekreacties, maar vaak ook tot een risico-regelreflex: we
pakken het risico aan met nieuwe regelgeving. Regelmatig
volgen meteen grootschalige, kostbare saneringsprogramma’s, met ingrijpende financiële gevolgen voor de betrokken
organisaties, zoals woningcorporaties. Maatschappelijke
onrust en media-aandacht laten nauwelijks ruimte om het
probleem normaal te benaderen.”

‘Nuchtere, pragmatische benadering’
Ira Helsloot
Judith Vlagsma
1
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In het pamflet wordt aangegeven dat deze reactie, gezien
de voorgeschiedenis, begrijpelijk is. In de jaren zestig en
zeventig zijn honderdduizenden mensen aan hoge concentraties blootgesteld, waardoor er nu jaarlijks zo’n duizend
mensen eerder overlijden. Sinds 1993 is het materiaal dan
ook terecht verboden, en in gebouwen van vóór 1993 zit nog

veel asbesthoudend materiaal. Om dit materiaal gaat het
nu. De eisen aan het saneren zijn in de loop der jaren steeds
strenger geworden vanuit de redenatie dat iedere asbestvezel gevaarlijk is. Volgens de ondertekenaars wordt zelden
gekeken naar het nut en andere effecten van deze zeer
strenge eisen. Ook is er nooit een vergelijking met andere,
vergelijkbare risico’s gemaakt.
Crisislab maakt deze vergelijking en komt tot de conclusie
dat het risico van hechtgebonden asbest in woningen
en daken ‘eigenlijk heel klein’ is. Die asbestvezels kunnen
namelijk in principe niet loskomen uit de bouwmaterialen.
Bovendien is asbest in gebouwen vaak op plaatsen verwerkt
die niet in directe verbinding staan met de lucht, waardoor
het risico relatief laag is. De kosten voor asbestverwijdering
wegen hier volgens de ondertekenaars niet tegen op. De
verhouding is volgens de ondertekenaars scheef: het geld
dat aan asbestsanering wordt besteed, kan niet worden
geïnvesteerd in andere belangrijke woningverbeteringen,
zoals energiebesparing.
Inventarisatie wijst uit dat huurders van woningcorporatie
Talis zelf zouden kiezen voor het energiezuinig maken van de
woning of het vervangen van de badkamer of keuken. Het
gevaar van asbest wordt door hen (terecht, volgens
de ondertekenaars) als ‘klein’ ingeschat. Na een asbestbrand in Alkmaar (januari 2014) kozen de bewoners van
het getroffen gebied (na een persconferentie en raadpleging van de GGD) ervoor om terug naar huis te gaan. Een
vergelijkbare brand in Roermond (december 2014) leidde
tot grote sociale onrust en een schoonmaakactie die in
totaal 4 miljoen euro kostte. Desgevraagd had een ruime
meerderheid van de inwoners het geld liever aan andere
zaken besteed, zoals onderwijs en huisvesting.
De ondertekenaars benadrukken dat een dergelijke keuze
dient te worden gemaakt op basis van de juiste informatie. In
het pamflet stelt men dat op deze manier gekozen kan worden voor een pragmatische, nuchtere aanpak: “Geen grootschalige saneringsprogramma’s, maar saneren als nodig,
zoals bij grote risico’s op blootstelling. Daarnaast aansluiten
bij natuurlijke momenten, als groot onderhoud en sloop.”

Verschoor hekelt de wijze waarop in bijvoorbeeld de bakkersbranche de gezondheid van werknemers en consumenten
minder zwaar meetelt dan het commercieel belang en werkgelegenheid. Hij complimenteert staatssecretaris Dijksma, die
inziet dat de talloze asbestdaken - die al tientallen jaren in
gebruik zijn- door de invloed van weer en wind asbestdeeltjes gaan loslaten en vasthoudt aan het besluit de asbestdaken definitief uit het milieu te verwijderen. Verschoor eindigt
zijn reactie met de verwoording van de zorg dat er voor de
sanering van de asbestdaken slechts een ‘erg beperkte subsidieregeling’ beschikbaar is. Voorkomen moet worden dat
gebouweigenaren uit kostenoverwegingen de sanering zelf
ter hand gaan nemen, met alle gevolgen van dien.
Leo Veldhuis van branchevereniging VAVB (Vereniging van
Asbest Verwijderende Bedrijven) noemt de kwalificatie van
de ondertekenaars een ‘miskenning’ van de risico’s van
asbestvezels. Als asbest in het beton blijft zitten, is het gevaar
inderdaad verwaarloosbaar. Maar het probleem is nu juist
dat de asbest die op de Nederlandse daken aanwezig is
aan het einde van de levensduur zit: de asbestvezels komen
als gevolg van erosie los. Dat asbestvezels ongevaarlijk zouden zijn is volgens Veldhuis ‘onzin’, asbestvezels die losraken
van het materiaal zijn wel degelijk levensbedreigend.
“Het Asbestdakenverbod stelt hoge eisen aan de branche
voor asbestsaneerders. De capaciteit wordt momenteel
opgebouwd. Strategische samenwerkingsverbanden worden
aangegaan., o.a. met de dakenbranche. Ook wordt door
diverse branchepartijen gesproken met de betrokken ministeries en overheden (zoals provincies) over de prioriteitsstellingen op het gebied van veilig werken, de juiste mensen en
eventuele vraagstukken rond de financiering. Het wordt een
hele opgave om de deadline van 2024 te halen maar het is
zaak om zoveel mogelijk asbest uit het milieu te verwijderen.
Het signaal dat de ondertekenaars van het pamflet afgeven
werkt averechts: we moeten nu juist niet op de rem gaan
staan, maar gewoon aan het werk, vanzelfsprekend op een
veilige en verantwoorde manier .” ●

‘één vezel kan al tumor veroorzaken’
Een week later (op 11 juni 2016) antwoordde Jan Verschoor
van de Abestslachtoffers Vereniging op het pamflet, eveneens in de Volkskrant. Hij stelt dat het onjuist is om het risico
van hechtgebonden asbest in woningen en daken als klein
voor te stellen: “De realiteit is volstrekt anders: één ingeademd
asbestvezeltje kan zich hechten aan het long- of buikvlies en
kan op termijn een tumor, genaamd mesothelioom, vormen.
Mesothelioompatiënten hebben na diagnose een levensverwachting van gemiddeld één tot twee jaar.”

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Social media

Vergroot je zichtbaarheid met social media
Is het gebruik van social media van belang voor de dakenbranche?
Als je op zoek bent naar een betaalbare manier om de zichtbaarheid
van je bedrijf te vergroten en op een hedendaagse manier contact
te houden met je klant, dan is het antwoord ‘ja’. Maar onderzoek
wijst uit dat de dakenbranche hier nog weinig gebruik van maakt.

Door Daniëlle Moussa-van
de Veen, HU, DAMO Advies.

De dakenbranche trekt
duidelijk weer aan. Dit komt
deels doordat de nieuwbouwmarkt weer aantrekt:
door de lage hypotheekrente worden er meer huizen gekocht en verkocht.
De vraag naar nieuwe
huizen neemt toe. Bouwbedrijven hebben weer financiële ruimte om te bouwen. Maar
ook het renovatiegedeelte in de dakenbranche zit in de lift.
Woningcoöperaties hebben weer meer geld te besteden en
dragen vaak het gehele dakbeheer, ontwerp en onderhoud
over aan de specialisten. Toch komen de dakbedrijven vaak
nog op een traditionele manier aan hun opdrachten. Er
wordt nog weinig actief gebruik gemaakt van social media.
De meeste bedrijven hebben een LinkedIn profiel, alleen
wordt dit niet actief ingezet.

website zodanig ingesteld dat op het moment dat je zoekt
naar iets dakgerelateerd, wij er bovenuit moeten knallen.”
Toch zijn er ook positieve geluiden. Onder andere van 
Herm Tuiten, stafmedewerker branchevereniging Vebidak.
Tuiten heeft ervaring met het gebruik van online commu
nicatie binnen de dakenbranche. Hij ziet het gebruik van
social media binnen de dakenbranche toenemen. Vebidak
zet zelf LinkedIn en Twitter in om de naamsbekendheid te
vergroten, maar ook voor informatievoorziening en voorlichting. Hij voorspelt dat social media steeds vaker ingezet zal
worden, ter ondersteuning van de huidige communicatie.
Het zal niet enkel ingezet worden om nieuwe klanten te werven. Het valt hem op dat er per medium verschillende typen
volgers zijn. Dit is wel iets om rekening mee te houden: wie
wil je bereiken met welke social media, en met welk doel?
Kortom, geeft Tuiten aan: “Ter ondersteuning is het altijd goed
om online zichtbaar te zijn, waaronder ook via social media.”
Maar hoe zit het nu eigenlijk met het gebruik van social
media in Nederland?

Aantallen social media-gebruikers in 2016
Iemand die dat kan beamen is Paul Verkaik, directeur-
eigenaar van BDA Dak en Gevelopleidingen. Door het ontwikkelen van diverse gerenommeerde opleidingen merkt hij
hierdoor vaak als eerste de trends en ontwikkelingen binnen
de dakenbranche op, zowel in Nederland als daarbuiten. Hij
ziet dat de meeste bedrijven nog op de traditionele manier
aan hun opdrachten komen. Per brief, per mail of er wordt
een bezoek afgelegd. Hij is er ook niet van overtuigd dat
dit in de nabije toekomst zal veranderen.
Maar toch zegt Verkaik: “Als er iemand een goed verhaal
heeft over waarom het gebruik van social media goed is voor
de dakenbranche, hoe je zaken aan elkaar koppelt, dan wil
ik daar zeker wel een training op bouwen. Grotere bedrijven
zitten in B2B, op het moment dat je je richt op de particulier is
het anders, dan moet je dat anders benaderen. In beide gevallen moet je site op orde zijn. Je moet zorgen dat je gevonden wordt. Wij hebben de organische vindbaarheid van onze
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Vanaf 2010 wordt er door onderzoeksbureau Newcom
jaarlijks een grootschalige studie gedaan naar het social
media-gebruik onder Nederlanders vanaf 15 jaar. In
januari 2016 hebben er 10.484 mensen meegedaan, wat
maakt dat dit onderzoek een representatieve weergave is
van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. De belangrijkste conclusies uit dit rapport zijn dat Whats App het
grootste platform is in 2016, gevolgd door Facebook en
Youtube, welke blijven groeien. LinkedIn groeit in het aantal
gebruikers, maar het dagelijks gebruik neemt af. En Instagram
en Pinterest zijn voornamelijk populair onder jongeren.
In afbeelding 1 ziet u de meest gebruikte platformen.

Misschien is het toch het overwegen waard. Het toenemende gebruik van social media en daarmee de kansen die
social media bieden, stijgen hiermee naar enorme hoogte.
Bedrijven die hierop inspelen hebben een goede en betaalbare manier gevonden om dit deel van hun marketing bij
te houden. De zichtbaarheid van een bedrijf wordt hiermee
vergroot. Hiermee kun je op een leuke manier contact houden met de bestaande klanten, maar het trekt ook nieuwe
potentiële klanten aan.
Veel bouw- en dakbedrijven hebben baat bij mond-tot-mond
reclame. In dit tijdperk wordt er veel gecommuniceerd via social media. Ook wordt er veel content gedeeld. Je kunt dit zien
als digitale mond-tot-mond reclame. Een tevreden klant uit zijn
tevredenheid steeds vaker op social media of andere online
platforms, zoals vergelijkingsplatforms of beoordelingssites.
Het is ook goed om actief te zijn op social media, zodat je
weet wat er over je bedrijf wordt gezegd. 47% ziet social media als bedreiging. De grootste angst is imagoschade door
een blunder of slechte beoordeling. Daarnaast geeft 91%
van deze bedrijven aan dat ze hun bedrijfsvoering hebben
aangepast sinds de opkomst van social media, omdat ze
geloven dat dit hun bedrijf ook veel positiefs kan opleveren
en omdat ze beseffen dat ze (ook al zijn ze zelf wel of niet
actief op social media) niet kunnen voorkomen dat ze online
negatieve beoordelingen krijgen van klanten.

Hoe om te gaan met negatieve publiciteit?
Sommigen zien social media als bedreiging. Men is bang
voor negatieve publiciteit. Maar zie het zo: een klacht is
een kans! Het is een contactmoment met je klant. Zie het
als waardevolle feedback om je producten en diensten te
verbeteren. Als je direct reageert op een klacht of negatieve
tweet, voorkom je dat dit uitgroeit tot iets veel groters. Sterker
nog, als er hierna een positief bericht wordt gepost omdat je
het goed hebt opgepakt, is dit van origine negatieve bericht
dus omgezet naar goede reclame.

zelf komen. Gebruik bijvoorbeeld een vraag van een klant en
schrijf hier een stuk over. Of over een advies dat je onlangs
hebt uitgebracht. Deel je kennis.
De komende jaren zal het gebruik van social media toe
nemen, volgens onderzoek van prof. dr. Frank Rozemeijer van
Maastricht University. Ruim 75% van de ondervraagden verwacht een groei, onder andere omdat door het gebruik van
social media de inkoopprestaties kunnen worden verbeterd.
Dat geldt dus ook voor de dakenbranche.

Hoe pak je het aan?
In landen als de Verenigde Staten en Groot Brittannië bestaan er marketingbedrijven welke gespecialiseerd zijn in
adviseren in het gebruik van social media specifiek voor de
dakenbranche. Echter met de informatie die beschikbaar
is kun je als bedrijf al veel zelf doen. Het is van groot belang
dat je website op orde is. Het is belangrijk dat het overzichtelijk is, de juiste content bevat. Alles wat de klant nodig heeft
en wat het bedrijf kan bieden moet hierop te vinden zijn. De
social media-berichten die gepost worden verwijzen veelal
door naar je website. In het boek Online Media in de Bouw
van Inge Sijpkens en Sascha Murk staat op een eenvoudige,
heldere manier beschreven hoe men stap voor stap aan de
slag kan gaan met online marketing voor het bedrijf.

conclusie
Hoewel de digitalisering van de mond-tot-mond reclame
steeds beter zichtbaar wordt in de markt, zullen de traditionele manieren van werk werven wel blijven bestaan in de
dakenbranche. Het uitvoeren van dakwerkzaamheden blijft
fysiek werk, hierdoor is er vaak ook fysiek contact met de
klant nodig. Maar social media inzetten, naast de bestaande
communicatiekanalen, zowel online als offline, helpt zeker
om de zichtbaarheid van het bedrijf te vergroten en (potentiële) klanten te laten weten waarom ze voor jouw bedrijf
moeten (blijven) kiezen. ●

Ga bloggen!
Een tip van expert Inge Sijpkens (communicatieadviseur en
schrijfster van meerdere boeken, waaronder Online Media in
de Bouw): ga bloggen! Als je blogt, zorg je op lange termijn
voor een betere vindbaarheid van je website. En dat is
uiteindelijk waar je naartoe wilt, dat nieuwe klanten je weten
te vinden. Door bloggen blijft de content altijd bestaan op
internet. Dit verhoogt de organische vindbaarheid. Denk niet:
onze tak van sport leent zich niet voor bloggen. Elk bedrijf
heeft specifieke kennis waarover men kan bloggen.

Via Marketingfacts, Het gebruik van Social Media in Nederland in 2016

Digitale mond-tot-mond-reclame
Denkt u dat uw bedrijf geen Facebookpagina nodig heeft?

Afbeelding 1.

Het enige is dat het tijd kost. Een Google Adwords campagne kan door een marketingafdeling worden gedaan.
Maar bloggen moet echt van de kennis van de medewerker

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Granuﬂex dak- en
galerijtegels. Op
eenzame hoogte!

r.com
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OF ST/AT
de UNIRO

UNIROOF AT/ST
Veelzijdig
Onderhoudsarm
Snel en licht

1 tot 10 m/min
met geïntegreerde,
onderhoudsvrije motor in
het aandrijfwiel.
Door het smalle design
en de verstelbare transportas
is het tijdrovende ombouwen
verleden tijd.

Duurzame rubber
tegels, voor dak- en
galerij toepassing
•
•
•
•
•
•

Importeur en verdeler van FDT producten

Leister Technologies Benelux BV
Duwboot 38
NL-3991 CE Houten
www.leister.nl

FDT INTRODUCEERT TWEE NIEUWE PREMIUM RHEPANOL® DAKBANEN OP BASIS VAN PIB POLYISOBUTYLEEN

RHEPANOL® HFK
RHEPANOL® HFK-SK

De meest bekende dakbaan is de Rhepanol® fk met zelfdichtende overlapverbinding en een
“Gripfix” klittenband-systeem om mechanische bevestiging mogelijk te maken. In aanvulling
hierop is er de Rhepanol® fk SR met föhnbare afdichtingsrand. Voor groendaken is de
föhnbare Rhepanol®hg geschikt met FLL-keur (worteldoorgroeibestendig).
NIEUW IN HET ASSORTIMENT: Rhepanol® hfk. Een topkwaliteit zoals bij de Rhepanol® fk
maar nu lasbaar met hete lucht en met 1,50m zeer breed te noemen. Rhepanol® hfk-sk is
voorzien van een zelfklevende glas-/polyestervlies.

Voorzien van milieukeur
Brandgedrag EN13501-1
Windbelasting getoetst
Akoestiek EN10140-3
Licht van gewicht
Recyclebaar

Today black, tomorrow green solutions.

We know how.

email sales@granuflex.com • tel. 020-4978201 • www.granuflex.nl
• Granuflex is een merknaam van Granuband BV. • www.granuband.com

EFFICIËNT

INSTALLEREN MET
ONZE SYSTEMEN

SNEL
BETROUWBAAR
INNOVATIEF

•
•
•
•

Snelle montage door uniek kliksysteem
Voor schuine & platte daken
Lichtgewicht systemen
Zeer geschikt voor grote projecten

Bezoek onze
nieuwe website!

Deze robuuste, weerbestendige Rhepanol dakbanen zijn gecertificeerd met de Environmental
Product Declaration (EPD) en hebben projectreferenties tot wel 60 jaar oud! Rhepanol is dus
met recht een dakbaan met de langste bewezen levensduur van meer dan 40 jaar!
Supersnelle installatie

Quality Roofing Systems B.V. adviseert en levert duurzame kunststof dakbedekkingen.
Tevens leveren wij isolatie, dampremmers, scheidingslagen en andere toebehoren!
www.qualityroofingsystems.nl - info@qualityroofingsystems.nl - 06-29504850

20 jaar garantie

Uitstekende service en advies

100% Nederlands product

www.esdec.com

Drones

Het gebruik van drones
in de dakenbranche
Steeds vaker worden zogeheten Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS),
bekender onder de naam ‘drones’, ingezet om de situatie op het dak
in kaart te brengen. Wat zijn de mogelijkheden en aandachtspunten,
en hoe zit de regelgeving in elkaar? Een overzicht.

Een inspectie of inventarisatie van het dak middels een drone
is, net zo goed als het waterdicht maken van het dak dat is,
een specialisme. Er is een grote hoeveelheid aanbieders die
producten en diensten met drones aanbieden. Partijen die
specifieke dakopnamen kunnen maken zijn minder talrijk.
Er zijn speciale vaardigheden en vergunningen nodig om
activiteiten op (of beter gezegd: boven) het dak te kunnen
en mogen verrichten.

Professioneel gebruik
De dakenbranche begint het gebruik van drones te omarmen. Afhankelijk van de aandrijving en de kwaliteit van
de camera zijn er veel mogelijkheden. Met drones zijn inmiddels zeer nauwkeurige opnames te maken en zodoende
is de staat van het dak op deze manier zeer goed in kaart
te brengen. Naast een opname of inspectie van het dak,
zonder het dak te betreden, is het ook bijvoorbeeld mogelijk
een dakreportage te maken.
Op Youtube verschijnen steeds meer filmpjes van daken die
met drones zijn gemaakt en ook in de vakpers en andere
documentatie zijn steeds meer dakfoto’s te bewonderen die
gemaakt zijn met drones. De drones kunnen ook thermische
opnames maken en zodoende in kaart brengen waar bijvoorbeeld de dakisolatie ontbreekt of ontoereikend is. Tevens
kunnen drones worden ingezet bij het inventariseren van
waterschade, of bijvoorbeeld de meest gunstige positie van
zonnesystemen te bepalen.
Het is eenvoudig om een drone aan te schaffen of te
huren. Maar het gebruik ervan is aan regels gebonden,
de regels hieromtrent vallen onder de bevoegdheid van
Inspectie IL&T.
Particulieren mogen met bepaalde drones vliegen, als zij
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zich aan de regels houden. De drone moet bijvoorbeeld
altijd voor de piloot zichtbaar zijn. En binnen de bebouwde
kom mag niet gevlogen worden. Op het particulier/recrea
tief gebruik van drones is de regeling modelvliegen van
toepassing.
Met beroepsmatig of zakelijk gebruik van drones wordt het
gebruik met een economisch of bedrijfsmatig oogmerk
bedoeld. Op het beroepsmatig gebruik zijn o.a. het Besluit
met regels voor- en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing. Bedrijven of beroepspiloten
mogen een drone alleen gebruiken als ze een vergunning of
ontheffing hebben van de IL&T.

Eisen
Bij professioneel gebruik worden eisen gesteld aan zowel de
piloot als de drone en de omgeving waar de drone in wordt
gebruikt.
De piloot dient te beschikken over een vliegbewijs (RPA-L).
Het vliegbewijs dient te worden verstrekt door een als RPAS
geregistreerde vliegschool voor de modules Theorie en
Praktijk. Er dienen minimaal twee mensen bij de besturing
betrokken te zijn: een piloot en een waarnemer. De waarnemer hoeft niet te beschikken over het genoemde vliegbewijs.
De drone zelf dient te zijn ingeschreven bij het luchtvaartregister (BVI) en te beschikken over een Speciaal Bewijs van
Luchtwaardigheid (S-BVL). Het bedrijf dat de diensten aanbiedt dient aanvullend te beschikken over het RPAS Operator
Certificate (ROC).
Voor beroepsmatig gebruik gelden de volgende gebruiksbeperkingen, zoals ook verwerkt in de regelingen en
vergunningen:

• De maximale hoogte waarop
gevlogen mag worden is 120 m;
• Er mag alleen gevlogen worden
bij daglicht;
• De piloot of waarnemer dient
de drone in het zicht te houden.
De maximale afstand waarop
de drone zich van de piloot of
waarnemer mag bevinden is
500 m.
• Er dient een horizontale afstand
van minimaal 150 m te worden gehouden van mensenmenigten, aaneengesloten
bebouwing en wegen met een
maximale snelheid van 80 km/u
of hoger.
• Er dient een horizontale afstand
van minimaal 50 m te worden
gehouden van industrie- en
havengebieden, kunstwerken
en spoorlijnen.
• Er dient een horizontale afstand
van minimaal 15 km te worden
gehouden van gecontroleerd
luchtruim (vliegvelden en luchthavens).
Voor inspectie van objecten kunnen afstandsontheffingen worden
aangevraagd.

Handhaving
De politie kan namens het
Openbaar Ministerie (OM)
toetsen of een bedrijf of persoon
in het bezit is van alle vergunningen (of ontheffingen) en of men
zich aan Wet luchtvaart houdt.
Bij eventueel geconstateerde
overtredingen, kan dat leiden
tot boete, straf (via rechter) of
inbeslagname. De Inspectie IL&T
toetst of sprake is van een veilige
situatie. Bij eventueel geconstateerde tekorten kan dat van
invloed zijn op de vergunning (of
ontheffing) en leiden tot bestuurlijke boete. Handhavers van de
provincie kunnen nagaan of
men ontheffing of regeling van
provincie heeft voor het starten
en landen buiten een luchthaven
en men zich hieraan houdt. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Agenda

12 september 2016
Nationale AsbestFeitenCongres
Jaarbeurs utrecht
Info: www.asbestfeiten.nl
13-15 September 2016
Bouw Compleet Gorinchem
Evenementenhal Gorinchem
Info: www.evenementenhal.nl
13-15 september 2016
Installatie Vakbeurs Hardenberg
Evenementenhal Hardenberg
Info: www.evenementenhal.nl
4-6 oktober 2016
Vakbeurs Energie 2016
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.energievakbeurs.nl

Demodagen All-up succesvol
De demodagen van All-up werden
goed bezocht met als hoogtepunt de
vrijdag middag/avond met een barbecue. Men toonde een aantal primeurs,
namelijk de nieuwe 50 meter autokraan
van Klaas, de nieuwe K23-33TSR City
aanhangerkraan en de Theo 25 autohoogwerker.

nieuwslijn

Mobiel verankeringspunt voor werkzaamheden op hellende daken
Dakhaas.nl presenteert na een intensief ontwikkel- en keuringstraject haar nieuwe veiligheidsproduct de Dakhaas voor de Nederlandse markt. Protect PBM uit Brummen brengt
de Dakhaas sinds kort op de markt: een veiligheidsanker voor het veilig werken op
hellende daken. Het betreft een combinatie van een constructieanker en een tijdelijk
ankerpunt (positioneringsanker).
De Dakhaas bestaat uit een RVS constructieanker en een positioneringsgedeelte. De
onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden d.m.v. een koppelingsband met
een lengte van 2 m. Het systeem is ontwikkeld voor het verrichten van kortdurende
werkzaamheden op het hellende dak, waar een collectieve oplossing niet praktisch is.
Denk daarbij aan het repareren van dakpannen, de montage van zonnepanelen, het
schoonmaken van dakgoten, het aanslijpen van dakpannen boven het dakvenster, etc.
Eventueel kan het anker ook worden gebruikt als gebiedsbegrenzer voor werkzaam
heden op een plat dak dat grenst aan een hellend dak.
Het constructieanker wordt met behulp van (minimaal) twee bevestigingsschroeven bevestigd aan
een constructief van het houten dak, dus bijvoorbeeld gording, spantbeen of spoor. De minimale
houtmaat bedraagt 30x70 mm. Het constructieve
deel dient minimaal een kracht van 6,5 kN te kunnen
opnemen. Na montage dient gedurende 15 seconden een trekproef van 5 kN te worden uitgevoerd. Na
deze trekproef mogen er geen beschadigingen zijn
opgetreden aan de constructie. Om te voorkomen
dat het hout gaat barsten, adviseert de leverancier
de schroeven vooraf te boren met behulp van een
4 mm boor.
Het positioneringsgedeelte is zoals gezegd speciaal voor dit systeem ontwikkeld en kan dan ook
niet los van het systeem worden gebruikt. Het zit met een koppelingsband vast aan het
constructieanker en wordt om de panlatten heen geklemd. Eventueel kan het positioneringsgedeelte dus worden verplaatst. Wel is het belangrijk dat zo dicht mogelijk bij het
constructieanker wordt gewerkt en dat de lijn zo kort mogelijk wordt gehouden. Bij een
val zullen de krachten in eerste instantie worden opgevangen door het positioneringsanker. Pas in tweede instantie wordt het constructieanker belast. De Dakhaas is door
het Duitse Dekra Exam Gmbh getest en goedgekeurd volgens EN 795, klasse B. Dit is de
enige klasse binnen de EN 795 waarbij ook het CE-Keurmerk kan worden verleend. De
Dakhaas is alleen te gebruiken in combinatie met een full body harnasgordel conform
EN361 en een demper EN355.

PER S ONALIA

Dunner bouwen dankzij isolerende folies

Per 13 juni 2016 is Jos van Bommel het team
van CCM Europe komen
versterken als Technisch
Adviseur Regio Zuid voor
de merken Resitrix® en Hertalan®. Van Bommel
heeft ruim 30 jaren ervaring
in verschillende functies in
de platte daken branche,
waaronder Unidek en
Icopal.

Votec Systems BV verkocht aan Hak4t groep

CCM Europe

CCM Europe heeft Ted Smit
aangesteld als Key Account
manager Regiwo West en
Niek Troost als Technisch
Adviseur Regio West. Ted Smit
is op 1 april 2016 het team
van CCM Europe komen
versterken als Key Account
Manager regio West voor de
merken Resitrix® en Hertalan®.
Hij was eerder werkzaam bij Patina Dakdenkers bv
als werkvoorbereider/projectleider.
Niek Schouten is per
1 januari 2016 het team
komen versterken als
Technisch Adviseur
Regio West voor de EPDM
dakbedekkingssystemen
Resitrix® en Hertalan®.
Hiervoor is hij werkzaam
geweest bij Boko bv dak
bedekkers.

Morgo Folietechniek heeft een tweetal nieuwe folies opgenomen in haar
assortiment; de ProFol TLX Silver en de MorgoVent TLX Gold. De folies beschikken zowel over uitstekende beschermende als isolerende eigenschappen. Hierdoor slaan ze twee vliegen in één klap, met bouwfysisch tal van
nieuwe mogelijkheden. Neem alleen al het feit dat door toepassing van
de folies minder of zelfs helemaal geen ‘klassieke’ isolatie toegepast hoeft
te worden om dezelfde, dan wel betere isolatiewaardes te krijgen. Hierdoor
kan er dunner en dus met minder materiaal gebouwd worden, wat behalve
bouwfysisch ook kostentechnisch tot grote voordelen kan leiden.

De Hak4t groep heeft per 17 mei jl. de activiteiten van Votec Systems bv
uit Oud-Gastel overgenomen. Deze onderneming produceert lichtstraten
en buitenzonwering en betekent voor Hak4t een completering van haar
activiteiten in lichtoplossingen.
Votec is sinds november 1993 actief
in de productie van
daglichtconstructies.
De producten worden
in heel Europa toegepast, met name de
export naar Duitsland
groeit sterk. Door
de overname vindt
Votec aansluiting bij
een grotere onderneming met een sterke
marktpositie. Hierdoor
kan de beoogde groei gerealiseerd worden. De Hak4t groep is al meer dan
25 jaar actief in daglichtconstructies en sinds enkele jaren ook in kunstlicht.
Door deze combinatie is Hak4t in staat om haar klanten een full service
lichtoplossing te bieden waarbij er een optimum ontstaat tussen natuurlijk
zonlicht en dynamisch kunstlicht.

DERBIGUM® ZOEKT

“Late betalingen kosten economie 7 miljard”
Dat veel opdrachtgevers hun rekeningen nog altijd vaak opzettelijk te laat beta
len, zorgt voor een flinke rem op de groei van het midden- en kleinbedrijf (mkb)
en daarmee op de werkgelegenheid. Incassobureau Intrum Justitia heeft uitgerekend dat hierdoor op jaarbasis in Nederland voor in totaal 7 miljard euro afgeschreven moet worden. Dat komt neer op 2,6% van de totale MKB-omzet in 2015.

• Ervaren Commercieel en Technisch Adviseur
Rayon Zuidwest Nederland
Vereist: Kennis en ervaring met dakbedekking voor platte daken
en het maken van adviezen.

‘’Bedrijven in Nederland houden elkaar in de greep met een slechte betalingsmoraal’’, zegt directeur Rick Terra van Intrum Justitia Nederland.’’Het MKB heeft last
van lange betalingstermijnen en late betalingen, maar wordt hierdoor gedwongen dit ook hun eigen leveranciers aan te doen. Bedrijven accepteren het omdat
ze bang zijn klandizie te verliezen.’’ Volgens het incassobureau zien een kwart van
de ondernemers de betalingsmoraal zelfs als bedreiging voor het voortbestaan
van hun bedrijf

Wat doe je? Je bent verantwoordelijk voor de verkoop en
technische ondersteuning in je rayon.
Meer informatie: www.derbigum.nl/over/jobs
Contact: John Poppelaars, Directeur Derbigum Nederland.
E-mail: John.Poppelaars@Derbigum.com

2016-06-22 Pub-emploi-NL 195x83+cadre.indd 1
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De eenvoudige
oplossing voor
saubere
Probleml ösung
alle dakdekkers
en timmerlui
für alle Dachdecker
uMeer
n d Zinformatie
i m m e r l e uop:
te
We i t e r e I n f os unt e r :

www.walzbleischneider.de
www.walzbleischneider.de
Motiv 1: 30 mm 2-spaltig, s/w, Platzierung im Anzeigenteil.
Richtlijn Steigers en Richtlijn Betonbekistingen en
Ondersteuningsconstructies per 1 juli 2016 gratis

Monier introduceert BIM texturen applicatie
voor dakpannen
Ontwerpers kunnen voortaan sneller hellende daken in 3D
modelleren met behulp van de nieuwe BIM texturen applicatie van Monier. De tool bevat de texturen van alle dakpanmodellen van Monier in alle beschikbare kleuren. De gebruiker
krijgt hierdoor een goede indicatie hoe het toekomstige dak
eruit gaat zien. Ook de basisgegevens voor ontwerp, werkvoorbereiding en calculatie zijn beschikbaar. Deze gratis tool van
Monier is geschikt voor Revit en AutoCAD.

Met ingang van 1 juli 2016 zijn de websites van de Richtlijn
Steigers en de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies gratis toegankelijk. Op 9 juni ondertekenden 
Gijs Buijs van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven en Teus de Wit
van Bouwend Nederland hiervoor
een convenant. De bekendmaking
vond plaats na een informatiemiddag waarin de Richtlijn Steigers en
de nieuwe scholingsstructuur voor de
steigerbouw centraal stonden.
De Richtlijn Steigers werd in 2009
geïntroduceerd en werd in 2015
gevolgd door de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Tot nu toe was de toegang tot de
websites gebonden aan een abonnementsysteem. Om de veiligheid in
de branche verder te verhogen en
voor alle marktpartijen een gelijkwaardig uitgangspunt te bieden, is
besloten om de websites gratis te
maken. Naast de websites zullen wel
gedrukte versies van de richtlijnen
blijven bestaan. Deze zijn tegen een
vergoeding via de websites te bestellen.
De websites blijven bereikbaar via de webadressen
www.richtlijnsteigers.nl en
www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl.

CURSUSKALENDER
NAJAAR 2016
September

Chris Appels verlaat redactieraad Roofs
Na een periode van ruim vijfentwintig jaar zitting te hebben
genomen in de redactieraad van Roofs heeft Chris Appels
besloten zijn plaats af te staan aan de jongere generatie.
Appels heeft in de loop der jaren als isolatiespecialist binnen
de redactieraad vele bijdragen aan Roofs geleverd, waaronder de inmiddels legendarische reeks ‘Appels & Peeren’ die hij
samen met Coen Peeren verzorgde. De redactie van Roofs wil
Appels hartelijk danken voor zijn inzet al die jaren.
Met de oprichting van Steil Dak is
hellende dakenspecialist Will Verwer
verhuisd naar de redactieraad
van het nieuwe vakblad voor de
hellende dakenbranche. Appels en
Verwer worden in de redactieraad
opgevolgd door specialist zonneenergie Saskia ’t Hart (Holland Solar)
en specialist asbest Yvonne Waterman (Waterman Legal).

Wooncomplex krijgt internationaal
Passiefhuiscertificaat
Drie vrijstaande woningen in het meergeneratiewooncomplex
GWLO in Oosterhout bij Nijmegen zijn begin juni vanwege
bijzondere bouwkwaliteit gecertificeerd volgens de internationale passiefhuis-standaard. Door toepassing van duurzame
bouwmaterialen, verwarming met een centrale houtsnipperkachel, zonnecollectoren en 66 zonnepanelen, heeft dit bijna
energieneutraal mini-wijkje nauwelijks energiekosten. De woningen zijn gecertificeerd door het Passive House Institute en
behalen daarmee ruimschoots het hoogste energielabel (A+).
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01.09

Installeren van zonnestroomsystemen

2 dagen

05.09

Ontwerp zonnestroomsystemen

3 dagen

08.09

Bouwkundige montage zonne-energiesystemen

2 dagen

14.09

Workshop Veranderend bouwproces

1 dag

20.09

Dakcursus Platte Daken

7 dagen

28.09

Uitvoeren van een dak-RI&E

2 dagen

29.09

Onderhoudsinspecteur Platte daken

4 dagen

03.10

Ontwerp zonnewarmtesystemen

2 dagen

07.10

PV-installatie aansluiten op de meterkast

1 dag

12.10

Duurzame daken

1 dag

26.10

Onderhoud en beheer van platte daken

2 dagen

27.10

Zonne-energie op huurwoningen

1 dag

03.11

Dakcursus groene daken

1 dag

07.11

Ontwerp zonnestroomsystemen

3 dagen

08.11

Praktijktraining Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik

1 dag

10.11

Installeren zonnewarmtesystemen

2 dagen

15.11

Onderhoud en beheer van gevels

2 dagen

17.11

Daken voor administratief personeel

1 dag

24.11

Onderhoud en beheer van pannendaken

1 dag

Oktober

November

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.

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen
Avelingen West 33

Postbus 818

T. 085 48 71 910

4200 AV Gorinchem

E. info@bdaopleidingen.nl

F. 0183 630 630

www.bdaopleidingen.eu

Dakspecialisten op internet

Special

Sind
s

1932

www.firestonebpe.nl

AABOSOLAR

Profiled
window

Zonnestroomsystemen voor elk dak.

n
ke

RubberGard™ EPDM
en UltraPly™ TPO Daksystemen

e d
att a

in p
l
ist

Dakraam voor dakpanpanelen
www.profiledwindow.com

www.vebidak.nl

AABOZINK
(+31) 251 273 032
info@toppsrbmeurope.com
www.rbmeurope.com

DUURZAAM
VASTGOED
CONSULTANTS

AABOSAFE
www.bureaugroenadvies.nl

www.daktechniekholland.nl

www.altena-groep.nl

Goed, Beter, Best, DERBIGUM®

DAKSPECIALITEITEN
www.provatherm.nl

www.vrf.eu

BIM Ready!

Zorgeloos werken op hoogte.

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen
PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.oudemaas.nl

www.zinkmeesters.nl

Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO
www.qualityroofingsystems.nl

AdviesBuro

Inspectie Dak
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De renovatie daktrim!
www.continu-isolatie.nl

24/7 open - www.compri.eu

Ontdek de kracht
van Dakweb
www.euroaluminium.nl

www.compri.eu

AABOFIX
De basis in bevestiging.
www.aabo.nl

www.leister.nl

www.aabofix.nl

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

«tools for
professionals»

www.aabotools.nl

We know how.

. . . . . . . . . . . . .

RENOLIT ALKORPLAN
RENOLIT ALKORTEC
RENOLIT ALKORTOP

Rapid Schroeven & Advies

www.renolit.com/roofing
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Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.flowlight.nl
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Roofs

www.weversbv.nl
www.wev
ersbv.nl

Ontdek de kracht

• dagelijks de meest recente actualiteiten • up to date bedrijfsnieuws

• up
to mm
dateLIGGEND
agenda
•06.indd
zoekvan
een1 leverancier
of product • zoek een dakdekker
Dakweb
Renolit pub "dakspecialist op internet" 40
x 24
25/06/15
10:50
. . . . . . . . . . . . .

DERBIGUM NEDERLAND B.V.

www.domelichtstraten.nl

• dagelijks de meest recente actualiteiten • up to date bedrijfsnieuws
• up to date agenda • zoek een leverancier of product • zoek een dakdekker

Tel. 015 215 40 00 - Fax 015 215 40 11
E-mail : infonl@derbigum.com
www.derbigum.nl

Duurzame
Dakbedekking

ONTDEK
DE NIEUWSTE
GENERATIE
LICHTKOEPELS ...
NIEUW

Skylux iWindow3

TM

met driedubbel veiligheidsglas
(Ut = 0,5 W/m2.K)

... en haal de hemel in huis
Voor de best mogelijke isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe
Skylux iWindow3™. Deze vlakke lichtkoepel is superisolerend dankzij het
compacte en isolerende pvc-raam en het 3-wandige en erg isolerende
veiligheidsglas HR+++.
• geschikt voor alle platte daken met dakhelling tussen 2° en 15°
• geluidsdempend 41 dB
• perfect integreerbaar in het dak dankzij de keramische boord en
slanke omkadering uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm

www.skylux.be

