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De ijzersterke  
combinatie voor  
elk dak

IJzersterk & licht   Betrouwbaar   Veilig verwerkbaar   Duurzaam & recyclebaar   Eénlaags toepasbaar 

De juiste grondstoffen, een op maat gemaakt productieproces en na de zeer lange 
levensduur volledig recyclebaar. Deze combinatie maakt dat Icopal Universal door NIBE is verkozen 
tot groenste dakbedekking van Nederland. Hiermee is Icopal Universal dé milieureferentie voor 
duurzame daken! Eén laag volstaat voor een ijzersterk dakbedekkingsysteem. Dat bovendien met 
hete lucht verwerkt wordt, waardoor brandveilig werken (NEN 6050) mogelijk is. 
Voor detailleringen is er de zelfklevende Icopal Universal SA. Voor vegetatiedaken is er Icopal 
Universal WS. Icopal Universal combineert al uw dakwensen in één laag, al ruim 15 jaar lang!
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THEO WIEKERAAD

” Waarom
ontsla je ze
dan niet?”
Laatst hadden mijn zonen vrienden over de vloer. Toen een 
van de vaders ze kwam ophalen, kwam het gesprek al gauw 
op de toekomst van onze kinderen in het arbeidsproces - en 
hoe moeilijk het nu al is om werk te krijgen en te houden. 
Flexwerken, arbeidscontracten, vaste aanstellingen: niets is 
meer zeker. Ook vaste aanstellingen zijn niet zo vast meer. 
“Nu het ontslagrecht is versoepeld, kan je makkelijk mensen 
ontslaan,” zei hij vlak voordat hij wegging. 

Maar is dat wel zo? 

De afgelopen jaren zijn veel bedrijven op de fl es gegaan, 
of ze hebben moeten inkrimpen. Wanneer beslis je om in te 
grijpen? 

Wanneer is het moment daar om als directeur-eigenaar/ 
grootaandeelhouder van een middelgroot bedrijf zo’n 
 ingrijpende beslissing te nemen? Hoe moeilijk is het voor 
zo’n man of vrouw het moment te kiezen om in het eigen 
vlees te snijden? Hij of zij heeft veelal aan de wieg gestaan 
van het bedrijf, het is als het ware hun kindje waarover 
een dramatische beslissing moet worden genomen. Niet 
bij de eerste tegenslag, dat is hun eer te na. Niet als het even 
een tijdje minder gaat. Maar wanneer dan wel? Het liefst 
vóórdat het water aan de lippen staat, want daarna zijn 
draconische maatregelen meestal onafwendbaar.

Zo’n te laat moment is het, als de bank of andere geldschie-
ters je vragen c.q. van je eisen in te grijpen. Aanpassingen 
in de bedrijfsvoering en snijden in de vaste lasten zijn dan 
de magische woorden waarmee ze komen. Er worden geen 
toverdrankjes geschonken en goochelen met cijfers kan 
niet. Harde ingrepen zijn dan gewenst en nodig. Zakelijke 
oplossingen die voor een ondernemer aanvoelen als de 
amputatie van een ledemaat of het laten inslapen van een 
dierbare. Iedere bedrijfsvoerder weet dat het bij zijn bedrijf 
kan gebeuren, maar weinigen zijn erop voorbereid. 

Waarom laten ze het dan zover komen? Wie dat vraagt, weet 
niet hoe het is om onvoorwaardelijk te houden van, en te 
gaan voor je eigen toko. Als ondernemer met personeel ga 
je niet alleen voor eigen gewin. Natuurlijk speelt dat mee, 

want het zijn jouw (familie)centen die in het bedrijf zitten en 
die jij en je gezin anders nooit meer terugzien. Ook krijgt de 
grootaandeelhouder geen afvloeiingsregeling of WW, nee 
die mag gelijk naar de bijstand om zijn hand op te houden. 
Bij de start van je bedrijf heb je ook de verantwoordelijkheid 
op je genomen om goed voor je werknemers te zorgen, je 
bent als het ware een huwelijk met ze aangegaan. Het is 
dan ook net als thuis een verbintenis in voor- en tegenspoed. 
Je man of vrouw zet je ook niet bij de eerste tegenslag op 
straat als grof vuil. 

Komt het onverhoopt toch zo ver, dan heb je als baas heel 
wat adviezen ingewonnen, scenario’s doorgenomen en 
nachten wakker gelegen. Is de beslissing gevallen, en is het 
afvloeien van personeel onafwendbaar, dan ben je opeens 
niet meer de eerst verantwoordelijke over dat personeel. Op 
dat moment bepaalt de wet van wie er binnen jouw bedrijf 
afscheid moet worden genomen. De politiekcorrecte regels 
die voor ons zijn gemaakt, door mensen ver van de praktijk, 
waarvan de meesten nog nooit een eigen bedrijf hebben 
gerund, bepalen met wie deze ondernemer mag proberen 
zijn bedrijf gezond te maken. 

Fijn toch, zal je misschien denken, daar hoeft hij zich geen 
zorgen over te maken. Vreemd, denken anderen weer: mis-
schien moeten de beste, meest productieve medewerkers 
afvloeien, die het bedrijf juist kunnen redden en hij kan daar 
niets tegen doen. Hoe het ook zij, goed is het nooit. Het gaat 
over mensen en gezinnen, van hen die afvloeien maar ook 
die blijven. Daar ga je niet lichtvaardig mee om, daar speel 
je niet mee. Dat is emotie en drama van de bovenste plank, 
dat is serieuze business. Zeker omdat de afl oop nog steeds 
onbekend is, want na de eerste ingrepen en ontslagen moet 
het bedrijf nog steeds gezond worden.

Eén ding is echter wel zeker voor iedere ondernemer. Komt 
jouw bedrijf in deze situatie, dan doe je het in de ogen van 
de buitenwacht nooit goed. Al snel wordt de baas een pro-
leet, de lul van het spul. ●
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“Waarom ontsla je ze dan niet?”

social media in de dakenbranche
Steeds vaker vindt het contact tussen de diverse partijen in de markt online plaats. Hoe 
kunnen bedrijven in de branche internet effectief inzetten?

De waterhuishouding van begroeide daken
Groene daken kunnen een belangrijke rol spelen in het gemeentebeleid op het gebied 
van waterhuishouding, maar hoe is dat onderbouwd? 

Veilig werken op hoogte vanuit europees perspectief
Veilig werken op hoogte staat of valt met een juiste training en opleiding. Voor de bouw-
industrie werkt PBN sinds 2006 naar de Europese Richtlijn 2004-45/EG, die behandelt 
hoe het werken op hoogte te beoordelen en wat te doen.

Wat wil je elkaar aandoen?
In 2013 zijn zeker drie doden gevallen tijdens het aanbrengen van zonnepanelen, reden 
voor Roofs het licht op te steken bij de veiligheidsdeskundigen van UNETO-VNI. 

kwaliteit van daksysteem geborgd
Stichting Dakmeester brengt haar Daksysteem Garantie Plus onder de aandacht. 
Dit n.a.v. de recente discussie over private kwaliteitsborging, met dit garantiesysteem 
draagt de markt zelf zorg voor de kwaliteitsgaranties van alle aspecten van het hel-
lende dak. 
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Vezelcement leien in het nederlandse daklandschap
Het Nederlandse daklandschap kan worden verrijkt met vezelcement leien. Dat is de 
overtuiging van fabrikant Eternit uit het Belgische Kapelle-op-den-Bos. Het bedrijf zal zich 
met deze leien voor zowel het dak als op de gevel nadrukkelijk manifesteren.

hoe brand ik veilig en zuinig?
Dakdekkers weten wel hoe de brander te hanteren, zou je zeggen. Toch is ook het bran-
den aan ontwikkeling onderhevig. 

Böcker nederland introduceert nieuw type autokraan 
Böcker Nederland presenteert het nieuwste model uit haar programma van autokranen.

steenwol op het platdak: fabels vs. feiten
Erwin Prins, managing director Rockwool Benelux, betreurt het dat voorschrijvers en ver-
werkers op het verkeerde been worden gezet. “Het is tijd voor een eerlijk verhaal.”

aangepaste nen-norm verduidelijkt toepassing dakramen en lichtkoepels
De NEN 5087 voor inbraakveiligheid van woningen, die beschrijft welke ramen en deu-
ren in een woning als bereikbaar voor inbraak worden beschouwd, is herzien. 

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Steeds vaker vindt het contact tussen de diverse partijen in de markt 

online plaats. Internet en social media worden dan ook steeds belangrijker 

in marketing. Hoe ver is de dakenbranche eigenlijk met deze ontwikkeling? 

En hoe kunnen bedrijven in de branche internet effectief inzetten?

social media 
in de dakenbranche

InteRnetMaRketInG

online communicatie te 
combineren met offl ine 
communicatie. Denk 
hierbij aan persoon-
lijk offl ine contact via 
beurzen, showroom en 
een op een contact via 
sales. En andere midde-
len in de communicatie-
mix, zoals een adverten-
tie of een brochure.”

Internetmarketing
Hoe wordt het internet, 
en met name social 
media, in de huidige 
markt ingezet? “Nog 
weinig,” aldus Murk. “Bijna alle bedrijven hebben wel een 
eigen website, maar vaak geeft die niet de informatie die 
potentiële klanten willen hebben. Bedrijven vertellen op hun 
website bijvoorbeeld vooral veel over zichzelf. Sinds wanneer 
ze bestaan en waar ze zijn gevestigd. Terwijl klanten juist 
willen weten of het bedrijf hun probleem op kan lossen. De 
lekkage aan hun dak, de dakrenovatie die nodig is, de zon-
nepanelen die ze willen plaatsen. Daarnaast worden social 
media in de dakenbranche nog weinig ingezet, terwijl hier 
zeker kansen liggen voor bedrijven om hun naamsbekend-
heid te vergroten en nieuwe opdrachten te genereren.” 

“Dat social media nog niet zoveel worden ingezet is wel 
te verklaren,” voegt Sijpkens toe. “Marketing is niet iets wat 
iedereen zomaar even oppakt. Of leuk vindt. Ik kan me best 
voorstellen dat je als dakdekker vooral bezig wil zijn met je 
vak. Veel bedrijven hebben het daarnaast lange tijd niet 
echt hard nodig gehad omdat er genoeg werk was. De 
tijden zijn nu echter heel anders. Altijd genoeg werk hebben 
is niet meer zo vanzelfsprekend. Daarbij vormt het internet 

Om een beeld te krijgen interviewde Roofs twee ervarings-
deskundigen op het gebied van online marketing in de 
bouw: Inge Sijpkens en Sascha Murk. Inge Sijpkens werkt als 
communicatieadviseur en tekstschrijver voor bouwbedrijven 
en heeft diverse publicaties op haar naam staan. Ze is onder 
meer auteur van het boek Van weerstand naar transparant, 
over het nut en het gebruik van social media in de bouw-, 
installatie- en vastgoedsector. Sascha Murk is zelfstandig B2B 
marketing en communicatie adviseur in de bouw-, instal-
latie- en vastgoedsector. Komend najaar verschijnt van hun 
beiden het boek Online marketing in de bouw, met veel 
voorbeelden uit de branche en praktische adviezen. 

“Het internet is niet zaligmakend,” aldus beide experts. Het 
moet passen in het totale plaatje. Zij adviseren dan ook om 

Inge Sijpkens, tekstschrijver en communicatieadviseur voor de bouw.
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een wezenlijk onderdeel van de huidige manier van commu-
niceren. Mensen zoeken via internet, ook naar de diensten 
en producten van dakdekkers en leveranciers. En mensen 
praten met elkaar op social media over van alles en nog 
wat. Dus ook over hun ervaringen met de bedrijven waar ze 
zaken mee doen. Als dat gesprek over jou gaat wil je daar 
natuurlijk van weten.” 

Wie is mijn klant en wat is zijn behoefte?
Inge Sijpkens en Sascha Murk verzorgen gezamenlijk trai-
ningen, zowel open als in-company, waarin deze strategie in 
overleg wordt bepaald. Sijpkens: “De belangrijkste vraag die 
in online marketing beantwoord moet worden is dezelfde 
vraag die überhaupt beantwoord moet zijn vóórdat je aan 
marketingactiviteiten begint. Namelijk: wie is mijn klant en 
wat is zijn behoefte? En daarmee samenhangend: hoe ben 
ik onderscheidend voor mijn klant, waar bereik ik mijn klant 
en hoe breng ik mijn boodschap het beste over? Als je die 
vragen stelt voordat je aan de slag gaat met social media, 
dan ga je social media veel gerichter inzetten. Dan is niet het 
uitgangspunt: iedereen zit op Facebook, dus wij maken ook 
een Facebookpagina aan. Met mogelijk gevolg dat je veel 
tijd en energie steekt in Facebook, terwijl je doelgroep daar 
niet op jou zit te wachten. Maar is het uitgangspunt: onze 
doelgroep zit op Facebook en dit medium leent zich goed 
voor onze boodschap. Laten we Facebook gaan inzetten.” 

Murk: “Als we het voorbeeld nemen van zoeken via internet, 
dan wil een klant gewoonweg antwoord op een specifieke 
vraag. Via Google hopen ze antwoord te krijgen op die 
vraag, dus bijvoorbeeld: ‘hoe los ik mijn lekkage op?’ Als 
je als bedrijf op de website de relevante (zoek)woorden 
gebruikt, bijvoorbeeld ‘lekkage’ en de naam van de plaats 
waar je actief bent, kun je ervoor zorgen dat jouw website 
bij een dergelijke zoekopdracht in Google prominent naar 
voren komt. De kans is dan groter dat je potentiële klant de 

website bezoekt. En mooi aan het internet is dat je veel kunt 
meten. Je kunt dus zien via welke zoektermen mensen op je 
site komen en welke acties ze vervolgens ondernemen.”

Digitale mond-tot-mondreclame
Het gebruik van social media als LinkedIn, Twitter, YouTube, 
Facebook en Instagram neemt dagelijks toe en volgens 
beide dames kunnen bedrijven in de dakenbranche hier 
nog veel meer mee doen dan nu het geval is. Dakdekkerbe-
drijven vertellen op Twitter bijvoorbeeld vooral welke projec-
ten ze uitvoeren, terwijl de (potentiële) klant waarschijnlijk 
veel meer geïnteresseerd is in slimme tips en antwoorden op 
vragen waar hij mee zit.  
 
“Je kunt social media wel zien als de digitale variant van wat 
vroeger de marktplaats was,” zegt Sijpkens. “Mensen wisselen 
nieuwtjes uit, vertellen elkaar over wat ze meemaken, maar 
vragen ook aan elkaar of ze nog een goede dakdekker 
weten als ze er een nodig hebben. En het bereik van social 
media kan enorm zijn. Wanneer je een statusupdate plaatst 
die goed aansluit bij de behoefte van je volgers of fans, 
zullen ze deze graag liken, delen of retweeten. Dit betekent 
dat jouw berichtje ook zichtbaar wordt voor het netwerk van 
je volgers. Zij zien in hun tijdlijn dat een van hun contacten 
jouw berichtje heeft gedeeld. Zo kun je onder de aandacht 
komen van mensen die zich buiten jouw eigen bestaande 
netwerk bevinden.” 

“Mond-tot-mondreclame is nog altijd heel belangrijk en 
die gaat via social media veel sneller en verder dan op de 
ouderwetse manier. Ook stellen klanten hun vragen vaak let-
terlijk op social media: een bedrijf kan daar dus op anticipe-
ren door zelf bepaalde zoekwoorden in de gaten te houden 
en alert op de vraag te reageren.”

Risico van social media
“Social media houden ook een risico in,” zegt Murk. “Vroeger 
vertelden mensen het op een verjaardagsfeestje als een 
bepaald bedrijf niet beviel. Tegenwoordig zetten ze het op 
Twitter of Facebook. Op een plek waar veel meer mensen het 
kunnen zien.”  

Om die reden niet actief worden op social media is volgens 
Sijpkens en Murk niet verstandig: “Elke organisatie maakt wel 
eens een fout, dat is niet per se direct heel erg. Het beste is 
om in de gaten te houden wat er op social media over je 
bedrijf wordt gezegd en hier zonodig op te reageren. Met 
een alerte en correcte reactie op iets dat is misgegaan kun 
je eventuele schade aan je reputatie voorkomen. Met tools 
als Hootsuite kun je op zoekwoorden, bijvoorbeeld de naam 
van je organisatie, maar ook op andere woorden die voor 

Sascha Murk, marketing- en communicatieadviseur.
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Via deze kanalen kun je als bedrijf in contact komen met 
potentiële klanten, en autoriteit claimen op jouw specialisme 
in je vakgebied.” 

Samengevat komen Inge Sijpkens en Sascha Murk tot de 
volgende tips:

1  Zet op papier waarin jouw bedrijf zich onderscheidt van 
de concurrentie. Wat maakt jullie anders, beter? 

2  Wie is je klant en wat is zijn behoefte? Hoe kun je daar 
met jouw specifi eke kracht het beste op inspelen?

3  Zorg dat je weet op welke (lokale) platforms en media 
jouw potentiële klanten zich bevinden. Stem je kanalen 
hierop af. 

4  Praat niet teveel over jezelf, maar verdiep je in de vragen 
en behoeften van je klant en speel hierop in in de be-
richten die je plaatst.

5  Onderzoek op welke woorden jouw potentiële klanten 
online zoeken en stem je boodschap hierop af. 

6  Zorg dat je goed vindbaar bent: met je website, maar 
ook door in ieder geval eenmalig tijd te investeren in 
het aanmaken van een complete Google+ (en Google 
Places for business) en LinkedIn pagina.

7  Monitor: zorg dat je weet wat er over je bedrijf wordt ge-
zegd en geschreven, zodat je snel kunt reageren als dat 
nodig is. 

8  Toon oprechte interesse in je klant en wat hem of haar 
bezighoudt. 

9  Leer van je fouten en gebruik feedback van klanten om 
steeds beter te worden. 

10  Combineer online activiteiten met offl ine activiteiten, 
zoals open dagen, advertenties, beurzen en de show-
room. Want ja, natuurlijk is offl ine contact nog steeds heel 
waardevol! 

 

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

jouw bedrijf relevant zijn, volgen wat er op social media over 
wordt gezegd. Dat is een kwestie van één keer goed instellen 
en dan zie je vervolgens op elk gewenst moment in één 
oogopslag wanneer die woorden zijn gebruikt in tweets en 
updates.” 

De openheid van internet en social media heeft verande-
ringen met zich meegebracht voor bedrijven. Sijpkens: 
“Iede reen kent wel vergelijkingssites als booking.com en 
iens.nl. Dergelijke sites komen er ook steeds meer in de 
branche. Werkspot.nl en bouwprestaties.nl zijn goede voor-
beelden, en er zijn ook al sites waarop installateurs van zon-
nepanelen met elkaar worden vergeleken. Mensen die een 
bedrijf zoeken zien op die sites direct welke bedrijven wel of 
niet goed zijn beoordeeld door klanten. Het is dus belang-
rijker dan ooit om goede kwaliteit te leveren. En daarnaast 
is je klantgerichtheid ook belangrijk. Particulieren hebben 
bijvoorbeeld niet altijd de kennis om de kwaliteit van je werk 
tot in detail te beoordelen. Waar ze wel een oordeel over vel-
len is of je snel reageert op een offerteaanvraag, of je goed 
bereikbaar bent, de klant correct behandelt, de busjes netjes 
zijn, je de wc schoon achterlaat.”

Investering
Dat het bijhouden van social media tijd kost is een feit, maar 
als je het als bedrijf goed inzet kan het je ook heel veel ople-
veren. Murk: “Je kunt natuurlijk zo actief worden als je zelf wilt. 
Elke dag iets plaatsen hoeft echt niet. Maar enige regelmaat 
is wel aan te bevelen. Op LinkedIn, en ook op een website als 
Bouwprofs, worden daarnaast in discussiegroepen de meest 
uiteenlopende bouwgerelateerde vraagstukken besproken. 

We know how.
Leister Technologies Benelux B.V.
info@leister.nl

Bijvoorbeeld UNIROOF E 40 mm:
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De bijeenkomst in De Observant in Amersfoort werd bezocht 
door een publiek van voornamelijk waterbeheerders, beleids-
makers en leveranciers. Centrale vraag was of begroeide 
daken een rol kunnen spelen in de waterproblematiek die 
als gevolg van de klimaatverandering in de grote steden is 
ontstaan. Als knuppel in het hoenderhok fungeerde Guus 
Beugelink van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
Hij verklaarde geen been te zien in de grootschalige toepas-
sing van begroeide daken omdat naar zijn mening de kos-

ten van aanleg en onderhoud relatief hoog zijn, en het effect 
op de waterhuishouding relatief beperkt. 

Improviseren
Stef Janssen van Daklab ging in reactie hierop in de eerste 
plaats in op het effect van het groendak op de onderlig-
gende constructie. Hij stelde dat nog veel innovatie mogelijk 
en noodzakelijk is. “Stilstaand water biedt nauwelijks een 
bijdrage aan de koeling van een gebouw, integendeel: 
water houdt warmte vast, dus veel water op het dak betekent 
zelfs een warmteprobleem voor het gebouw. De ontwikkelin-
gen zouden erop gericht moeten worden dat daken kunnen 
zorgen voor thermoregulatie van het gebouw. Janssen pleitte 
dan ook voor ‘natuurlijk’ water op het dak, en dus voor de 
ontwikkeling van systemen die een waterregulerend dak-
landschap realiseren. Hij illustreerde de mogelijkheden aan 
de hand van enkele aansprekende voorbeelden. Janssen 
gaf tevens aan nog even niet te zitten wachten op een 
keurmerk voor begroeide daken: “In deze fase moeten we 
kunnen improviseren, we moeten ons dus niet vastleggen op 
de huidige status quo.”

Daniël Goedbloed en Paulien Hartog van Waternet bespra-
ken vervolgens het beleid van de respectievelijke gemeenten 
Amsterdam en Rotterdam, beide voortrekkers in de toepas-
sing van begroeide daken. Beide steden hebben te maken 
met problemen in de waterhuishouding tijdens piekbuien, 
die als gevolg van de klimaatverandering steeds vaker zullen 
voorkomen. Daarom hebben ze ambitieuze doelstellingen 
geformuleerd. Zo heeft Rotterdam zich met het Programma 
Groene Daken in 2008 ten doel gesteld in het jaar 2030 
800.00 m² groene daken te hebben gerealiseerd. Eind 2012 
was hiervan al zo’n 160.000 m² daadwerkelijk gerealiseerd, 
dit grotendeels d.m.v. subsidiëring vanuit de gemeente en 
het waterschap. In Amsterdam is een soortgelijk proces 
gaande, met de website Maxdak.nl, waar particulieren hun 

Groene daken kunnen een belangrijke rol spelen in het gemeentebeleid  

op het gebied van waterhuishouding, maar hoe is dat onderbouwd?  

Op 3 april 2014 organiseerde de Stichting Toegepast Onderzoek  

Waterbeheer (Stowa) over o.a. deze vraag het symposium ‘Groene  

daken: zin en onzin voor waterbeheerders’.

De waterhuishouding 
van begroeide daken

GRoene Daken

Pieter Hartog, Waternet.
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dak op konden aanmelden, en het project Amsterdam Roof 
Top Solutions (ARTS) dat door diverse marktpartijen wordt 
geïnitieerd. Hartog bracht als voorbeeld van een water-
regulerend systeem het zogeheten Polderdak onder de 
aandacht, een dak met een stuwdam waarbij men via de 
hemelwaterafvoeren een vertraagde afvoer van het hemel-
water kan instellen. 

Rekenwaarden
Christoph Maria Ravesloot van de Hogeschool Rotterdam 
ging in op de vraag met welke waarden men kan rekenen 
m.b.t. de waterhuishouding van begroeide daken. Zoals al in 
het artikel ‘Uniforme meet- en rekenmethoden voor begroei-
de daken zijn noodzaak’ in Roofs september 2013 uiteen-
gezet, ontbreekt het de markt momenteel aan eenduidige 
meetmethoden en waarden. Gewerkt wordt aan een uniform 
classificatiesysteem, waarbij het geboden is de ontwikkelin-
gen in de markt, die elkaar snel opvolgen, te kunnen blijven 
volgen. In deze systematiek wordt een Kosten Baten Analyse 

(KBA) opgenomen waarin alle aspecten van het groendak 
worden verwerkt: waterbuffering, thermische isolatie, koe-
lende werking, beplanting, etc. Deze KBA is de basis voor een 
maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Met de KBA 
en de MKBA kunnen maatschappelijke belangen beter op 
elkaar worden afgestemd en uitonderhandeld.

De middag werd afgesloten met een zogeheten ‘snelkook-
pan’. Christiaan Wallet en Charlotte van Slagmaat van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu gingen met de aanwe-
zigen in gesprek over de diverse initiatieven die momenteel 
lopen op het gebied van klimaatadaptatie en mitigatie. Mid-
dels twee brainstormsessies in steeds wisselende groepjes 
werd verder nagedacht over de rol die begroeide daken 
zouden kunnen hebben in de toekomstige stad en wat dat 
betekent voor de (rol van de) waterbeheerder. ●

Zie voor meer informatie over begroeide daken www.dakweb.nl
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Roofs is met een reeks artikelen over ‘Veilig werken op hoogte’ van start ge-

gaan omdat het aan een heldere structuur over regelgeving, naleving, invul-

ling en toezicht ontbeert. Veiligheid kent diverse belanghebbenden die vanuit 

hun positie invloed hebben op veilig werken op hoogte. Door al deze belang-

hebbenden te interviewen ontstaat een totaaloverzicht, Roofs streeft ernaar 

het haar lezers zo helder mogelijk te presenteren.

Veilig werken op hoogte 
vanuit europees perspectief

VeIlIG WeRken op hooGte (6)

Valse start
Alders verbaast zich over de ontwikkelingen in de daken-
branche. “De Europese Richtlijnen zijn over het algemeen 
concreet en to the point. Naast de beknopte Richtlijnen is er 
door experts uit verschillende landen een uitgebreide gids 
voor veel voorkomende situaties en bijbehorende instructies 
samengesteld. In Nederland wordt er vreemd genoeg een 
eigen invulling aan gegeven. Een invulling die zich makkelijk 
laat verklaren door het denken in commerciële belangen, 

Gerard Alders is directeur van PBN Veilig werken op hoogte. 
Hij beziet veiligheid vanuit de mensen die de arbeid moeten 
doen. Veilig werken op hoogte staat of valt met een juiste 
training en opleiding, vanwege het creëren van bewustzijn 
op dit gebied, vanwege noodzakelijke kennis over in welke si-
tuatie welke veiligheidsmaatregel toe te passen, maar vooral 
om het gewenste gedrag op de werkvloer te krijgen.

europese Richtlijn 
PBN geeft al vele jaren training aan opdrachtgevers, bedrijven 
en medewerkers in het veilig werken op hoogte. Het bedrijf 
komt niet voort uit de bouwindustrie maar uit de klimsport en 
evenementenorganisatie. Het bedrijf werkt met en voor meer-
dere leveranciers en Alders kent de discussies op het gebied 
van veiligheid als geen ander. Veilig werken op hoogte kent 
vele aspecten en variaties. In de bouw denkt men veelal aan 
daken, maar er zijn natuurlijk ook situaties in theaters, bomen, 
windmolens, boorplatformen, installaties etc. Het opleiden van 
reddingsdiensten of specialisten uit de krijgsmacht of politie 
kent weer hele andere dimensies. Voor iedere discipline geldt 
dat mensen zelf het grootste risico vormen en bij het werken 
op hoogte leidt dat tot ernstige ongelukken. 

Voor de bouwindustrie werkt PBN sinds 2006 naar de Euro-
pese Richtlijn 2004-45/EG, die behandelt hoe het werken op 
hoogte te beoordelen en wat te doen. Deze Richtlijn gaat 
over de arbeid en is helder. De Europese Richtlijn heeft een 
wettelijke status en moet worden opgenomen in de nationa-
le wetgeving van de lidstaten van de EU. Deze Richtlijn wordt 
in Nederland per branche opgenomen in de Arboregels. 

Gerard Alders, PBN Veilig Werken.
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Zie voor de eerdere afleveringen in deze reeks www.dakweb.nl

i.p.v. in veiligheid. Er is niks mis met commercie, maar het zou 
voor iedereen op de lange termijn beter zijn als veiligheid 
het primaire belang is en commerciële belangen daar een 
afgeleide van zouden zijn.”

“De Europese normen die zijn opgesteld voor de arbeid zijn 
afgestemd op de normen die zijn opgesteld voor de mid-
delen waarmee dat kan gebeuren. De Arboregels geven niet 
aan welke voorziening getroffen moet worden voor welke si-
tuatie. Er is in de bouw een zodanige variatie aan werkzaam-
heden en situaties dat er niet één oplossing voor alles is. 
Valbeveiliging is in de bouw, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de offshore, relatief nieuw en bij steeds meer partijen groeit 
het besef dat de branche er serieus werk van moet maken.” 
Alders vervolgt: “Helaas heeft de valbeveiliging op da-
ken een valse start doorgemaakt. Het dak is tot onveilige 
werkplek verklaard en om die onveiligheid op te heffen zijn 
allerlei materialen op het dak gemonteerd die het dak veilig 
zouden maken. Materialen die ons moeten beschermen 
tegen het vallen werden uit diverse andere disciplines, zoals 
bijvoorbeeld de petrochemische branche, één op één geko-
pieerd en in de bouw ingezet. Er is veel te weinig tijd besteed 
aan het opleiden van werknemers. Daarbij is begonnen met 
werkzaamheden die gemakkelijk te beveiligen zijn, zoals het 
midden van een plat dak. Onbekend maakt onbemind, en 
als je niet weet hoe je middelen die toch al niet specifiek 
voor jouw werk ontworpen zijn moet gebruiken, die je dan 
moet gaan gebruiken op plekken die je niet als gevaarlijk 
ervaart, ontstaat er snel aversie. Tel daarbij de geringe hand-
having op, en het onnodig over-dimensioneren van werkplek-
ken met hekken en kabels terwijl je er niet of nauwelijks komt, 
en het gedrag van degene voor wie het bedoeld is laat zich 
raden: het wordt niet gebruikt. Voor mij is dat de verklaring 
voor het gedrag in de bouwbranche de laatste 10 jaar zoals 
ik dat heb ervaren. Onbegrijpelijk, want onze wetgeving op 
dit gebied gaat uit van de veiligheid van de werknemer en 
niet die van het dak. Je moet dus bij die werknemer begin-
nen en die werknemer moet worden voorzien van wat hij 
nodig heeft, niet meer en niet minder.”

Begripsvorming
“Veilig werken hoeft daarom niet onnodig veel geld te 
kosten,” aldus Alders. “Een goede aanpak met veiligheid op 
het netvlies levert qua efficiency vaak meer op en maakt het 
werk gewoon prettiger. Kennis van zaken is daarbij een must 
en dat begint met begripsvorming.” 
“Voorop staat nog steeds dat collectieve maatregelen de 
voorkeur genieten boven individuele maatregelen. Plat 
gezegd: zet er maar een hek omheen. Als dat niet kan, of 
economisch niet in verhouding staat, moet gekeken worden 
of de werkplek beschermd afgeschermd kan worden en 
als dat niet kan, moet de werker tegen vallen worden be-
schermd. In ieder geval moet hetzelfde veiligheidsniveau als 
met een collectieve maatregel worden bereikt. De discus-
sie op het gebied van daken gaat over de economische 
verhouding tussen het uit te voeren onderhoudswerk en de 
maatregel.”

“Duurt het werk langer dan een in de Arboregels vastge-
stelde tijd, dan moet er collectief worden beveiligd. Wij leiden 
mensen op om veilig te werken op klussen die korter duren 
dan die vastgestelde tijd. Mensen die een schade opnemen, 
mensen die onderhoudschecks doen op apparatuur op het 
dak, mensen die reinigend onderhoud doen of storingen 
verhelpen. Deze mensen moet getraind zijn in veilig werken 
op werkplekken die niet collectief beveiligd zijn. Deze werk-
zaamheden staan tot nu toe niet apart opgenomen in de 
A-bladen. Over deze maatregelen gaat het nu net. ”

“In afwijking van de Europese Richtlijn wordt in Nederland 
toegestaan dat bij de dakrand gewerkt mag worden met 
gebiedsbegrenzing. Voor platte daken geldt dat wanneer de 
dakrand lager is dan 1 meter, het nabij de rand onveilig is 
om zonder voorzieningen werkzaamheden te verrichten. Voor 
werkzaamheden binnen 2 meter van de rand geldt voor kort-
stondig werk dat werkers valbeveiliging moeten dragen (fall 
arrest) wanneer ze weggehouden moeten worden van die 
onveilige randzone, dan kan worden volstaan met gebieds-
begrenzing (restraint). Het verschil tussen beide is essentieel: 
bij begrenzing mag niet gewerkt worden met instelbare 
lijnen, anders kan de persoon alsnog in de onveilige zone 
geraken. Bij valbescherming moet gewerkt worden met een 
harnas met demper. De Europese Richtlijn geeft voor beide 
werkmethoden aan dat er verankerd moet worden aan een 
ankerpunt dat voldoet aan de regels. Ankerpunten, kabel- en 
railsystemen zijn allemaal vormen van verankering en bieden 
bescherming van de derde categorie, ze beschermen de 
werker.” 
 
Alders vervolgt: “Voor hellende daken geldt dat er geen vei-
lige zone is: collectieve voorzieningen zijn steigers of netten. 
Er kan gewerkt worden met werkpositionering (work positio-
ning) of valbeveiliging (fall arrest). Werkpositionering is van 
toepassing als er enige tijd op een bepaald punt werk moet 
worden verricht en de werker in positie wordt gehouden; kort 
gezegd kan hij niet vallen want hij hangt al in zijn harnas. 
Voor valbeveiliging geldt hetzelfde als voor platte daken, de 
persoon moet met harnas en valdemper gezekerd zijn aan 
een ankervoorziening.” 

“De persoonlijke beschermingsmiddelen die op de markt 
worden gebracht naar de Europese normen zijn hier op 
 in gericht, de trainingen van de werkers sluiten daar weer  
op aan. Het is ook daarom dat we werken naar de Europese 
regels omdat anders verwarring ontstaat waar deze on- 
nodig is. Dat die verwarring er is, ondervinden wij bij de  
trainingen: cursisten geven bij herhaling aan dat ze op  
daken anders werken. Onbegrijpelijk dat wat in de opzet 
goed is geregeld, dan toch ontspoort. Zo werk je dus onvei-
ligheid in de hand.” ●
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In 2013 zijn zeker drie doden gevallen tijdens het aanbrengen van zonne-

panelen, reden voor Roofs het licht op te steken bij de veiligheidsdeskundigen 

van UNETO-VNI. Hoe kijkt de ondernemersorganisatie tegen deze materie aan 

en welke acties onderneemt men om veilig werken op hoogte te bevorderen?

Wat wil je elkaar aandoen?

VeIlIG WeRken op hooGte (7)

Initiatieven
Mari Garcia opent het gesprek: “Vallen van hoogte is een 
primair risico binnen de installatiebranche, dit is de reden 
dat dit het eerste thema voor de Arbocatalogus ‘Werken op 
hoogte’ was, zie www.ii-mensenwerk.nl . Hierin staan de maat-
regelen beschreven die in ieder geval genomen moeten 
worden wanneer op een hoogte boven 2,5 m wordt gewerkt 
– ongeacht de werkzaamheden. De Arbocatalogus is een 
aantal jaren geleden positief marginaal getoetst door de 
Inspectie SZW. Voor de Arbocatalogus ‘werken op hoogte’ zijn 
een aantal project RIE’s ontwikkeld. Eén RIE specifiek voor het 
werken op daken, de ander voor het werken langs de gevel. 
Ook heeft de catalogus de ladder RIE opgenomen.” 

Beide geïnterviewden onderkennen de problemen op het 
gebied van veilig werken op hoogte. De grotere opdracht-
gevers hanteren meestal wel een veiligheidsbeleid en het 

Roofs is met een reeks artikelen over ‘Veilig werken op 
hoogte’ van start gegaan omdat een heldere structuur over 
regelgeving, naleving, invulling en toezicht ontbreekt. Veilig-
heid kent diverse belanghebbenden die vanuit hun positie 
invloed hebben op veilig werken op hoogte. Door al deze 
belanghebbenden te interviewen ontstaat een totaalover-
zicht, Roofs streeft ernaar het haar lezers zo helder mogelijk 
te presenteren.

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatie-
branche en de elektrotechnische detailhandel. Roofs sprak 
met Mari Garcia, beleidsmedewerker Sociaal Juridische 
Zaken en secretaris van het College Arbeidsomstandighe-
den van UNETO-VNI. Ook werd Johan Vink geïnterviewd, hij is 
lid van het College Arbeidsomstandigheden van UNETO-VNI 
en is daarnaast Senior Specialist Kwaliteit, Arbo & Milieu bij 
VolkerWessels Telecom. 
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Zie voor de eerdere afleveringen uit deze reeks www.dakweb.nl

OM HET VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN EN –GEDRAG TE VERGROTEN ORGANISEERT 
UNETO-VNI GEDURENDE HET HELE JAAR DE PRAKTIJKDAGEN VEILIG WERKEN. DEZE 
DAGEN ZIJN BEDOELD VOOR UITVOEREND LEIDINGGEVENDEN EN MONTEURS EN 
BEHANDELEN DE DIVERSE MANIEREN OM VEILIG TE WERKEN IN REALISTISCHE PRAK-
TIJKSIMULATIES. IN ZES AANSLUITENDE MODULES KOMEN DE DIVERSE THEMA’S AAN 
BOD: VEILIG GEBRUIK VAN DE HOOGWERKER, HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE BE-
SCHERMINGSMIDDELEN,  ASBEST, KWARTSSTOF, LADDERS EN TRAPPEN EN WERKEN 
BIJ ELEKTRISCHE INSTALLATIES. DE EERSTVOLGENDE PRAKTIJKDAG VEILIG WERKEN 
WORDT OP 25 JUNI GEORGANISEERD IN DE VAN DER VALK IN SPIER. ZIE DE WEBSITE 
VAN UNETO-VNI VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE PRAKTIJKDAGEN.

merendeel van de grotere installatiebedrijven zijn in de 
meeste gevallen wel serieus met veiligheid bezig,” aldus 
Garcia. “De grootste problemen doen zich met name voor bij 
het aanbrengen van zonnepanelen door zzp’ers voor parti-
culieren. Binnen de brancheorganisatie wordt werk gemaakt 
van enerzijds het beschikbaar stellen van de instrumenten 
waarmee voldaan kan worden aan een veilige werkpraktijk, 
en anderzijds aan een groter bewustzijn dat zonnepanelen 
op een veilige manier dienen te worden aangebracht.”

In principe is dus duidelijk waar aan voldaan moet worden 
en ook is vastgelegd hoe hier in de praktijk invulling aan moet 
worden gegeven. Waar gaat het dan mis? Johan Vink: “In de 
utiliteitsbouw gaat het meestal wel goed, daar gaat het dik-
wijls om serieuze opdrachtgevers en grote aannemersbedrij-
ven. Natuurlijk worden daar ook fouten gemaakt en werken 
deze bedrijven ook niet altijd op een veilige manier. Het gaat 
zoals gezegd met name vaak mis bij kleine aannemersbedrij-
ven en zzp’ers die in opdracht voor particulieren werken. Deze 
bedrijven zien zich vaak gedwongen werk aan te nemen 
tegen een te lage prijs zodat een veiligheidsvoorziening geen 
optie is. De vraag die de markt zichzelf moet stellen is: wat wil 
je elkaar aandoen? De focus ligt teveel op prijs.”

Garcia: “Dat is iets wat ook niet met voorlichting kan worden 
veranderd, een particulier zal niet snel méér betalen voor de 
veiligheid en redeneert dat het de verantwoordelijkheid van 
het bedrijf is dat de panelen installeert. Er is dus actie vanuit 
de overheid nodig, zowel in de bewustwording op dit gebied 
als in de handhaving. Het is verplicht veilig te werken en dat 
moet dus ook worden opgenomen in de offerte. De wetge-
ving is op dit gebied helder, maar de handhaving is vanwe-
ge de geringe capaciteit van Inspectie SZW niet toereikend.”

“Er zijn diverse initiatieven in de markt van partijen die er met 
andere vormen en ideeën werk van maken de situatie te 
verbeteren,” aldus Vink. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
eerder dit jaar door diverse leidende marktpartijen onderte-
kende Governance Code. Wij juichen deze initiatieven toe, 
want het is belangrijk dat marktpartijen opstaan en een 
voorbeeldfunctie gaan vervullen.” In Roofs april 2014 gaf een 
van de initiatiefnemers van de Governance Code, advocaat 
Jelle Otten van AKD Advocaten, aan dat de verantwoordelijk-
heid voor het veilig aanbrengen van zonnepanelen krach-
tens de Vangnetbepaling in de Woningwet bij de gehele 
keten ligt, dus ook de opdrachtgever. Hoe kijkt UNETO VNI hier 
tegenaan? “Dat lijkt me een goede zaak,” aldus Garcia. “Wel 
is het zoals hiervoor al gesteld in geval van een particuliere 
opdrachtgever lastig te organiseren.”

Inzake de recent gepubliceerde norm NEN 7250 wordt van-
uit de dakdekkersorganisaties wel eens geklaagd dat instal-
lateurs onvoldoende kennis hebben van de verschillende 
(veiligheids- maar ook bouwfysische) aspecten van het 
dak en dat dit in de praktijk grote problemen oplevert. Zie 
hiervoor ook het artikel ‘Dakwerk is vakwerk: ook op zonne-
daken’ in Roofs februari 2014. Garcia kent deze problema-
tiek niet en zal desgevraagd hierover het gesprek aangaan 
met branchevereniging HHD.

onderhoud
Wat betreft het onderhoud van zonnepanelen stelt Garcia 
dat ook dit op een veilige manier uitgevoerd dient te worden. 
“Het hangt af van de situatie hoe vaak de zonnepanelen 
schoongemaakt moeten worden. In een omgeving met bij-
voorbeeld veel bomen of vliegverkeer is dat vaker dan elders. 
De reiniging van zonnepanelen vindt grotendeels plaats via 
regenwater en dus zal onderhoud in de meeste gevallen 
maar weinig uitgevoerd hoeven worden. Er is daarom ook 
geen gemiddelde te geven hoe vaak een zonnepaneel 
schoongemaakt moet worden, wij adviseren eigenaren van 
zonnepanelen de opbrengst van de zonnepanelen in de 
gaten te houden. Gaat die naar beneden, dan loont het wel-
licht de moeite de zonnepanelen schoon te maken. Inclusief 
veiligheidsvoorzieningen kan dit een aanzienlijke investering 
vergen, daarom is het in zo’n geval aan te raden de instal-
lateur direct het hele systeem even na te laten lopen.” ●

Praktijkdag Veilig Werken in Deurne, mei 2014.
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ROOFS maakt regionaal adverteren mogelijk
Gebleken is dat veel lezers van ROOFS behoefte hebben aan dakennieuws uit hun eigen regio. Ook veel marktpartijen 
geven aan het interessant te vinden om hun uitingen op een regionaal podium te doen: welke projecten worden 
uitgevoerd, met welke regelgeving/subsidies heeft men te maken, kortom: wat gebeurt er op regionaal niveau.

Vakblad ROOFS blijft innovatief en gaat daarom uitkomen met zes regionale edities. Het voordeel is dat adverteerders 
er informatie over hun bedrijf in kwijt kunnen dat zich specifiek richt op een regionaal publiek: jubilea, open dagen, etc.
Ook kan de uitgave interessant zijn voor bedrijven die personeel in hun eigen regio willen werven. De regionale editie
wordt meegehecht met de reguliere ROOFS, hier zal met ingang van de maand september mee van start worden
gegaan. 

Wilt u meer weten over regionaal adverteren in ROOFS en de aantrekkelijke advertentietarieven, neem contact op met 
Vincent Lindeman, telefoon: 072 5400335 of e-mail: vincent@lumail.nl

Altijd raak met 
ROOFS regionaal!

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS

Adv-ROOFS-Regionaal_Adv-ROOFS-Regionaal  22-05-14  12:21  Pagina 1
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Stichting Dakmeester brengt haar Daksysteem Garantie Plus onder de aan-

dacht. Dit n.a.v. de recente discussie over private kwaliteitsborging, met dit 

garantiesysteem draagt de markt zelf zorg voor de kwaliteitsgaranties van alle 

aspecten van het hellende dak. Hoe zit het garantiesysteem in elkaar?

kwaliteit van 
daksysteem geborgd

DakGaRantIes

het vakmanschap, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van 
de uitvoerder. Het KOMO procescertifi caat heeft in dit opzicht 
naar onze mening een duidelijke meerwaarde.”

Wat is dan volgens Laumans die meerwaarde? “Met KOMO 
laat je in één oogopslag zien dat je voldoet aan strenge en 
gecontroleerde kwaliteitseisen. De combinatie van KOMO-
gecertifi ceerde bouwproducten, geproduceerd door A-
fabrikanten en geïnstalleerd of verwerkt door gecertifi ceerde 
verwerkers of installateurs, is een waarborg voor optimale 
prestaties. Bij veel KOMO-procescertifi caten worden vaak ook 
zaken zoals opleiding, arbeidsomstandigheden, veiligheid 
en gezondheid geregeld. Zodoende is de kwaliteit van het 
product en de verwerking geborgd. KOMO-certifi catie is op 
zichzelf geen garantieregeling. Ook worden de KOMO-kwali-
teitsverklaringen als handvat gebruikt bij de meeste verzeke-
ringspolissen en garantieregelingen in de bouw.”

controle
“De toepassing van deze kwaliteitscertifi caten creëert het 
gewenste vertrouwen tussen opdrachtgever en (dak)aan-
nemer,” vervolgt Laumans. “Voor de verwerker, in dit geval de 
Dakmeester, betekent het Daksysteem Garantie Plus boven-
dien dat zijn werk voortdurend wordt gecontroleerd, wat alle 
partijen zekerheid biedt.”

Hoe gaat dit in zijn werk? Laumans: “Alle werken die onder 
het garantiesysteem Plus vallen, worden gecontroleerd door 
IKOB BKB. Deze controle vindt zowel fysiek op het project 
plaats, als op afstand. Dit laatste gebeurt met behulp van 
standaard inspectieformulieren die snel en eenvoudig op 
de smartphone, I-phone of I-pad door de voorman van het 
uitvoerende dakdekkerbedrijf worden ingevuld en verstuurd.”

Het digitale inspectieformulier fungeert feitelijk als checklist. 
De meest uiteenlopende vragen over de kwaliteit van het 
dak (de draagconstructie, het dakbeschot, de materialen, 
de verwerking) worden beantwoord door ‘ja’ of ‘nee’ aan te 

De Daksysteemgarantie Plus werd vorig jaar tijdens de Bouw-
beurs geïntroduceerd, zie hiervoor Roofs maart 2013. Het 
betreft een systematiek waarbij de aangesloten producen-
ten en verwerkers naast een 15-jarige daksysteemgarantie 
ook de uitvoering garanderen. De aangesloten producenten 
zijn A-merken op het gebied van hellende daken en de 
verwerkers zijn KOMO en VCA gecertifi ceerd. De bij Stichting 
Dakmeester aangesloten bedrijven bieden een 15-jarige 
Daksysteemgarantie op hun projecten. IKOB-BKB borgt deze 
garantie middels inspecties. 

“In de bouw is steeds meer aandacht voor garanties,” aldus 
voorzitter Harry Laumans van Stichting Dakmeester. “Juist 
in deze tijd willen opdrachtgevers zeker weten dat hun 
investering goed is besteed. Niet alleen de professionele op-
drachtgever, maar zeker ook de particuliere opdrachtgever 
vraagt om die garantie. Het gaat er dus om vertrouwen te 
creëren tussen de opdrachtgever en de (onder)aannemer. 
Dit wordt bewerkstelligd door een voortdurende toetsing van 

OpDrachtgever

NaaM

StRaatNaaM EN hUISNUMMER

POStcODE EN wOONPLaatS

DatUM vaN LEvERINg

UitgevOerD DOOr Dakmeester

NaaM

StRaatNaaM EN hUISNUMMER

POStcODE EN wOONPLaatS

Levering is geDaan DOOr

BOUwMatERIaLENhaNDELaaR

StRaatNaaM EN hUISNUMMER

POStcODE EN wOONPLaatS

OnDertekening

15 jaar gegaranDeerD vaKwERK IN DaKwERK

GARANTIE
CERTIFICAAT
DaKSYStEEMgaRaNtIE PLUS

15 jaar gegarandeerd vakwerk in dakwerk

Question Response Details

3.6 - Dakbeschot onderbroken op

bouwmuur?
Yes

Appendix 1

3.7 - Naden dakbeschot waterdicht? Yes

3.8 - Dakdoorbrekingen onderdak

afgedicht?
Yes

3.9 - Muurspouw kopgevel afgesloten? Yes

Appendix 2

3.10 - Muurspouw woning-scheidende-

wand afgeloten?
Yes

Appendix 3

4.0 - Tengels Score (5/5) 100.0%

4.1 - Uitvoering door dakdekker? Yes Voorgemonteerd aan element

4.2 - Verwerking tengels correct? Yes

4.3 - Vrije tengelhoogte in mm? Yes 20mm

4.4 - H.o.h maat tengels? Yes 50cm 

001

Voorbeeld audit

Score (58/63) 92.1% - 5 -
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klikken. Tevens moeten de benodigde berekeningen (waar-
onder de verankeringsberekeningen) aanwezig zijn. Van 
cruciale punten van het dak, zoals aansluitingen, doorvoe-
ren, etc., maakt de voorman digitale foto’s. Het rapport met 
foto’s stuurt hij naar de controleur van IKOB BKB waardoor 
deze punten direct aan een externe controle worden onder-
worpen. Aan de hand van het inspectieformulier, de foto’s 
en fysieke projectbezoeken keurt de certifi catie-instelling het 
rapport goed. Dit rapport, met de goedkeuring van IKOB BKB, 
is bestemd voor het dossier van de opdrachtgever en dient 
als zodanig ook als naslagwerk.” 

Garantie
Laumans: “Op basis hiervan wordt bij ieder werk naast het 
dossier een garantiecertifi caat aan de opdrachtgever 
afgegeven. Deze garantie geldt de functionaliteit en het 
materiaal van producten: de betreffende fabrikant staat hier 
garant voor. Daarnaast staat de Dakmeester garant voor 
de kwaliteit van de verwerking. Mocht er dus een gebrek 
aan het dak worden geconstateerd, dan zal altijd een van 
de partijen zorg dragen voor herstel zonder dat hier kosten 
voor de opdrachtgever aan zijn verbonden. Overigens is 
onze verwachting dat een beroep op deze garantie door de 
intensieve controle gedurende het gehele traject tot en met 
de oplevering nagenoeg uitgesloten zal zijn. Dit alles maakt 
een aanvullende verzekering op het dak en de werkzaamhe-
den overbodig.”

“Het dossier van opbouw van het dak geeft een positieve 
uitstraling naar de opdrachtgevers,” besluit Laumans. “Het is 
bovendien een hulpmiddel voor de kwaliteitsbeheersing. 
De Dakatlas van de Stichting Dakmeester is hier een belang-
rijk instrument in. Dit is een naslagwerk gemaakt door en 
voor deelnemende bedrijven en dakdekkers, met technische 
informatie op het gebied van dakproducten en aanbeve-
lingen en verwerkingsadviezen voor alle aspecten van het 
dakdekkerswerk. Dit ondersteunt de kwaliteit van de verwer-
king, waarbij er geen discussie meer bestaat over wat een 
kwalitatieve verwerking is en wat niet. De Dakatlas draagt er-
toe bij dat een eindresultaat wordt bereikt waar alle partijen 
gelukkig mee kunnen zijn. Op deze manier is de borging van 
de kwaliteit van de dakwerkzaamheden compleet.” ●

Zie voor meer informatie over private kwaliteitsborging www.dakweb.nl

15 JAAR 
GEGARANDEERD 
VAKWERK IN 
DAKWERK

Garanties op materialen en hun functiona liteit krijgt u al 
van de fabrikanten. Met DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS 
heeft u nu ook zekerheid over de manier waarop het 
Hellend Dak gemaakt is.

VOOR MEER INFORMATIE    

Stichting Dakmeester 

Postbus 29 | 3417 ZG Montfoort

Kijk op www.dakmeester.nl voor de 

Dakmeester bij u in de buurt. 

DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS VAN 
DE STICHTING DAKMEESTER

Daksysteemgarantie PLUS is een product van 
de Stichting Dakmeester; de kwaliteits-

specialisten in hellende daken. Met Daksysteemgarantie PLUS 
willen Dakmeesters opdrachtgevers nog meer zekerheid bieden 
over de kwaliteit van de door hen gemaakte daken. Met name het 
zorgvuldig, digitaal, opgebouwde dossier wat bij oplevering wordt 
overhandigd is in dit kader een unieke kwaliteitsimpuls. Daarnaast 
nemen Dakmeesters verplicht deel aan relevante fabrikantenoplei-
dingen in het kader van regelgeving.

DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS BELOOFT 
DAT EEN HELLEND DAK

• is gemaakt door een dakdekker met het Komo-proces-certificaat 
hellende daken, aangesloten bij de Stichting Dakmeester;

• beschikt over vastlegging van alle relevante facetten tijdens de 
bouw in een digitaal dossier;

• is gecontroleerd door het onafhankelijke IKOB/BKB;
• wordt opgeleverd met een garantiecertificaat voor 

15 jaar met bijbehorend bouwdossier.

DSG_ADV 94x265 mm ROOFS.indd   1 12-03-13   11:22
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Het Nederlandse daklandschap kan worden verrijkt met vezelcement  

leien. Dat is de overtuiging van fabrikant Eternit uit het Belgische  

Kapelle-op-den-Bos. Het bedrijf zal zich met deze leien voor zowel het  

dak als op de gevel nadrukkelijk manifesteren.

Vezelcement leien 
in het Nederlandse daklandschap

eenvoudig in de plaats van dakpannen worden toegepast. 
De leien hebben een licht gewicht, wat betekent dat de 
onderconstructie niet versterkt hoeft te worden. Ook biedt het 
lichte gewicht voordelen in de montage, er hoeft immers niet 
te zwaar getild te worden. Er komt geen fijnstof vrij bij het ter 
plaatse bewerken van de leien, ze hoeven namelijk niet ge-
slepen te worden maar zijn eenvoudigweg in de juiste maat 
te snijden of te knippen. Tenslotte zijn ook de milieueigen-
schappen gunstig. De leien zijn volledig recyclebaar en ze 
worden in de Belgische locatie geproduceerd (wat betekent 
dat er weinig transport nodig is).

productie
Het bedrijf beschikt over een ruime productielocatie in 
Kapelle-op-den-Bos, alwaar momenteel ruim 650 medewer-
kers werkzaam zijn. De vezelcement leien worden gepro-
duceerd op basis van cement, water, wapeningsvezels en 
cellulosevezels. De grondstoffen worden zoveel mogelijk in 
eigen huis geproduceerd, dit ook om de transportbewegin-
gen zoveel mogelijk te beperken. Het fabrieksterrein behelst 
een gebied van 16 ha langs het kanaal Brussel-Schelde 
en de spoorweg Mechelen-Dendermonde. Het benodigde 
water wordt daarom uit het aangrenzende kanaal gehaald, 
de fabrikant beschikt over een zuiveringsinstallatie zodat het 
water na gebruik gereinigd weer in het kanaal kan worden 
gestort, zelfs schoner dan toen het eruit werd gehaald. Ook 
de benodigde zand wordt in eigen beheer gewonnen en 
gedroogd. Door toevoeging van de cellulosevezels ontstaat 
het vezelcement waaruit de leien worden vervaardigd. 

Uit dit materiaal worden platen vervaardigd die in de pro-
ductie een behandeling ondergaan van persen en drogen. 
De leien kunnen in verschillende diktes worden vervaardigd, 
met een (theoretisch) minimum van 1mm. Ook kunnen ze 
uiteenlopende oppervlaktebehandelingen krijgen, van de 
imitatie van de natuurlei tot een volledig glad oppervlak. De 
leien worden uit deze platen gesneden en in mallen vervaar-
digd. Het bedrijf produceert verschillende modellen in ver-
schillende afmetingen en kleuren. Zo is de Boronda bijvoor-
beeld een rechthoekige lei met afgeronde randen en heeft 

De naam van de fabrikant is afgeleid van het Franse ‘eterni-
té’, wat ‘eeuwig’ betekent. Het bedrijf werd in 1905 opgericht 
en was destijds de eerste fabrikant die vezelcement leien op 
de markt bracht. De diverse modellen worden in o.a. België 
veel toegepast. “Maar wij zijn een Benelux-organisatie,” vertelt 
marketing manager Karl Iserbyt van het bedrijf. “Vanzelfspre-
kend zijn we dus ook actief op de Nederlandse markt, waar 
Marco van Heumen verantwoordelijk is voor onze verkoopac-
tiviteiten.” Van Heumen is geen onbekende in de markt, voor-
heen was hij de verkoopleider van Trost Kleidakpannen, een 
bedrijf dat inmiddels onderdeel is van Eternit. De fabrikant 
biedt een compleet assortiment voor het hellende dak, dat 
o.a. dakpannen, panhaken en onderfolies behelst.

Momenteel zit de meeste potentie voor de vezelcement leien 
volgens het bedrijf in de renovatiemarkt. Veel daken zijn aan 
vervanging toe en deze leien kunnen in veel gevallen het 
aanzicht van de panden duidelijk verbeteren. Ze kunnen 

BeDRIjfspRofIel

Geldermalsen - Loosbroek Architecten BV (Tiel).
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

de New Stonit met zijn reliëfoppervlak en gebroken randen 
de uitstraling van een natuurlei. Opvallend is bovendien dat 
de leien worden geleverd met voorgeboorde bevestigings-
gaten zodat deze niet op het werk hoeven te worden aange-
bracht. Vanzelfsprekend worden de producten geleverd met 
de benodigde accessoires zoals o.a. de traditionele leihaken 
(koper of RVS), stormkrammen en nokhaken.

Tenslotte worden de leien automatisch verpakt en gereed 
gezet voor transport. Op de productielocatie in Kapelle-op-
den-Bos wordt overigens een ruime voorraad gehouden.

“Voor veel Nederlandse daken die momenteel aan vervan-
ging toe zijn, zijn de vezelcement leien een goed alternatief, 
in zowel esthetisch als technisch en prijstechnisch opzicht,” 
aldus Van Heumen. “Ook voor de gevelrenovatie bieden 
deze producten interessante mogelijkheden. Wij merken dat 
de toepassing van deze producten in de gevel aan popu-
lariteit wint en dat is ook logisch want de lei als gevelbekle-
ding biedt een fraai aanzicht, zeker in combinatie met een 
leien dak. Leidekken is een ambacht, een ervaren leidekker 
zal geen problemen hebben met het aanbrengen; hij zal 
integendeel een aanzienlijke tijdwinst kunnen boeken. Ove-
rigens kunnen wij op onze locatie een opleiding verzorgen 
voor dakdekkers die met onze producten aan de slag willen 
gaan.”

Dakpannen
Het bedrijf is ook producent van een uitgebreid assortiment 

betonnen en keramische dakpannen. Deze producten wor-
den in Duitsland vervaardigd. Het bedrijf meldt een opvallen-
de innovatie in deze producten, die vooral voor de renova-
tiemarkt interessant zijn. Het betreft de zogeheten ‘Canyon 
Locks’, waarmee bedoeld wordt dat de sluitingen van de 
pannen (enkel of dubbel) zeer diep zijn geprofileerd. Dit zorgt 
voor een verdere verbetering van de waterdichtheid van de 
producten. Tevens zorgen de sluitingen voor een grotere flexi-
biliteit in de sluiting wat voordelig kan zijn bij dakrenovaties. 
Deze eigenschappen zorgen er tevens voor dat de dakpan-
nen in lage hellingen toepasbaar zijn (tot 12º).

“Wij zijn ervan overtuigd dat ons assortiment een toege-
voegde waarde heeft op de Nederlandse markt,” besluit Van 
Heumen. “Met name architecten en voorschrijvers zullen de 
toegevoegde waarde van onze producten zien. In België is 
de toepassing van vezelcement leien allang ingeburgerd. Nu 
is Nederland aan de beurt.” ●

's Heer Arendskerke - Oomen Architecten (Breda)

Krommenie - Rogier Groeneveld ism BFW architectuur (Amsterdam) 



BOUW COMPLEET 2014

Voor meer informatie:
www.evenementenhal.nl

Gorinchem
9, 10 en 11 september

Hardenberg
7, 8 en 9 oktober

Venray
4, 5 en 6 november

Met deze drie unieke regionale vakbeurzen creëren wij een 
landelijke dekking voor de complete bouwbranche.

Twitter mee via
BouwCompleet_EH
Twitter mee via

Al sinds 1986 is Brouwers Zink actief als 
groothandel met maatwerk productie, 
waarbij service, deskundigheid en kwaliteit 
van de materialen de basis is. Wij leveren in 
heel Nederland en wel binnen 24 uur indien 
dat nodig is. Uiteraard is Brouwers Zink 
gecertificeerd door KOMO.
Bel 088 - 276 8937 voor een prijsaanvraag, 
want de prijs/kwaliteit verhouding is 
nergens beter!
 
Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B) 
Postbus 1032 · 6160 BA  Geleen (NL)
Tel 088 276 8937 (088 brouwers) 
Fax 088 276 8939
verkoop@brozi.nl 
www.brozi.nl

Milieuvriendelijk,
duurzaam,
dus zink!

Al vaak gekopieerd. Nog nooit geëvenaard. KIES VOOR HET ORIGINELE, KIES  

werkbrugsysteem triangelbrug® 

artilan leuning met hekje ARTILAN PRODUCTEN: 

- werkbrugsysteem triangelbrug® 

- snelbouw (rol) steigers 

- doorloopsysteem 
  (=combinatie van artilan triangelbrug® met  

                        artilan steigers of andere EN1004 steiger) 

- afschermsysteem  

   voor triangelbrug® , snelbouw(rol)steiger & galerij 

- dakrandbeveiliging 

- trussen (lichtbruggen) 
 

Naast onze standaard producten kunt u ook 

bij ons terecht voor aanpassingen, 

reparaties, keuringen & speciale  

constructies (maatwerk). 

Tel: 076-5221160 | www.artilan.nl | info@artilan.nl 



UNILIN BIEDT DE OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE!

8INNOVATIEVE
DAKOPLOSSINGEN VOOR DE 
BESTAANDE WONINGBOUW

UNILIN Insulation bv - Beneluxstraat 1 - 5061 KD  Oisterwijk - T +31(0)13 523 13 13 - info.nl@unilin.com - www.unilininsulation.nl

Bekijk de brochure:

Een selectie uit de onderwerpen
• Aan welke verplichtingen moeten opdrachtgevers en dakdekkers voldoen?
• Hoe verhouden de Europese regelgeving en de Nederlandse wetgeving zich tot elkaar?
• Welke status hebben de A-bladen en de NEN- normen?
• Hoe kan de ZZP-er beter worden beschermd?
• Hoe kan het veiligheidsbewustzijn verder worden vergroot?

Veiligheidscongres 
‘Veilig werken op hoogte’,
gehouden op woensdag 
22 oktober in theater/
congresgebouw FIGI te Zeist.
Hoe en wat over alle regels
en normeringen.
Meer informatie/aanmelden?
Kijk op www.dakweb.nl

• • • • • •  • • • • • •  •  •  •  •

Zet alvast in

uw agenda!
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Dakdekkers weten wel hoe de brander 

te hanteren, zou je zeggen. Toch is ook 

het branden aan ontwikkeling onderhe-

vig. Roofs staat met Michel Venicz van 

leverancier Sievert stil bij een veilige en 

zuinige manier om te branden.

Hoe brand ik 
veilig en zuinig?

GeReeDschap

vlam heb je immers meer kans om iets in de brand te steken. 
De NEN 6050 houdt er rekening mee dat binnen een afstand 
van 750 mm van de randzone of opgaand werk niet wordt 
gebrand. De vlam die uit de brander komt mag dus niet 
langer zijn.”

Dit is ook uit economisch oogpunt belangrijk. Venicz: “Een 
te grote vlam betekent ook verspilling van gas. Als de vlam 
oranje is, is dat een signaal dat er teveel druk is: er vindt 
een niet volledige verbranding plaats en het gas vervliegt. 
Een dakbrander kan 8,25 kilo per uur aan. Meer gas kan er 
niet verbrand worden en is dus niet nodig. Op deze manier 
kan men bij een werk al zo’n 10-20% van het gasverbruik 
besparen.” 

Het reduceerventiel zorgt verder voor een stabiele, blauwe 
vlam. Door dit stabiel verbruik zorgt het reduceerventiel er 
bovendien voor dat de gasfles helemaal wordt leeggetrok-
ken. “Dakdekkers zijn eraan gewend dat wanneer de gasfles 
‘leeg’ is, er nog wel gas in de gasfles zit,” aldus Venicz. “On-
voldoende bekend is dat dit helemaal niet nodig is, met het 
reduceerventiel wordt de volledige inhoud van de gasfles 
verbruikt. Zodoende kan men een verdere besparing op het 
gasverbruik realiseren die kan oplopen tot 20-50%.”

Tenslotte vervult het reduceerprofiel een belangrijke rol in 
de veiligheid van werken: zodra er een lek ontstaat, bijvoor-
beeld als gevolg van een breuk in de gasslang, dan slaat 

“Dakdekken is een vak dat in veel gevallen van vader op 
zoon is overgedragen,” begint Venicz het gesprek. “De manier 
waarop het werk wordt uitgevoerd is er daardoor vaak een 
beetje ingesleten en dan staat men er niet bij stil dat het ge-
reedschap op een handigere manier kan worden gebruikt, 
waardoor het langer meegaat en een besparing in het 
materiaal kan worden gerealiseerd.”

Reduceerventiel
Het belangrijkste accessoire is het reduceerventiel dat tussen 
brander en gasfles wordt geplaatst, en dat ervoor zorgt dat 
het gas gedoseerd in de brander wordt aangevoerd. Dit 
laatste heeft een aantal belangrijke voordelen: de vlam blijft 
kleiner, er wordt niet meer gas verbruikt dan nodig en het re-
duceerventiel zorgt er tenslotte voor dat de gasfles helemaal 
leeg wordt getrokken.

Venicz licht toe: “Met name de oudere dakdekkers zijn nog 
wel eens van mening dat er een flinke vlam uit de brander 
moet komen. De huidige dakbedekkingen zijn echter inmid-
dels zodanig verder ontwikkeld dat een grote vlam helemaal 
niet meer nodig is – en ook niet wenselijk. Met een grote 
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de gasfles door het reduceerprofiel dicht. “Daar heb je echt 
een reduceerprofiel voor nodig,” benadrukt Venicz. “In de 
praktijk wordt soms gedacht dat een doorstroombegrenzer 
die functie ook heeft maar dat is niet zo. Deze misvatting kan 
schijnveiligheid veroorzaken.”

Gasslang
Het gebruik van de brander heeft meer aandachtspunten. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gasslang. Deze slijt snel, 
of gaat kapot, door verkeerd gebruik tijdens het werk, het 
vervoer of de opslag. “Onnodig,” vindt Venicz. “Net als al het 
andere gereedschap gaat de gasslang langer mee als er 

op een professionele manier mee wordt omgegaan. Dus bij-
voorbeeld voor het transport niet de slang in het busje aan 
een spijker hangen, maar rol hem netjes op, bind de slang 
bij elkaar met elastiek en hang hem aan een bijbehorend 
elastiek op.”

Ander aandachtspunt is de veroudering van de gasslang. 
Venicz: “Er bestaat geen vervaltermijn voor het gebruik van 
een gasslang. Gasslangen dienen vervangen te worden bij 
verkleu ring, vervorming, beschadiging of eerste tekenen van 
poreusheid. Voor oranje slangen adviseren wij om ze uiterlijk 
na twee jaar te vervangen omdat slangen bij regelmatig 

gebruik poreus kunnen worden. Bij intensief gebruik raden 
wij aan ze na één jaar te vervangen. Als het goed is, is op 
de slang aangegeven volgens welke NEN-normen de slang 
is goedgekeurd. NEN 559 geeft aan dat de slang geschikt 
is voor propaangas. NEN 5654 (of NEN-EN 1761 1 t/m 4) 
geeft aan dat de slang Europees is goedgekeurd. Ook staat 
vermeld hoeveel druk de slang aankan, het jaartal van pro-
ductie en de naam van de leverancier.”

“Controleer altijd of alle onderdelen juist aan elkaar zijn ge-
koppeld. Idealiter beschikt men over een gasfles met hierop 
aangesloten een reduceerventiel. Op het reduceerventiel 
moet een gasslang zitten met aangeperste koppelingen om 
fouten bij het aandraaien van de koppelingen uit te sluiten. 
Te strak aangedraaide slangklemmen vormen immers een 
zwak punt in de gasslang. Verder is het raadzaam voor het 
werk altijd even de gasslang optisch te controleren op even-
tuele beschadigingen in de buitenmantel. Het reduceer-
ventiel moet voorzien zijn van een rubbertje, het ontbreken 
hiervan kan lekkage veroorzaken. Controleer voor het werk 
dus ook even of het rubbertje in het reduceerventiel zit.”

“De besparing die men met deze manier van werken be-
werkstelligd, is eenvoudig uit te rekenen,” besluit Venicz. “Daar 
komt bij dat op deze manier een veilige manier van werken 
wordt gerealiseerd en dat men bovendien aantoonbaar CO2 
bespaart. Het loont dus in alle opzichten de moeite op een 
bewuste manier met de brander en de bijbehorende acces-
soires om te gaan.” ●

Michel Venicz, Sievert.
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Het betreft een autokraan met een haakhoogte van maxi-
maal 36 m. Vooral het zijdelingse bereik is opvallend. Een 
last van 1000 kg kan op 16 m ver en 21 m hoog worden 
geplaatst; het maximale zijdelingse bereik bij een last van 
250 kg is maar liefst 30 m.

Het voertuig wordt afgestempeld met vier hydraulische L-
stempels. De afstempelbreedte kan volledig variabel worden 
bepaald. Bij éénzijdige afstempeling is de afstempelbreedte 
slechts 3.96 m, terwijl dan de maximale werkbereik gehaald 

kan worden. De oprichtcilinder richt het aluminium mastpak-
ket op tot ca.85°, met de telescoopcilinder kan het mastpak-
ket variabel tot 25.5 m uitgeschoven worden . Bovenaan het 
mastpakket bevindt zich de uitschuifbare jip die tot 160° op 
te richten is. Deze jip is 2x uitschuifbaar tot maximaal 11.2 m.

Het mastpakket is gemonteerd op een draaikrans die 620° 
draaibaar is. Iedere functie van de kraan wordt door middel 
van proportionele ventielen aangestuurd, deze zorgen voor 
zeer precieze besturing. De hydraulische aandrijving van de 
kraan wordt direct via de PTO van het voertuig aangedreven.

Alle data met betrekking tot afstempelbreedte en masthoog-
te worden met behulp van de seriematig gemonteerde SPS 
besturing verwerkt en deze draagt zorg voor een maximale 
belasting en veilige besturing van de kraan.

hoogwerker
In enkele minuten is deze 
AK 36/4000 autokraan 
om te bouwen naar een 
volledige hoogwerker. 
Met toepassing van de 
optionele personenkorf 
wordt de kraan een te-
lescoophoogwerker met 
een werkhoogte van 
33.5 m. De maximale zij-
delingse reikwijdte is 26 m 
bij 100 kg. De personen-
korf is zelf nivellerend en 
draaibaar. De maximale 
belasting van de perso-
nenkorf is 250 kg.
Zowel de kraan als de 
hoogwerker worden be-
diend met een radiogra-
fi sche bediening waarin 
men via een dubbel 

display de exacte data van de kraan kan volgen. Böcker 
geeft 10 jaar g arantie op haar mastpakket. ●

Böcker Nederland presenteert het nieuwste model uit haar programma 

van autokranen: een vrachtwagenkraan met een werkhoogte van 36 me-

ter en een hefvermogen van maximaal 4000 kg, de Böcker AK 36/4000. De 

volledig aluminium autokraan wordt gebouwd op een vrachtwagenchas-

sis met een totaal toelaatbaar gewicht van 11.99 ton.

pRoDuctnIeuWs

Böcker Nederland introduceert 
nieuw type autokraan
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in de zomer zorgt steenwol isolatie voor een prettig binnen-
klimaat. Steenwol absorbeert overdag de warmte van de 
zon en geeft deze geleidelijk weer af wanneer het ’s avonds 
afkoelt. 

Steenwol isolatie is het meest duurzame en veilige isolatieproduct voor op 

het dak. Een feit dat leveranciers van andere materialen willen ontkrachten 

door onwaarheden over steenwol isolatie de wereld in te zenden. Erwin Prins, 

 managing director ROCKWOOL Benelux, betreurt het dat voorschrijvers en 

verwerkers hierdoor op het verkeerde been worden gezet. “Het is tijd voor een 

eerlijk verhaal.”

steenwol op het platdak: fabels vs. feiten

aDVeRtoRIal

“Wij gaan graag uit van onze eigen kracht en dat is meer 
dan alleen maar isoleren voor een lagere energiereke-
ning. Het zijn op de lange termijn de gebouweigenaren en 
 bewoners die de rekening betalen en wij vinden het dan  
ook belangrijk dat zij de grote verschillen tussen de materia-
len kennen en wat het effect is van de materiaalkeuze op  
het dagelijks wooncomfort. Daarom zetten wij de feiten  
nog eens graag op een rij.”

feit: RockWool steenwol isolatie is duurzaam 
Steenwol isolatie is het meest duurzame isolatieproduct dat 
er is – in ieder opzicht. Het wordt gemaakt van een onuitput-
telijke grondstof: basalt. Het gaat een leven lang mee en 
krimpt niet, waardoor het zijn constante isolatiewaarde be-
houdt, tot wel 75 jaar. Bij het productieproces wordt een na-
tuurverschijnsel nagebootst; een vulkaanuitbarsting. Daarbij 
worden nauwelijks schadelijke stoffen gebruikt of uitgestoten. 
Na het verstrijken van de levensduur kan steenwol worden 
gerecycled en opnieuw worden gebruikt voor de productie 
van isolatiemateriaal. 

feit: RockWool steenwol isolatie is veilig en beschermt 
ROCKWOOL steenwol isolatie is niet alleen veilig voor mens 
en milieu: het materiaal is onbrandbaar, beperkt branduit-
breiding en veroorzaakt geen toxische gassen. Dat ligt an-
ders voor kunststof, in de basis gemaakt van restproducten 
uit de aardolie-industrie. Ook wat betreft het verminderen van 
geluidshinder, de nummer 2 oorzaak van gezondheidsklach-
ten, behoort steenwol tot de meest effectieve akoestische iso-
latiematerialen: het dempt geluid van buiten en vermindert 
het interne geluidsniveau tussen kamers en verdiepingen.

feit: RockWool steenwol isolatie zorgt voor een prettig 
binnenklimaat
In de winter profiteren bewoners dankzij steenwol isolatie van 
een efficiënte warmte-buffer. Hierdoor hoeven zij minder te 
stoken, wat resulteert in een lager energieverbruik. Maar ook 

Erwin Prins,  managing director ROCKWOOL Benelux.
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feit: RockWool steenwol isolatie is waterafstotend  
en uitstekend beloopbaar 
ROCKWOOL steenwol is volledig waterafstotend. Bovendien 
zijn de dakplaten van ROCKWOOL uitstekend beloopbaar 
bij de installatie, inspectie of onderhoud van het dak. De 
vormvaste platen blijven perfect op hun plaats liggen – zowel 
op platte daken als bij daken op afschot. Ook de naden 
blijven dicht, al wordt een dak belopen of waait het hard. 
Dit voorkomt koudebruggen of scheuren in de dakbedek-
king en waarborgt de thermische prestatie van een gebouw 
tijdens de gehele levensduur. 

nieuwe technologie 
ROCKWOOL is een innovatieve 
weg ingeslagen met het 
platdak-portfolio. T-Rock
is de jongste telg uit 
deze familie: “Dankzij 

een vernieuwde technologie met verticale vezel oriëntatie 
kunnen we deze dakplaat efficiënter produceren”, vertelt 
Prins. “Bovendien is deze lichter dan zijn voorgangers; mooi 
meegenomen bij het werken op een dak.” Wie kiest voor 
ROCKWOOL isolatie, kiest niet alleen voor thermisch comfort 
en lagere energierekeningen, maar ook voor duurzaamheid 
en innovatie. “Dus ook voor het dak geldt: kies verstandig, 
kies ROCKWOOL.” ●

steenwol op het platdak: fabels vs. feiten

Dual density technologie met   

verticale vezeloriëntatie in de onderlaag

Industrieweg 15 • 6045 JG Roermond
Postbus 1160 • 6040 KD Roermond
Tel: +31 (0)475 35 35 35
Fax: +31 (0)475 35 36 66
Mail: info@rockwool.nl

Op 21 mei werd de nieuwe dakplaat T-Rock onder grote belangstelling gelanceerd in het Philips Stadion.
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AABOFIX
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AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl
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aangepaste nen-norm 
verduidelijkt toepassing dakramen
en lichtkoepels

aan weerstandsklasse 2. Een toevoeging van extra sloten of 
tralies is daarbij niet meer toereikend. 
Een andere belangrijke aanpassing is dat van de buitenzijde 
beoordeelde bereikbare ramen, waarbij de opening binnen 
in het gebouw meer dan 3,5 meter boven de grond uitkomt, 
niet langer inbraakwerend hoeven te worden uitgevoerd. 
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld dakramen boven een trap-
penhuis door elektrische bediening of een bedieningsstang 
eenvoudiger worden geopend, waardoor ventilatie ook in 
deze situaties goed mogelijk is. Dit zorgt voor een gezond 
binnenklimaat en meer wooncomfort voor gebruikers en 
bewoners. ●

Voor dakramen geldt dat in een bereikbaarheidsvlak tot 
een hellingshoek van 40° moeten voldoen aan weerstands-
klasse 2 volgens de NEN 5096. Daarnaast is een maximale 
afzakafstand van 3,5 meter binnen de woning bepaald. Voor 
voorschrijvers zorgt de aanpassing voor meer duidelijkheid, 
waardoor het voor hen eenvoudiger wordt om op de juiste 
plaatsen de juiste producten toe te passen.

Bereikbaarheid via dak
In Nederland worden de meeste inbraken in woningen 
gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Dit type inbreker 
is uit op snel succes en wil met zo weinig mogelijk risico 
(lage pakkans) en zo eenvoudig mogelijk (zonder al te veel 
braakschade) de woning binnendringen. De keuze van de 
woning is afhankelijk van de eenvoudige manier om binnen 
te dringen en de zichtbaarheid van de buit. Daarom is het 
belangrijk dat alle dak- en gevelelementen die bereikbaar 
zijn voor inbrekers voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 
volgens NEN 5096. Dit geldt dus ook voor lichtkoepels en dak-
ramen. Door de aanpassing van NEN norm 5087 wordt het 
eenvoudiger om te bepalen op welke plaats in een gebouw 
inbraakwerende producten verplicht zijn. 

nieuwbouwsituaties 
Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat alle ramen in een 
bereikbaar dakvak tot 40° moeten voldoen aan weerstands-
klasse 2 volgens de NEN 5096. Bij dakramen op de eerste ver-
dieping of een lichtkoepel op een uitbouw wordt hier vaak 
nog onvoldoende rekening mee gehouden, terwijl dit vaak 
wel opklimbare situaties betreft (lager dan 3,5 meter). Het 
Bouwbesluit eist dat in deze situaties altijd daglichtproducten 
worden toegepast die vanaf de fabriek compleet voldoen 

InBRaakVeIlIGheID

De NEN 5087 voor inbraakveilig-

heid van woningen, die beschrijft 

welke ramen en deuren in een  wo-  

ning als bereikbaar voor  inbraak 

worden beschouwd, is herzien.

Foto: Velux.
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Workshop bij leister in houten
VELUX organiseerde een drietal trainingen om het 
platte dak onder de montagepartners te promoten. 
In totaal zijn er door Leister, Carlisle Construction 
Materials en VELUX 50 zzp’ers opgeleid om op een 
kundige en brandveilige manier op het platte dak te 
werken. De combinatie van de producten Resitrix SKW, 
Leister TRIAC ST en de VELUX lichtkoepel bleken goed 
op elkaar aan te sluiten en de actuele thema’s die 
op het platte dak spelen, te dekken. Indien u interesse 
heeft kunt u zich 
aanmelden bij 
Leister, bij vol-
doende animo 
kan de workshop 
worden her-
haald.

sectorplan bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche
De platte dakensector krijgt ruim vier miljoen euro van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, voor de uitvoering van het sectorplan BIKUDAK. 
Daarmee is de aanvraag integraal geaccepteerd. De sector zelf draagt ook 
vier miljoen euro bij. Het sectorplan is tot stand gekomen in goed overleg tus-
sen werkgevers (VEBIDAK) en vakbonden (FNV Bouw en CNV Vakmensen).
Een gedegen analyse van werkgelegenheid binnen de sector leverde een 
aantal knelpunten op. Belangrijke knelpunten zijn het verwachte tekort aan 
gekwalificeerde vakkrachten, de positie van zzp’ers en veilig en gezond 
werken. Daarnaast zijn mede door de crisis de eerlijke concurrentie en de 
arbeidsverhoudingen onder druk komen te staan.
Het sectorplan bestaat uit verschillende maatregelen. De meest in het oog 
lopende en zeer innovatieve maatregel is de invoering van een vakpaspoort. 
Belangrijkste doelen van het vakpaspoort zijn het verbeteren van de arbeids-
verhoudingen en het tegengaan van oneerlijke concurrentie. In totaal zullen 
ongeveer 4000 vakpaspoorten worden uitgereikt aan alle vakkrachten en 
bedrijven, inclusief de zzp’ers die actief zijn in de sector.
Een tweede maatregel is gericht op gekwalificeerde instroom. Door de crisis 
dreigde de instroom via de BBL 2 opleiding vrijwel tot stilstand te komen. Door 
gerichte maatregelen zullen in twee jaar tijd 250 extra vakkrachten instro-
men en komt de instroom weer bijna terug op het niveau van voor de crisis. 
Namens werkgevers en vakbonden zal de paritair bestuurde Stichting Bedrijfs-
takregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD) de uitvoering van het sectorplan 
coördineren en beheren.

constant (dag)lichtniveau door combinatie 
 solatube smartleD
Door het Solatube® daglichtsysteem te combineren met de Smart-
LED vult deze automatisch aan met ledlicht wanneer het daglicht 
afneemt. Haast onmerkbaar ontstaat hiermee een constant (dag)
lichtniveau. De SmartLED kan gebruik maken van een sensor om 
de hoeveelheid licht precies op de behoefte af te stemmen. De 
sensor meet zowel de daglichtintensiteit als beweging. Hierdoor 
schakelt de SmartLED enkel in wanneer het lichtniveau onder de 
minimale lichtinstelling komt én er daarnaast ook beweging wordt 
waargenomen. Enkel instelling op beweging of lichtniveau is na-
tuurlijk mogelijk. Doordat de leds standaard zijn uitgerust met DALI 
is lichtbeheer op afstand geen probleem.

Dankzij deze combinatie van kosteloos daglicht en ultrazuinige 
leds is de SmartLED een product dat twee keer energie bespaart. 
Met het geïntegreerde dag- en ledlichtsysteem is slechts één 
armatuur aan het plafond nodig. 

a G e n D a
6 mei-12 juni 2014 
Bouwlokalen: slim bouwen met BIM
Diverse locaties
Info: www.bouwlokalen.nl

12 juni 2014
Voorjaarssymposium ‘Growing cities’
Sempergreen te Odijk
Info: www.sempergreen.com

17 juni 2014
praktijkdag Duurzame Brandveiligheid  
van parkeergarages
IJsseldelta Center te Zwolle 
Info: www.nieman.nl

9-11 september 2014 
Bouw compleet Gorinchem
Evenementenhal te Gorinchem
Info: www.evenementenhal.nl

7-9 oktober 2014 
energie 2014 
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.energievakbeurs.nl

11-13 september 2014 
Bouwzone Renovatiebeurs 2014 
Expo Houten
Info: www.renovatiebeurs2014.nl

22 oktober 2014
symposium Veilig werken op hoogte
FiGi te Zeist
Meer info: Tel. 072-5470309
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RECTIFICATIE
In het artikel ‘Esthetisch PV-systeem in dakvlak geïntegreerd’ in Roofs mei 
2014 is per abuis de vestigingsplaats van het uitvoerende dakdekkerbedrijf 
verkeerd vermeld. De juiste naamstelling is: Dakdekkersbedrijf Verhoeven VOF 
uit Gastel.

KINGSPAN UNIDEK INTRODUCEERT RENOAERO
Kingspan Unidek toonde tijdens de Renovatiebeurs het Unidek RenoAero en 
Unidek Aero Dakraamkozijn. De RenoAero is een isolerend alles-in-1 dakelement 
voor dakrenovatie op gordingen van bestaande woningen. Het isolerende 
sandwichelement heeft een kern van EPS Platinum, brandvertragend gemodifi -
ceerd volgens NEN 6065/6066. Unidek RenoAero is leverbaar in Rc-waarden 
3,5 tot en met 7,0. 

“De eenvoudige montage staat bij dit dakelement 
centraal”, aldus marketing- en communicatiema-
nager Christel Verbiesen. “Mede dankzij de speciale 
zelfborende schroeven voor een snelle verwerking. 
Het aantal bevestigingspunten is met ruim 50% ge-
reduceerd ten opzichte van traditionele bevestiging 
met haaknagels en houtdraadbouten. De schroef-
methode voorkomt het risico op het kapotslaan 
van de dakelementen. De hydraulische hijsklem 
blijft tijdens de montage geklemd op het dakele-

ment en houdt deze in positie.” Hierbij sluit het Unidek Aero Dakraamkozijn aan. 
Dit samengestelde stelkozijn wordt afhankelijk van het type dakraam en het 
type dakelement in de juiste afmeting geleverd. 

Kranige jongens!

Meer Rendement
Minder Uren
Minder Mensen
Minder Inspanning

Minder Kosten
Minder Zorgen
Minder Onderhoud +31 (0)546-544724     www.allup.nl  

peRsonalIa
kiwa BDa testing BV
Bij de unit Kiwa BDA Testing BV te 
Gorinchem heeft de heer 
ing. Pieter Dorresteijn na 14 jaar 
dienstverband te kennen gege-
ven zijn carrière buiten de BDA-
organisatie voort te willen zetten. 
In goed overleg is afgesproken 
het dienstverband te beëindigen 
op 31 mei 2014. Pieter zal per 1 juni als KAM-manager in 
dienst treden bij Wédéfl ex Duurzame Daksystemen te 
’s -Hertogenbosch.  

Dakned bv
Per april jl. is Frits Beekman in dienst getreden als ac-
count manager buitendienst bij Dakned bv in ’s Herto-
genbosch, vakgroothandel in dakmaterialen. Frits Beek-
man heeft een lange staat van dienst bij o.a. Konham 
Dak, Vihamij en Isolatiefabrikant Unilin. Bij de laatste fi rma 
is hij ongeveer 20 jaar werkzaam geweest. Voor menig 
dakdekker in Nederland en België is Frits geen onbe-
kende.
Tevens is Fred Kieboom bij Dakned bv in dienst getreden 
als account manager voor Midden en Zuid Nederland. 
Ook Fred Kieboom kent inmiddels een aanzienlijke car-
rière in de branche, waarvan de laatste jaren bij Phoenix 
Dichtungstechnik (PDT) en Roof 64.

Werken in de hitte: wees voorbereid!
Op grond van de Arbowet en rekening houdend 
met de aard van het werk moeten we ons bescher-
men tegen ongunstige weersomstandigheden (zo-
als bijvoorbeeld hoge temperatuur en UV-straling). 
Het verstrekken en dragen van huidbeschermende 
werkkleding is niet alleen nodig vanwege ongunstig 
weer, maar ook als bescherming tegen schuren/

schaven, snijden en stoten. 
Het dragen van effectieve 
werkkleding kun je beschou-
wen als onderdeel van een 
gezonde leefstijl én het geeft 
het dakbedekkingsbedrijf 
een professionele uitstraling. 
Ook hier staat de ontwikke-
ling niet stil: denk aan shirts 
met ingebouwde sensor. De 

sensor geeft een signaal af wanneer de lichaams-
temperatuur een bepaalde norm overschrijdt. In de 
Arbocatalogus Platte daken staan de CAO-afspra-
ken nader benoemd. De te nemen maatregelen en 
extra informatie over de risico’s staan in de hand-
reiking voor werkgevers en in de SBD toolboxen. Zet 
de maatregelen ook in het Plan van Aanpak bij de 
bedrijfs-RI&E.



Troelstra & de Vries heeft ook alternatieven voor bitumen. U vindt ze allemaal in onze productmap. 
Vraag de productmap vol inspiratie en advies nu gratis aan via info@troelstra-devries.nl of +31 (0)515 53 30 00.

Voor elke situatie het beste bitumenproduct.  

Vakmensen werken 
met Troelstra & de Vries

Vraag 
nu aan!

Beton, hout, staal... Kwaliteit leeft het 

langst op elk materiaal. Vakmensen 

werken daarom met de bitumineuze 

dakrollen van Troelstra & de Vries. 

Die behoren al sinds 1930 tot de beste 

in de markt. Met zoveel keuze en 

mogelijk heden kiest u altijd voor 

de beste oplossing. 

✓  Bestand tegen hoge 
temperatuurverschillen

✓  10 jaar Venedakgarantie

✓  KOMO attest met productcertificaat

✓  Makkelijk verwerkbaar

✓  Recyclebaar

✓  Topservice, zoals bezorging op het dak
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