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AMAK biedt standaard meer;
•	 Aanhangerkraan AMAK 25; tot 24 m. haakhoogte en max. haaklast 650 kg  
•	 Aanhangerkraan AMAK 35; tot 29 m. haakhoogte en max. haaklast 1500 kg  
•	  Autokraan AMAK 75; tot 34 m. haakhoogte en max. haaklast 3000 kg
•	  Autokraan AMAK 120; tot 40 m. haakhoogte en max. haaklast 3500 kg
•	  Overtuigende techniek
•	 Veilig, precies en gebruiksvriendelijk

AMAK aluminium kranen
er is altijd een kraan die aansluit bij uw werkzaamheden!

Exclusief verkrijgbaar via Vlutters Tools & Safety. Vertrouwd met hoogte.
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COLUmn
EDWIN FAGEL

‘waarom is dit nieuws?’
Met enige regelmaat krijg ik, per mail of via de social media, 
de vraag – meestal op licht verontwaardigde toon gesteld – 
waarom een bepaald nieuwsitem in Roofs of op Dakweb.nl 
aandacht krijgt. Die vraag is eerder een opmerking, want 
men suggereert dat wij over het betreffende item niet had-
den moeten berichten. Ik citeer een voorbeeld van Twitter: 
‘Associatie tussen brand en dak is geen positief geluid voor 
de branche!’

Nee, inderdaad. Als u wilt horen hoe geweldig u alles doet, 
kunt u beter even naar een spiegel lopen. Roofs is er voor 
nieuws over daken, punt. Als er ergens een mooi project 
wordt uitgevoerd, dan berichten wij erover. Maar dat doen 
we ook als er ergens op een dak brand uitbreekt, als er ie-
mand van het dak valt, of als er ergens (door wat voor reden 
dan ook) een puinhoop wordt gemaakt.

Welk belang daarmee wordt gediend? Je zou kunnen zeg-
gen: het branchebelang. Door ook te berichten over wat 
er zoal mis kan gaan op daken – alle daken – beogen wij 
bewustzijn te creëren zodat de ellende in het vervolg kan 
worden voorkomen. 

Er gaat veel goed in de branche. Maar helaas gaat er de 
afgelopen jaren branchebreed ook erg veel mis. In een 
krimpende markt stijgt het aantal valongevallen. Het aantal 
probleemdaken stijgt eveneens, met alle gevolgen voor o.a. 
de faalkosten van dien. Dit alles heeft natuurlijk te maken 
met de prijsdruk. Het heeft te maken met het verdwijnen 
van vakmanschap als gevolg van vergrijzing en een lagere 
instroom. En het heeft te maken met – jawel – een gebrek 
aan bewustwording.

Ik weet het, we worden tegenwoordig doodgegooid met 
bewustwording. Niet in de laatste plaats door onze overheid. 
Het is raar maar waar, maar het blijft nodig om mensen 
erop te wijzen dat het crimineel is om auto te rijden als je 
alcohol hebt gedronken. Dat het onbeschoft is om vrouwen 
seksistisch te benaderen. Dat we gezond moeten eten en 
veel moeten bewegen. Dat we elke dag het vaatdoekje in 
de keuken moeten vervangen. Dat we niet teveel werkstress 
moeten hebben.

Allemaal doodeenvoudige dingen, u had ze zelf kunnen 
verzinnen.

Zo blijft het gek genoeg ook nodig om mensen die de hele 
dag niets anders doen dan daken waterdicht maken er 
bewust van te maken dat die daken ook echt waterdicht 
moeten zijn (en blijven) – ook als de rest van de wereld niet 
meewerkt. Dat daar kennis en kunde voor nodig is, en tijd en 
aandacht (en dus geld). En dat ze die daken op een zodani-
ge manier waterdicht moeten maken dat ze geen roofbouw 

plegen op hun lichaam – en 
de kans dat ze naar beneden 
vallen minimaal is. 

Ook dat ligt voor de hand. 

Waarom zien we dan telkens als 
er een dakwerk op bijvoorbeeld 
het NOS Journaal komt, in de 
luttele seconden dat het werk 
in beeld is, dat alle afspraken 
over bijvoorbeeld valbeveiliging 
en brandveiligheid (NEN 6050!) 
aan de laars worden gelapt? 
En dat de betreffende dakdek-
ker nog trots is ook?

Informatieoverdracht heeft kortom verschillende effecten. 
Het is niet altijd public relations, maar (voor een deel) ook 
voorlichting. Niet zozeer door te zeggen hoe het moet, maar 
eerder door te laten zien hoe het mis kan gaan.

Nu is het in de communicatie tussen twee individuele perso-
nen al bijzonder lastig om informatie op een goede manier 
overgedragen te krijgen, laat staan voor een hele branche. 
En het beïnvloeden van het gedrag van de ander, op wat 
voor manier dan ook, is daar de overtreffende trap van. Mijn 
vrouw weet daar alles van. 

En ook in het zeldzame geval dat het lukt, is het maar de 
vraag of dat daadwerkelijk tot een andere praktijk leidt. De 
bewuste persoon opereert namelijk niet op een eiland, maar 
in een – veelal complex - samenwerkingsverband. Hoe vaak 
hoor ik niet de verhalen van een gefrustreerde dakdekker 
die een slecht dak afl evert omdat de architect, opdrachtge-
ver en/of aannemer eist dat een creatieve, maar technisch 
onmogelijke oplossing wordt toegepast- en daar niet van af 
is te brengen! 

Het is in veel gevallen de bedoeling met de bewuste oplos-
sing geld te besparen – maar het zou de eerste keer niet zijn 
als door pure eigenwijsheid op een project duizenden euro’s 
worden weggegooid.

Ook Roofs wil liever een ‘positief geluid voor de branche’ 
laten horen. Maar we kunnen de werkelijkheid niet mooier 
maken dan ze is. ●

Foto: Liza de Rijk.
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‘Waarom is dit nieuws?’

veilig werken op hoogte: werk aan de winkel
Op 29 oktober 2014 organiseerde Lindeman Events het congres ‘Veilig werken 
op hoogte’ in het Figi theater in Zeist. Het leidde al direct tot concrete voorstellen 
ter verbetering van de situatie.

epc-eisen aangescherpt per 1 januari 2015
Per 1 januari 2015 wijzigt een aantal eisen uit het Bouwbesluit met betrekking 
tot de energiezuinigheid van gebouwen.

regelgeving brandveiligheid kan en moet eenvoudiger
Op 30 oktober 2014 organiseerde Kingspan voor de vijfde keer het zogeheten 
Fire Seminar. Centraal stond deze editie de kwaliteitsborging van de gebouw-
schil op het gebied van brandveiligheid.

Arbeidsmarkt verziekt door zzp’er?
De discussie over zzp’ers is weer opgelaaid. Dat schijnconstructies een 
probleem zijn, daar is iedereen het over eens, maar over de aanpak lopen 
de meningen utieen.
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eerste editie week van de Bouw bedient bezoeker op maat
Van 9-13 februari 2015 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de eerste 
editie van de Week van de Bouw plaats. Onderdeel van deze 
week is de bekende BouwBeurs. Tegelijk zullen ook enkele andere 
beurzen plaatsvinden.

vlutters oldenzaal brengt AMAk aluminium 
kranen exclusief op nederlandse markt
Vlutters Tools & Safety brengt vanaf heden exclusief de AMAK 
aluminium kranen op de Nederlandse markt. 

Zonder investering zonnepanelen plaatsen
Steeds meer woningcorporaties installeren zonnepanelen op hun 
huurwoningen. Struikelblok is in veel gevallen nog de fi nanciering. 

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Op 29 oktober 2014 organiseerde Lindeman Events het congres  

‘Veilig werken op hoogte’ in het Figi theater in Zeist. Naast een uitleg  

over het regelstelsel en hoe die in de praktijk toe te passen, werden  

de pijnpunten in de praktijk inzichtelijk gemaakt door enkele casussen  

na te spelen. De sessies leidden al direct tot concrete voorstellen.

Werken op hoogte: 
werk aan de winkel

SucceSvol congreS ‘veilig werken op hoogte’

veiligheidsmiddelen, (veiligheids)adviseurs en directieleden 
van dakdekkerbedrijven ging actief met elkaar in gesprek. 
Dagvoorzitter Pepijn Nicolas van Spinner prikkelde de aanwe-
zigen om te komen tot een aantal concrete voorstellen tot 
verbetering van de dagelijkse praktijk. Omdat de betreffende 
bestuurders in de zaal zaten, konden de opmerkingen direct 
aan hen worden meegegeven. Dit leverde een zeer geslaag-
de dag op met frisse inzichten. Onderstaand een verslag.

regelgeving
Ciaran O’Connor is werkzaam als advocaat binnen de prak-
tijkgroep Bouw en Vastgoed van AKD advocaten & notaris-
sen. Hij legde uit dat er vier wettelijke bronnen werkzaam zijn 
op het gebied van veilig werken op hoogte: de Arbowet, het 
Arbobesluit, het Bouwbesluit en de Woningwet. Dit zijn ‘doel-
voorschriften’: ze verwoorden enkel het doel. Hoe dat doel 
wordt bereikt, wordt aan de (markt)partijen zelf overgelaten. 

De Arbowet (en het Arbobesluit als uitwerking daarvan) 
verwoordt de verantwoordelijkheid van de werkgever ten 
opzichte van zijn werknemer. De Arbocatalogus die voort-
vloeit uit deze wet is zelf geen wet, maar een hulpmiddel om 
aantoonbaar aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. 
Het is dus toegestaan hiervan af te wijken, indien hetzelfde 
veiligheidsniveau wordt bereikt.

Het Bouwbesluit is ook een doelvoorschrift. In artikel 6.53 
wordt enkel gesteld dat wanneer er tijdens het onderhoud 
veiligheidsvoorzieningen dienen te worden getroffen, deze 
voorzieningen ook daadwerkelijk genomen dienen te 
worden. Het is vanzelfsprekend onmogelijk deze bepaling 
voor alle voorkomende situaties in te vullen en dat doet het 
Bouwbesluit dan ook niet.

Artikel 1a van de Woningwet vormt een vangnetbepaling, 

Het congres ‘Veilig werken op hoogte’ werd georganiseerd 
naar aanleiding van een artikelenreeks in Roofs waaruit 
bleek dat veiligheid in theorie wel geregeld lijkt, maar dat de 
regelgeving in de praktijk niet altijd duidelijk, en de toepas-
sing ervan dikwijls problematisch is. Het uitgangspunt van 
het congres was dan ook tweeledig. Enerzijds werd de regel-
geving en normering uiteengezet, anderzijds werd bekeken 
waar de praktische invulling beter kan. 

Het congres bestond daarom uit een gedeelte presentaties 
en discussies, en een gedeelte casusbespreking. Het publiek, 
bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en 
werknemersorganisaties, Inspectie SZW, leveranciers van 
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en stelt dat de zorgplicht voor elke partij in de keten geldt. 
Het doel van deze bepaling is dat niemand zich meer kan 
onttrekken aan zijn of haar plicht, ook niet indien geen spe-
cifi eke voorschriften van toepassing zijn of wanneer er niet of 
onvoldoende wordt gehandhaafd.

De wetgeving is kortom allesomvattend en algemeen 
geformuleerd. Het is volgens O’Connor onmogelijk van het 
handhavend gezag te verwachten dat zij op alle uit te voe-
ren werken controleert. O’Connor pleitte dan ook voor een 
groter accent op het contractueel regelen van de aanspra-
kelijkheid. De risico’s en verantwoordelijkheden kunnen via 
het contract naar (fi nanciële) draagkracht worden verdeeld: 
contracten zouden niet moeten dienen om de verant-
woordelijkheid te verleggen, maar om die te verdelen. Hoe 
voorkomen kan worden dat de verantwoordelijkheid op deze 
manier kan worden doorgeschoven naar de partij met de 
minste macht, blijft onderwerp van discussie. Zie voor meer 
informatie hierover Roofs april 2014.  

normering
Ook NEN-normen zijn geen wetgeving, vertelde secretaris 
Stephanie Jansen van NEN. Een norm is een afspraak tussen 
belanghebbende partijen over een product, dienst of (be-
drijfs)proces. Een norm wordt opgesteld door een normcom-
missie die bestaat uit vertegenwoordigers van marktpartijen: 
NEN is een stichting (en geen overheidsinstelling) en heeft 
een faciliterende rol. 

Wat betreft persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 
zijn alle relevante normen in Europees verband opgesteld 
(EN-normen) en geharmoniseerd met de Europese richtlijn 
voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen 89/686/EEG. Deze 
normen worden in Nederland overgenomen als NEN-EN nor-
men. PBM’s moeten aan de Europese wetgeving voldoen. De 
geharmoniseerde normen kunnen worden gebruikt om deze 
overeenstemming aan te tonen. De Nederlandse normcom-
missie ‘Valbescherming’ neemt actief deel aan de ontwikke-
ling van deze Europese normen. 

EN 795:2012 is nog niet geharmoniseerd. De verwachting is 
dat de norm uiteindelijk in het Offi cial Journal wordt gepubli-
ceerd met een waarschuwing. Met deze publicatie en waar-
schuwing wordt de norm geharmoniseerd voor bepaalde 
typen ankerpunten. Hierdoor worden niet alle typen anker-
punten als PBM aangemerkt. Zie ook Roofs mei 2014. 

BikudAk vakpaspoort
Hans Crombeen is bestuurder bij FNV Bouw en heeft namens 
de werknemers zitting in het bestuur van SBD. Veiligheid, 
stelde hij vast, is onderdeel van het arbeidsrecht. Dit houdt 
in dat de werkgever en werknemer onderling afspraken kun-
nen maken. Wanneer dit niet gebeurt, gelden de algemene 
regels (in dit geval de Arbowet). Hij vertelde tevens dat met 
de Arbocatalogus Platte Daken die onlangs online is ge-
gaan alle regelgeving, en de praktische uitwerking ervan, op 
dit gebied is verzameld. 

Tevens ging hij nader in op het 
BIKUDAK Vakpaspoort (zie ook Roofs 
juli 2014). Het vakpaspoort is een in-
strument waarmee inzichtelijk wordt 
gemaakt dat de werknemer over de 
benodigde kennis en kunde beschikt 
om de werkzaamheden op het dak 
veilig te kunnen uitvoeren (de werkne-
mer heeft in dat geval o.a. de verplichte 
veiligheidscursus C1 afgerond). Tijdens de dis-
cussie bleek enige reserve bij de dakdekkers aanwezig 
omdat er nog onduidelijkheid bestaat over hoe het BIKUDAK 

benodigde kennis en kunde beschikt 

veilig te kunnen uitvoeren (de werkne-
mer heeft in dat geval o.a. de verplichte 
veiligheidscursus C1 afgerond). Tijdens de dis-

wenst u fi jne     feestdagen
en een gezond 2015

Jan Tooropstraat 16, 5753 DK, Deurne
Tel 0493-315885 • Fax 0493-310721

info@VRF.EU
www.VRF.EU

Advertentie

wenst u fi jne     feestdagen
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Zzp’er
De rol van de zzp’er werd na de lunch verder uitgediept 
door Maarten Post van ZZP Nederland. Dit is de belangen-
behartiger van zo’n 35.000 zzp’ers, waarvan er zo’n 9.000 in 
de bouw werken. De vereniging zet zich in voor een gelijk 
speelveld en goede sociale voorzieningen voor de zzp’er, 
waarbij hij aantekende dat hij onder ‘zzp’er’ niet de eenpitter 
verstaat die als verkapte werknemer voor een beperkt aantal 
werkgevers de werkzaamheden uitvoert. 

Momenteel is de zzp’er niet verplicht premies te betalen of 
pensioen op te bouwen. Opmerkelijk was ook dat de zzp’er 
volgens Post niet verplicht is om een RI&E te maken. Dit werd 
bevestigd door Carin Benders van Inspectie SZW. Buiten-
landse zzp’ers zijn helemaal lastig in de gaten te houden. 
Hiermee is een onwenselijke situatie gecreëerd: omdat de 
zzp’er niet aan bovengenoemde verplichtingen hoeft te 
voldoen is de deur naar het oude systeem van koppelbazen 
opengezet. Post ging expliciet in op de besproken casus en 
sprak de overheid en overige partijen in de keten aan op 
hun verantwoordelijkheid.

leverancier
Als leverancier van zonnepanelen kwam Ferdinand Giesen, 
Consultant Environment Corporate HSE van Essent, aan 
het woord. Hij vertelde dat het veiligheidsbeleid van Essent 
sinds het ongeluk in de Amercentrale in 2003 aanmerkelijk is 
aangescherpt. De procedures rond de aansprakelijkheid bij 
dat ongeluk lopen nog steeds, maar het energiebedrijf heeft 
er grote imagoschade door opgelopen. Essent stelt dan ook 
stringente eisen aan de (veiligheid van de) montage van de 
Spaarpanelen die het bedrijf momenteel op de markt brengt 
en de leverancier controleert actief op de projecten of de 
veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Giesen gaf aan 
dat dit beleid nadelig is voor de concurrentiepositie van het 
bedrijf omdat de zonnepanelen daardoor duurder worden. 
De veiligheid prevaleert echter.

Tijdens de discussie werd Giesen er door Carin Benders van 
Inspectie SZW en Hans Crombeen van FNV Bouw op aan-
gesproken dat hij in een van zijn voorbeelden de arbeids-
hygiënische strategie uit het oog was verloren. Het gebruik 
van lijnsystemen wordt als niet voldoende veilig beschouwd. 

Vakpaspoort zich verhoudt tot andere initiatieven, keurmer-
ken en passen.

Aansprakelijkheid
Hoe zit het met de aansprakelijkheid wanneer een zzp’er in 
opdracht van een leverancier van zonnepanelen bij een 
particuliere opdrachtgever dodelijk ten val komt tijdens het 
aanbrengen van zonnepanelen? Dit was de eerste casus die 
werd besproken. Om de situatie in kaart te brengen, werden 
de stoelen in de zaal in een cirkel gezet en werd de situ-
atie door de aanwezigen middels een rollenspel inzichtelijk 
gemaakt. 

Een leverancier van zonnepanelen vond dat deze casus zon-
nepanelen onterecht in een kwaad daglicht zou zetten. De 
praktijk wijst echter uit dat in deze constellatie veel slachtof-
fers vallen. Projectleider Carin Benders van Inspectie SZW 
gaf aan dat bij een dodelijk ongeval eerst in samenspraak 
met de politie en de Officier van Justitie vast wordt gesteld 
of sprake is van een misdrijf, dus of het onderzoek valt onder 
het strafrecht of het bestuursrecht. Inspectie SZW handhaaft 
enkel op de Arbowet, die onder het bestuursrecht valt. In 
geval het strafrecht in werking treedt, wordt het onderzoek 
uitgevoerd door het Openbaar Ministerie. 

Tijdens het bespreken van de casus ontstond veel discussie 
over de aansprakelijkheid: een particuliere opdrachtgever 
wordt als onwetend beschouwd en een zzp’er is zijn eigen 
werkgever, dus verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Wie 
is aansprakelijk als hij dodelijk verongelukt? Tijdens de casus 
bleek dat alle betrokkenen tijdens het (al dan niet straf-
rechtelijk) onderzoek ter verantwoording worden geroepen 
maar dat allerminst duidelijk is wie aansprakelijk gesteld kan 
worden - als dat al mogelijk is. De betreffende situatie wordt 
gekenschetst als ‘wegcontracteren’: de arbeidsomstandig-
heden worden in het contract naar de onderste in de rij 
verlegd. In dit geval naar een zzp’er die zelf verantwoordelijk 
en aansprakelijk is.
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

Idealiter zou in alle gevallen vanaf een steiger gewerkt moe-
ten worden, de vraag is echter in hoeverre dit in de praktijk 
haalbaar is. Indien voor een andere oplossing dan collectief 
wordt gekozen, dient dit te worden onderbouwd. Zie hiervoor 
ook Roofs januari 2014.

Als laatste spreker ging John Kouwenberg, bestuurslid van 
branchevereniging HHD, in op de veilige inrichting van de 
werkplek, zoals dat staat beschreven in het A-blad Hellende 
daken. Het A-blad is voortdurend in ontwikkeling en de 
branche onderhoudt nauwe banden met de diverse andere 
branches om de afstemming van de bepalingen te optima-
liseren. Hij vertelde tevens dat het HBA platform Veilig werken 
op hoogte, een samenwerking tussen verschillende branche-
verenigingen, operationeel zal blijven - ook nu het HBA is 
opgeheven.

preventie
De tweede casus die werd besproken had als doel te komen 
tot voorstellen om de preventie van valongelukken in de 
praktijk te verbeteren. De casus ging uit van een situatie 
die in de werkelijkheid veel voorkomt: het plaatsen van een 
extra airco op een bestaand dak. De bestaande airco’s 
bevinden zich in de veilige zone, daar is echter geen ruimte 
voor de nieuwe installatie, die dus in de onveilige zone wordt 
geplaatst. De keten bestaat uit de gebouweigenaar, de 
gebouwgebruiker, een installatiebedrijf dat een dakdekker-
bedrijf inhuurt en in de opdracht de voorwaarde stelt dat het 
werk veilig moet worden uitgevoerd door tijdelijk collectieve 
bescherming te plaatsen.

Door deze opzet konden tips ter voorkoming van het valon-
geluk direct worden uitgetest. Een aantal suggesties leek 
goed te landen. Zo zijn er maatregelen denkbaar waarbij 
de projectontwikkelaar nadrukkelijker de regie in handen 
neemt. Een ‘Vergewisplicht’ dwingt de opdrachtgever actief 
en aantoonbaar toezicht te houden.

Veel andere tips waren op de bewustwording gericht. 
Momenteel hebben werknemers vaak het idee dat de 
werkgever een plezier wordt gedaan wanneer de veiligheid 
achterwege wordt gelaten (het werk wordt immers goedko-
per), terwijl de bewustwording erop gericht moet zijn dat de 

werkgever een plezier wordt gedaan 
wanneer wél gebruik wordt gemaakt 
van de veiligheidsvoorzieningen. 
In dat licht was het idee van een 
fi nanciële beloning voor de dakdek-
ker, wanneer blijkt dat hij zich goed 
aan de veiligheidsvoorschriften heeft 
gehouden. Benders gaf aan dat in de 
praktijk het belonen van goed gedrag 
beter werkt dan het straffen van verkeerd 
gedrag. Een dergelijke regeling zou via de CAO 
ingevoerd kunnen worden. Deze maatregel zal door de 
betrokken instanties – die immers aanwezig waren – worden 
meegenomen in hun activiteiten. Een andere mogelijke op-
lossing is het verplicht apart offreren van veiligheid. In België 
moet dit apart worden opgenomen. Wanneer de opdracht-
gever tijdens de uitvoering kennis neemt van het ontbreken 
van de geoffreerde veiligheidsmaatregelen dan mag hij dat 
bedrag inhouden op de te betalen som. 

Het onderwerp ‘veilig werken op hoogte’ speelt duidelijk in 
de markt. De noodzaak hiervan werd geïllustreerd door Carin 
Benders, die aangaf dat de bouw in de afgelopen vijf jaar 
met 40% is gekrompen, maar dat het aantal valongevallen in 
absolute getallen is gestegen. 

Tijdens dit congres is voor veel aanwezigen de blik op de 
materie verfrist. Vanzelfsprekend houdt Roofs u op de hoogte 
van de verdere ontwikkelingen. ●
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poSitieve Beoordeling 
UIT DE EVALUATIE VAN HET CONGRES ‘VEILIG WERKEN OP HOOGTE’ BLIJKT DAT  
DE BEZOEKERS HET CONGRES POSITIEF HEBBEN BEOORDEELD. 74% VAN DE RES-
PONDENTEN BEOORDEELDE HET CONGRES ALS ‘GOED’ EN 11% ALS ‘ZEER GOED’. 
ALGEMEEN WERDEN INHOUD, OPZET EN ORGANISATIE POSITIEF BEOORDEELD. VEEL 
BEZOEKERS HEBBEN AANGEGEVEN DAT DE PRESENTATIES EN DE DISCUSSIES ALS 
ZINVOL ZIJN ERVAREN EN DAT DE UITKOMSTEN VAN HET CONGRES EEN WERKBARE 
BASIS VORMEN OM OP VOORT TE BOUWEN. 

EEN ENKELING HEEFT AANGEGEVEN DE OPZET WAARIN DE CASUSSEN WERDEN 
NAGESPEELD NIET TE KUNNEN WAARDEREN. DE MEERDERHEID VOND DEZE AANPAK 
DAARENTEGEN JUIST VERHELDEREND. DE INBRENG VAN DAGVOORZITTER PEPIJN NI-
COLAS WERD ALGEMEEN GEWAARDEERD. OOK DE KEUZE VOOR HET FIGI THEATER 
TE ZEIST ALS LOCATIE WERD GEWAARDEERD. 

GECONCLUDEERD KAN WORDEN DAT HET CONGRES EEN SUCCES IS GEWEEST, 
WAAR HOPELIJK ENKELE POSITIEVE EFFECTEN VOOR DE MARKT UIT VOORTKOMEN.
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Per 1 januari 2015 wijzigt een aantal eisen uit het Bouwbesluit   

met betrekking tot de energiezuinigheid van gebouwen. Naast een  

aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt worden de  

minimale eisen van de gevel- en dakconstructie verhoogd.  

Deze aanscherping heeft invloed op alle nieuwbouwplannen. 

epc-eisen aangescherpt 
per 1 januari 2015

energieZuinigheid

Om een EPC ≤ 0,4 te realiseren zijn diverse bouwkundige 
en installatietechnische maatregelen te treffen. Hierbij kan 
worden gedacht aan de thermische schil, het verwarmings- 
en tapwatersysteem en aan een energiezuinig ventilatiesys-
teem. De eerste stap is echter een compacte gebouwvorm, 
een bewuste organisatie en een optimale oriëntatie van 
het gebouw. Het combineren van het gebouwontwerp met 
bouwkundige en installatietechnische maatregelen leidt tot 
een optimaal energieconcept.

thermische schil
Per 1 januari 2015 worden er scherpere eisen gesteld aan de 
thermische schil van een gebouw. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan de wens in de markt dat er meer aandacht 
uitgaat naar de bouwkundige schil van een gebouw.
Momenteel wordt er een Rc-waarde eis van 3,5 m2K/W ge-
steld voor de gehele schil. Die eis wordt gedifferentieerd naar 
type constructie:

ing. T. (Theo) Haytink, Nieman Raadgevende Ingenieurs

Achtergrond
Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe 
gebouwen in 2020 (bijna) energieneutraal zijn. Dit wordt 
aangeduid als nearly Zero Energy Buldings (nZEB) of Bijna 
Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Op 1 januari 2015 
wordt een belangrijke tussenstap gezet met de aanscher-
ping van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en nieuwe 
minimale eisen aan de thermische isolatie.

epc-eisen
Per 1 januari 2015 worden de EPC-eisen aangescherpt. Dat 
geldt voor alle gebruiksfuncties met een EPC-eis. Woningen 
moeten voldoen aan een EPC-eis van 0,4 in plaats van de 
huidige EPC-eis van 0,6. Voor utiliteitsfuncties wordt de EPC-eis 
met 50% aangescherpt ten opzichte van de eisen van 2007.

huidige epc-eis eis per 1 januari 2015

Woonfunctie 0,6 0,4

Bijeenkomstfunctie 2,0 1,1

Gezondheidszorgfunctie 

met bedgebied

2,6 1,8

Gezondheidszorgfunctie 

overig

1,0 0,8

Kantoorfunctie 1,1 0,8

Logiesfunctie zijnde een 

logiesgebouw

1,8 1,0

Onderwijsfunctie 1,3 0,7

Sportfunctie 1,8 0,9

Winkelfunctie 2,6 1,7

Foto: Nieman RI.
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•  Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W, grenzend aan kruip-
ruimte, grond of water;

•  Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W, verticale uitwendige 
scheidingsconstructies;

•  Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W, horizontale of schuine 
uitwendige scheidingsconstructie.

De differentiatie is opgenomen omdat het kosteneffectiever is 
om hogere isolatiewaarden toe te passen in een dak dan in 
een gevel of vloer. Het beperken van de energievraag door 
goed te isoleren vormt de basis voor een energieconcept.

Aandachtspunten
Voor een aantal constructies vraagt de aangescherpte eis 
aandacht, zoals:
•  Het dak van een dakkapel. De constructiedikte zal toene-

men met een gewijzigde detaillering en gevelbeeld (hoger 
boeiboord) als gevolg. De wang van een dakkapel is 
 spe cifi ek genoemd en moet voldoen aan de U-waarde 
≤ 1,65 W/m2K;

•  Een paneelconstructie. Het houten regelwerk in het pa-
neel en/of het kozijn heeft een negatieve invloed op de 
thermische kwaliteit waardoor er niet zondermeer aan de 
minimale Rc-waarde wordt voldaan;

•  De (voorzet)wand en -plafond tussen een appartement 
(woonfunctie) en het bergingenblok (overige gebruiks-
functie). Hiervoor geldt ook de minimale Rc-waarde, met 
een (fors) extra ruimtebeslag als gevolg van een dikkere 
wand/plafond;

•  Daken. De Rc-waarde-eis voor daken stijgt fors. Dat bete-
kent een dikker isolatiepakket. Vooral voor de kleinere 
 dak vlakken kan dat leiden tot ingrijpende wijzigingen in 
de detaillering.

Versoepeling en verduidelijking 
 transparante delen
Voor transparante constructies 
(ramen / deuren) is de eis wat 
versoepeld. De huidige U-waarde eis 
van 1,65 W/m2K geldt momenteel op 
constructieniveau. Per 1 januari 2015 
geldt dezelfde eis maar mag die als 
gemiddelde van alle transparante delen 
van het “bouwwerk” worden beschouwd. 
Daarbij mag de U-waarde van een individuele 
constructie niet hoger zijn dan 2,2 W/m2K.
De ramen kunnen met HR++-beglazing en een gangbaar 
houten of kunststof kozijn voldoen aan de gestelde eis. 
Voor deuren en aluminium kozijnen is het lastiger, maar niet 
onmogelijk, om aan de U-waarde eis van 1,65 W/m2K te 
voldoen. In het bijzonder de achterdeur (vaak een stapeldor-
peldeur) vraag t aandacht.

vertaling naar praktijk
In de praktijk is een aantal situaties te benoemen, die mogelijk 
tot discussie van de toe te passen Rc-waarde kunnen leiden:
a.  een overkragende vloer
b.  een balkonvloer boven een verwarmde ruimte
c.  een gevel uit het lood 

De vraag is of een overkragende vloer en een balkonvloer 
boven een verwarmde ruimte een vloer- of dakconstructie 
zijn. Volgens de defi nitie van het Bouwbesluit vormen een 
overkragende vloer en een balkonvloer boven een ver-
warmde ruimte een horizontale constructie grenzend aan de 
buitenlucht. Dit betekent dat een overkragende vloer en een 
balkonvloer moeten voldoen aan een minimale warmte-
weerstand 6,0 m2K/W. 

Uit praktisch oogpunt is het wenselijk om een balkonvloer 
boven een verwarmde ruimte en een overkragende vloer 
te isoleren met een lagere warmteweerstand, bijvoor-
beeld een Rc-waarde van 3,5 m2K/W. Echter een overkra-
gende vloer of een balkon boven een verwarmde ruimte 
grenst niet aan een kruipruimte, grond of water. De con-
structie voldoet daardoor niet aan de omschrijving van 
een vloerconstructie en vormt een horizontale construc-
tie, met een warmteweerstand van 6,0 m2K/W tot gevolg.

Of een warmteweerstand van 6,0 m2K/W voor deze con-
structie realistisch is, valt te betwijfelen:
•  Een warmteweerstand van 6,0 m2K/W voor een balkonvloer 

boven een verwarmde ruimte is namelijk in de praktijk niet 
wenselijk in verband met een opstaphoogte tussen binnen 
en buiten. 

•  Een warmteweerstand van 6,0 m2K/W voor een overkragen-
de vloer is bouwfysisch/energetisch minder effectief. Veelal 
betreft het een klein oppervlak, waardoor het warmteverlies 
beperkt is. Warmte stijgt immers op. 

Een andere vraag die in de huidige omschrijving van de 
aangescherpte eisen onbeantwoord blijft is, vanaf welke hel-
lingshoek sprake is van een gevel of een dakconstructie, met 

Foto: Nieman RI.

verwarmde 
ruimte

K geldt momenteel op 
constructieniveau. Per 1 januari 2015 

gemiddelde van alle transparante delen 
van het “bouwwerk” worden beschouwd. 
Daarbij mag de U-waarde van een individuele 

wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2015

Bovenweg 13, 8084 BP, ‘t Harde
Tel 0525-654500 • Fax 0525-654848

info@altena-groep.nl
www.altena-groep.nl

Advertentie



Ontdek de kracht 
van Dakweb

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

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

LU-AdvDakweb-229x300_LU-AdvDakweb-229x300  14-03-12  12:00  Pagina 1



Roofs     13

een andere warmteweerstand tot gevolg.  Deze situatie doet 
zich bijvoorbeeld voor bij een gevel uit het lood. 

Twee praktijkvoorbeelden
De consequentie van een hogere warmteweerstand is bere-
kend van een hellend en plat dakconstructie.
a.  Hellend dakconstructie

Een warmteweerstand van 6,0 m2K/W is voor hellende da-
ken al redelijk gangbaar. Belangrijk bij de aanscherping 
van de Rc-waarde is het houtpercentage van het dak. Met 
name bij (meerdere) dakramen, dakkapellen of bijzondere 
dakconstructies vormt het houtpercentage en de lambda-
waarde van het isolatiemateriaal een bepalende rol.

b.  Plat dakconstructie
De warmteweerstand van een plat dakconstructie kan 
relatief eenvoudig worden verhoogd. Dit heeft doorgaans 
gevolgen voor de opstaphoogte tussen binnen en buiten. 
Daarnaast leidt een hogere isolatiepakket op het platte 
dak tot hogere boeiboorden. Een hoger boeiboord heeft 
invloed op het gevelbeeld.

Slot
De aanscherping van de energieprestatiecoëffi ciënt en de 
verhoging van de minimale warmteweerstand van de gevels 
en het dak vergen meer aandacht voor de opbouw van con 
structies, detaillering en uitvoering. Daarnaast vragen een aan-
tal specifi eke constructietypen aandacht, zoals een overkra-
gende vloer, om de vereiste warmteweerstand te realiseren. ●

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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Op 30 oktober 2014 organiseerde 

Kingspan voor de vijfde keer het 

 zogeheten Fire Seminar. Centraal 

stond deze editie de kwaliteitsbor-

ging van de gebouwschil op het 

gebied van brandveiligheid.

regelgeving brandveiligheid 
kan en moet eenvoudiger

Fire Seminar 2014

kennis
Er is voldoende kennis en expertise in de markt, maar deze 
wordt onvoldoende gedeeld en gebruikt. Van Mierlo vertelde 
dat het European Fire Safety Board (EFSB), dat momenteel 
in oprichting is, onder andere tot doel heeft een database 
kwalitatieve informatie aan te leggen waar alle belangheb-
bende partijen betrouwbare informatie over de brandei-
genschappen kunnen verkrijgen. Het EFSB wordt zodanig 
opgezet dat de informatie onpartijdig is (daarom wordt 
gestreefd naar een zo breed mogelijke financiering) en zo 
breed mogelijk beschikbaar.

Tijdens de uitreiking van het rapport gaf Frank Donkers aan 
dat tijdens de montage nog bijna altijd (namelijk: in meer 
dan 95% van de gevallen) fouten worden gemaakt die na-
delig uitpakken voor de isolerende en brandwerende eigen-
schappen van het isolatiesysteem. Dit is deels het gevolg van 
kostenbesparing, deels van onbekendheid met de eisen.

In de discussie die naar aanleiding hiervan volgde, werd 
duidelijk dat om hier verbetering in te brengen transparantie 
nodig is over de (on)mogelijkheden van een materiaal. De 
bewustwording in de markt op dit gebied dient dus te wor-
den vergroot. Duidelijke afspraken zijn een must om tot een 
optimaal resultaat te komen.

regelgeving
Onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden kwam 
vervolgens een keur aan sprekers aan het woord over met 
name de regelgeving en kwaliteitsborging. Duidelijk is, dat de 
regelgeving eenvoudiger kan en moet. 

Het Fire Seminar vond ditmaal plaats in een grote tent op 
het terrein van Efectis Nederland in Bleiswijk. De locatie 
was niet toevallig gekozen, want tijdens het seminar vond 
de uitreiking plaats van het rapport dat Efectis Nederland 
heeft opgesteld naar aanleiding van een onderzoek van 
de brandeigenschappen van de isolatieproducten van 
Kingspan. Rudolf van Mierlo van het onderzoeksinstituut 
overhandigde het rapport aan managing director Frank 
Donkers van de isolatiefabrikant, na een uiteenzetting over 
de beschikbare informatie over brandeigenschappen van 
materialen. Naast veel bruikbare informatie circuleert er ook 
veel verkeerde informatie en de vraag is hoe het kaf van het 
koren kan worden gescheiden. 
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Zie voor meer informatie over brandveiligheid www.dakweb.nl

Fred Hart illustreerde e.e.a. aan de hand van de regelgeving 
rond compartimentering. Hij toonde met enkele praktijkvoor-
beelden aan dat het er in de loop der jaren niet helderder 
op is geworden waar een gebouw op het gebied van brand-
veiligheid aan dient te voldoen (en hoe dit veiligheidsniveau 
in de praktijk dient te worden bereikt). De huidige regelge-
ving wordt als onbegrijpelijk ervaren en in de praktijk moeten 
dikwijls eisen die haaks op elkaar staan met elkaar worden 
gecombineerd. De huidige regelgeving gaat nog te vaak uit 
van de situatie dat er brand is, terwijl men zich er beter op 
kan richten de brand te voorkomen.

kwaliteitsborging
Hoe hier verandering in te brengen? Tijdens de spreekbeur-
ten en de discussies werd benadrukt dat een groot deel van 
de invulling hiervan bij de gebouweigenaren en bouw-
partijen zelf ligt. In de praktijk wordt nog in teveel gevallen 
gestuurd op kosten - en onvoldoende op kwaliteit. Bewust-
wording en eigen verantwoordelijkheid spelen hierbij een 
belangrijke rol. Uit de discussie kwam verder naar voren dat 
toezicht op de bouw (met name met betrekking tot de juiste 
montage van de isolatiematerialen) een grotere rol dient te 
spelen. 

Alle partijen in de bouwkolom hebben een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid, ook bij het beoordelen van elkaar. Op het 
gebied van energiezuinigheid, zo werd gesteld, is de situatie 
al wel zodanig dat de vooraf gemaakte afspraken afdoende 
kunnen worden gecontroleerd. Op het gebied van brandvei-
ligheid is dit nog niet goed geregeld. 
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Veel branden ontstaan door menselijk handelen (brand-
stichting, onzorgvuldigheid). Voor de veiligheid van mensen 
en de continuïteit van bedrijven is het belangrijk dat bewust-
wording wordt gecreëerd. Voorkomen is beter dan genezen. 
Dat betekent dus dat het bewustzijn dient te worden vergroot 
en dat partijen hun verantwoordelijkheid nemen - en in-
vesteren in maatregelen om een brand te voorkomen. Voor 
de bouwpraktijk betekent dat een keuze voor deugdelijke 
materialen en een correcte verwerking hiervan volgens de 
voorschriften. Periodieke controle van de eigen en ander-
mans activiteiten zijn noodzakelijk, volgens de actuele kennis 
die in de markt beschikbaar is. ●

Rudolf van Mierlo van Efectis Nederland (links) overhandigt managing director Frank Donkers van Kingspan 

Insulation de rapportage van het onderzoek naar brandwerendheid van de producten van de isolatiefabrikant.



Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

Nieuw   Veilig werken op daken

De methode Ben met je vak bezig is meer dan een 
procedure of een managementsysteem. Veilig en gezond 
werken is een onderdeel van het vakmanschap én de 
bedrijfscultuur. Want voor de moderne ondernemer die 
ernaar streeft zijn materiaal, materieel én personeel 
duurzaam in te zetten, moet veilig en gezond werken een 
gewoonte zijn...  

Dit boekje beschrijft onder andere de werkplekken die de 
medewerkers in hun dagelijks werk kunnen tegenkomen 
en de veilige toegang er naar toe. 

Dit is een directe vertaling van wettelijke regels en branche-
informatie naar de praktijk én een uitstekende invulling van 
voorlichting aan het personeel.

Deze eerste druk heeft een verkoopprijs van €17,50 
(incl. BTW, excl. verzendkosten) en is te bestellen 
bij Lindeman Uitgevers via info@lumail.nl
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Arbeidsmarkt verziekt 
door zzp’er?

zen werken. Het zijn de be-
drijven die onder de AFNL 
vallen die profi teren van 
deze tarieven. Natuurlijk 
willen zzp’ers ook een ge-
zonde prijs voor hun werk 
rekenen, maar ze zien 
zich vaak gedwongen het 
tegen dumpprijzen uit te 
voeren.”

ZZP Nederland vindt het 
een goede zaak als de 
verantwoordelijkheid 
voor een juiste en goede 
Verklaring Arbeidsrelatie 
(VAR) mede bij de op-
drachtgever wordt gelegd. 
De Aannemersfederatie 
Nederland noemt dit juist 
‘overbodig en te ingewik-
keld’. Op dit moment ligt deze verantwoordelijkheid geheel 
bij de zzp’er en daarin hoeft volgens de AFNL geen veran-
dering in plaats te vinden. Men pleit voor een eenduidige 
defi nitie van het begrip ‘zelfstandige’.

Maarten Post stelt daarentegen dat dit een schijnprobleem 
is. “Vanuit welk je perspectief je het ook bekijkt, een zelf-
standige is iemand die voor zichzelf werkt. Heel simpel. De 
opdrachtgever dient zich ervan vergewissen dat hij te maken 
heeft met een echte ondernemer, en niet met een verkapte 
werknemer.”

Roofs houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Uit een onderzoek van de Stichting Onderzoek Multinatio-
nale Ondernemingen (SOMO), in opdracht van FNV Bouw 
blijkt dat Rijkswaterstaat als grootste opdrachtgever feitelijk 
geen invulling geeft aan haar voorbeeldfunctie. RWS heeft, 
zo concludeert SOMO, allerlei mogelijkheden om navolging 
van wet- en regelgeving bij opdrachtnemers af te dwingen 
en te controleren. Doelbewust wordt deze verantwoordelijk-
heid niet genomen. Daarmee overtreedt RWS internationale 
verdragen, waaronder de bescherming van mensenrechten. 
Inmiddels zijn over deze praktijk Kamervragen gesteld.

verziekt
In de nasleep van de publicatie van het SOMO-rapport en 
de discussie rond het wetsvoorstel Wet invoering Beschik-
king geen Loonheffi ng (BGL) verklaarde Henk Klein Poelhuis, 
voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland (AFNL), dat 
de ‘arbeidsmarkt wordt verziekt door de zzp’er’. “Veel zzp’ers 
worden via schijnconstructies aan het werk gezet tegen een 
lage prijs. Bonafi de werkgevers verliezen daardoor hun con-
currentiepositie.” Volgens Klein Poelhuis is de instroom van het 
aantal zelfstandigen en fl exwerkers inmiddels hoger dan die 
van werknemers uit Oost-Europa. Er zijn steeds minder werk-
nemers op bouwplaatsen die vallen onder de Bouw CAO. Dit 
gaat ten koste van de kwaliteit: “We zien dat de faalkosten 
toenemen en uiteindelijk zijn de consumenten hier de dupe 
van.”

Klein Poelhuis roept de politiek op om de ketenaansprakelijk-
heid en de aanpak van schijnconstructies wettelijk vast te 
leggen. Hij roept werkgevers en vakbonden op haast te ma-
ken met een nieuwe CAO [waar overigens noch de platte 
dakensector, noch de hellende dakensector nog onder zal 
vallen- red.]. 

dumpprijzen
Gevraagd naar een reactie stelt Maarten Post van ZZP Ne-
derland dat Klein Poelhuis, in plaats van dit soort statements 
te maken en de politiek tot actie te manen, beter eerst naar 
zijn eigen achterban kan kijken. “Niemand wil voor dumpprij-

DiSCUSSie

De discussie over zzp’ers is weer opgelaaid. Dat schijnconstructies een 

 probleem zijn, daar is iedereen het over eens, maar over de aanpak 

lopen de meningen uiteen.

Maarten Post, ZZP Nederland.
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Van 9-13 februari 2015 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de eerste editie van de 

Week van de Bouw plaats. Onderdeel van deze week is de bekende Bouw-

Beurs. Tegelijk zullen ook enkele andere beurzen plaatsvinden. Een gesprek 

met Martijn Carlier, Project Manager van de Week van de Bouw.

Eerste editie 
week van de Bouw 
bedient bezoeker op maat

week vAn de Bouw 2015



Roofs     19

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

Traditioneel vindt eens in de twee jaar in februari de Bouw-
Beurs plaats. Zo ook in februari 2015. Maar de veranderende 
vraag van de markt heeft geleid tot een andere opzet. De 
BouwBeurs wordt onderdeel van de Week van de Bouw. 
Tijdens deze week vindt een groot aantal bouwgerela-
teerde activiteiten plaats, de BouwBeurs is er daar één van. 
Daarnaast vinden in deze week ook de gespecialiseerde 
vakbeurzen GEVEL, Material Xperience en Renovatie & Trans-
formatie plaats, worden diverse congressen en workshops en 
vindt ook weer het Gala van de Nederlandse Bouw plaats. 

doelgroepen direct bedienen
Carlier: “Het idee achter deze nieuwe opzet is dat alle doel-
groepen direct worden bediend met de nodige informatie. 
De BouwBeurs is decennialang een begrip geweest in de 
markt. Maar de tijden veranderen, en daarmee ook de 
behoefte van de klant. Het aanbod moet daarop worden 
afgestemd. In plaats van één beurs voor alle doelgroepen 
bedienen we nu elke doelgroep op maat. De bezoeker vindt 
zodoende direct wat hij zoekt en ook de exposant weet dat 
de persoon die bij hem op de stand staat ook degene is die 
hij wil bereiken.”

“De BouwBeurs blijft het grootste bouwevenement van 
Nederland. Maar in plaats van op speurtocht over de 
beursvloer te moeten gaan, kunnen de verschillende 
doelgroepen direct dat gedeelte bezoeken dat voor hen 
relevant is. Architecten zullen zich bijvoorbeeld richten op de 
beurzen GEVEL en Material Xperience; uitvoerders zullen op 
de BouwBeurs de innovaties op het gebied van producten 
en gereedschappen kunnen bekijken; opdrachtgevers zullen 
de informatie die voor hun werkpraktijk belangrijk is vooral 
op de beurs Renovatie & Transformatie kunnen vinden. De 
diverse doelgroepen ontmoeten elkaar tijdens een van de 
andere activiteiten die tijdens de Week van de Bouw worden 
georganiseerd.  Denk hierbij aan het Nationaal Bouwdebat, 
het Gala van de Nederlandse Bouw en diverse bijeenkom-
sten van brancheorganisaties.” 

“Overigens zijn bezoekers natuurlijk niet beperkt tot het 
bezoeken van één enkele beurs: met een toegangskaartje 
heeft men toegang tot alle beurzen die tijdens de Week van 
de Bouw in de Jaarbeurs te Utrecht worden georganiseerd.”

Beurs is nog steeds relevant
Carlier: “De Week van de Bouw is het 
antwoord op de veranderingen in de 
bouwsector. De tijd van grootscha-
lige nieuwbouw ligt achter ons; re-
novatie en transformatie ontwikkelen 
zich tot groeimarkten. Het is belangrij-
ker dan ooit om kosten te besparen en 
technische innovaties snel toe te passen. 
Conceptueel (prefab) bouwen is een onom-
keerbare trend en de productieketen verandert 
van aanbod- in vraaggestuurd, van massaal naar series 
van één. Samenwerkingsverbanden veranderen. De Week van 
de Bouw biedt alle partijen de gelegenheid de nieuwe rollen 
en samenwerkingsvormen te verkennen en uit te diepen.”

“Het internet wordt in de dagelijkse werkpraktijk steeds be-
langrijker,” aldus Carlier. “Via het internet communiceren we 
ontzettend veel met onze klanten maar dit is geen vervan-
ging voor het ‘live’ contact. Wij zijn ervan overtuigd dat ook 
in de huidige markt de behoefte blijft om elkaar in levende 
lijve te ontmoeten en met eigen ogen nieuwe producten en 
materialen te bekijken en vergelijken. Dat is het bestaans-
recht van een vakbeurs en die heeft naar onze mening niets 
aan relevantie ingeboet. Zaak is wel de kracht van een live 
event optimaal te benutten. We gaan daarom de doelgroep-
gerichte aanpak in alle facetten doorvoeren. Alle beurzen 
en activiteiten krijgen een eigen, herkenbare identiteit waar 
de presentaties, de sfeer, de drankjes en de hapjes, en ga 
zo maar door, op zullen worden afgestemd. De BouwBeurs 
zal bijvoorbeeld speciaal voor de uitvoerders een eigen 
BouwBeursFeest krijgen, compleet met muzikale optredens 
en entertainment.” ●

enkele gegevenS op een rijtje
•  HET GALA VAN DE NEDERLANDSE BOUW VINDT PLAATS OP  

9 FEBRUARI 2015 IN DE POLAR ROOM IN DE JAARBEURS IN UTRECHT.

•  TIJDENS DIT GALA WORDT DE NEDERLANDSE BOUWPRIJS 2015 UITGEREIKT.

•  HET BOUWBEURSFEEST VINDT PLAATS OP WOENSDAG 11 FEBRUARI 2015

•  DE BOUWBEURS IS DONDERDAG 12 FEBRUARI 2015 OOK ’S AVONDS GEOPEND.

•  IN HET BOUW & ICT-THEATER WORDEN DE HELE WEEK ALLERLEI SYMPOSIA EN 
SEMINARS VOOR BOUW & ICT-OPLOSSINGEN GE ORGANISEERD.

•  ER ZAL EEN ZOGEHETEN ZZP PLEIN WORDEN INGERICHT, EEN SPECIAAL 
 INFORMATIEPLEIN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER IN DE BOUW.

•  OP DE BEURSVLOER ZAL IN HET KADER VAN AMBACHT IN ACTIE DOOR VERSCHIL-
LENDE AMBACHTSLIEDEN AAN EEN GEZAMENLIJK PROJECT WORDEN GEWERKT.

•  DE GREENBUILD BOULEVARD BIEDT BEZOEKERS VAN DE BOUWBEURS EEN PLAT-
FORM OM SNEL IN CONTACT TE KOMEN MET LEVERANCIERS VOOR DUURZAAM 
BOUWEN.

antwoord op de veranderingen in de 

ker dan ooit om kosten te besparen en 
technische innovaties snel toe te passen. 
Conceptueel (prefab) bouwen is een onom-
keerbare trend en de productieketen verandert 
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Vlutters Tools & Safety brengt vanaf heden exclusief de AMAK 

aluminium kranen op de Nederlandse markt. Dit label van de 

Duitse fabrikant Klaas is in samenwerking met de groothandel 

optimaal afgestemd op de vraag in de markt.

vlutters oldenzaal 
brengt AMAK aluminium kranen 
exclusief op Nederlandse markt

BedrijfSnieuwS

Managing director Jos de Nijs van Royal Roofing Materials 
voegt toe: “Het betreft een productlijn die onder dezelfde 
fabrikant valt maar volledig zelfstandig wordt ontwikkeld en 
geproduceerd, en ook via andere verkoopkanalen op de 
markt wordt gebracht. In het verleden was Vlutters verdeler 
van de Klaas ladderliften en kranen. De ontwikkelingen op 
de Nederlandse markt hebben hier echter verandering in 
gebracht waardoor de producten momenteel door andere 
partijen worden vermarkt. Wij zijn echter intensief met de fa-
brikant in gesprek gebleven. Met name vanwege de inbreng 
van onze technisch adviseur Paul Seiger hebben we enkele 
aanpassingen specifiek voor de Nederlandse markt kunnen 
doorvoeren.”

“De Nederlander gaat anders met zijn materieel om dan 
bijvoorbeeld de Duitser of de Belg,” aldus Van der Haak. 
“In onze buurlanden wordt een kraan primair aangeschaft 
omdat hij mooi is: daarom wil men er graag mee werken en 
er hun boterham mee verdienen. We zijn hier pragmatischer. 
Het is hier minder een toy for boys: de investering moet een-
voudigweg niet te hoog zijn en de investering moet relatief 
snel terug te verdienen zijn. Efficiëntie is dus belangrijk en 
daar zijn de recente innovaties op gericht geweest.”

“Momenteel zijn we klaar om de Nederlandse markt te be-
dienen. De afgelopen jaren is de investering in nieuw materi-
eel dikwijls uitgesteld, maar dat is niet eeuwig vol te houden. 
Nu de economie wat aan lijkt te trekken, is voor velen het 
moment aangebroken te investeren. De aluminium kranen 
zijn optimaal ontwikkeld voor onder andere dakrenovaties in 
stedelijk gebied.”

innovaties
Vanaf heden brengt Vlutters Tools & Safety zodoende de 
nieuwe lijn aluminium kranen op de markt die bestaat uit 

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven de vervanging 
van materieel uitgesteld. Internationaal is de markt voor lad-
derliften aanmerkelijk gekrompen, waar die voor aluminium 
kranen juist groeide. Nederland is nog het enige land waar 
de markt voor ladderliften groter is, maar de verwachting is 
dat ook ons land de internationale trend zal volgen. Vlutters 
Tools & Safety, onderdeel van Royal Roofing Materials, heeft 
de afgelopen periode, waarin de verkoop van kranen en 
ladderliften stagneerde, benut voor de ontwikkeling van een 
complete lijn aluminium kranen specifiek voor de Nederland-
se markt. De AMAK aluminium kranen worden geproduceerd 
door de bekende fabrikant Klaas uit het Duitse Ascheberg. 

interne concurrentie
Productmanager John van der Haak vertelt: “Klaas is van 
oorsprong een familiebedrijf dat in de loop der jaren is 
uitgegroeid tot Europees marktleider. Als je marktleider bent, 
bestaat het gevaar dat je achterover gaat leunen. De fabriek 
heeft daarom met het label AMAK zelf een concurrent in het 
leven geroepen. Op deze manier houdt de fabrikant de ei-
gen  medewerkers scherp. De gezamenlijke merken hebben 
momenteel in Duitsland ruim 65% van de markt in handen.”

Vlnr: John van der Haak, Jos de Nijs en Paul Seiger.
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vier typen: twee typen aanhangerkranen (AMAK 25 en 35) 
en twee typen autokranen (AMAK 75 en 120). 

Paul Seiger heeft inmiddels ruim 38 jaar ervaring in de 
markt en heeft met zijn kennis en kunde een belangrijke 
rol gespeeld bij de recente ontwikkelingen. “Er is veel tijd 
en energie gaan zitten in de gesprekken met klanten en 
fabrikanten,” vertelt hij. “Ik ben veel op de fabriek geweest 
om de ontwikkelingen te begeleiden. Nu zijn alle ontwikke-
lingen doorgevoerd en uitgetest. Wij zijn ervan overtuigd dat 
deze nieuwe lijn aluminium kranen onderscheidend is op de 
Nederlandse markt.”

Seiger: “De aanhangerkranen zijn volledig vervaardigd uit 
hoogwaardig aluminium en zodanig ontwikkeld dat ze com-
pact zijn te vervoeren en op te stellen. De AMAK 25 beschikt 
over slechts één as, die bovendien hydraulisch wordt aange-
dreven. Dit betekent dat de aanhangerkraan zeer wendbaar 
is en eenvoudig te manouveren. De kraan neemt eenmaal 
opgesteld ook relatief weinig ruimte in beslag. De stempels 
zijn zodanig ontworpen dat ze compact worden opgesteld. 
Deze aanhangerkraan heeft een hefvermogen van 650 kg 
tot een hoogte van 24 meter.”

“Opvallend aan deze aanhangerkraan is tevens dat de 
kraan apart wordt aangedreven door een zuinige benzine-
motor, waardoor brandstof wordt bespaard,” legt Seiger uit. 
“De kraan is open uitgevoerd, dit maakt dat het onderhoud 
eenvoudig en effi ciënt kan worden uitgevoerd. De aluminium 
kraan kan vanzelfsprekend worden uitgerust met bijvoor-
beeld een pannentang, pannencassette of puinbak, zodat 
de kraan bij de meest uiteenlopende type werken inzetbaar 
is.”

“De AMAK 35 is een forsere uitvoering van deze kraan,” ver-
volgt hij. “Deze aanhangerkraan tilt een gewicht van 1500 kg 
naar een hoogte van 30 meter. De knikarm wordt volhydrau-
lisch aangestuurd. Tevens kan de kraan gemakkelijk worden 
omgebouwd naar een hoogwerker. De hoogwerkerbak kan 
tegelijk met de kraan worden vervoerd. Vermeldenswaard is 
ook dat de kraan door een betere afscherming geluidsarm 
opereert en dat deze uitvoering beschikt over elektronische 
stempelbewaking. De belangrijkste innovaties die in de 
aanhangerkranen zijn verwerkt, zijn tevens doorgevoerd in 
de autokranen.”

vertrouwen
Voordeel van de locatie in Oldenzaal is volgens Seiger dat 
het relatief dichtbij de Duitse fabrikant ligt. “We kunnen snel 
inspelen op de vraag van de klant: een gevraagd onderdeel 
dat we onverhoopt niet op voorraad hebben, kunnen we 
snel alsnog in huis hebben. Vanzelfsprekend leveren we de 

kranen met de gebruikelijke service 
en onderhoud. Te allen tijde moe-
ten problemen met deze kranen 
worden voorkomen want er wordt 
met dit materieel immers direct geld 
verdiend.”

“Al met al brengen wij met de AMAK 
aluminium kranen de nieuwste ontwikke-
lingen, die specifi ek zijn doorgevoerd voor 
de Nederlandse situatie,” besluit Van den Haak. 
“Daarom hebben wij er vertrouwen in dat de introduc-
tie van dit label een succes zal worden. De eerste reacties 
van de markt zijn zeer gunstig: de eerste kraan werd zelfs al 
verkocht voordat wij hem goed en wel binnen hadden. De 
komende maanden zullen we de markt actief gaan bena-
deren om de mogelijkheden verder onder de aandacht te 
brengen.” ●

Zie voor meer informatie over aluminium kranen www.dakweb.nl

aluminium kranen de nieuwste ontwikke-
lingen, die specifi ek zijn doorgevoerd voor 
de Nederlandse situatie,” besluit Van den Haak. 
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Steeds meer woningcorporaties installeren zonnepanelen op hun  

huurwoningen. Struikelblok is in veel gevallen nog de financiering.  

Specialist Weijerseikhout heeft een financieringsmodel geïntroduceerd  

waar dat mee kan worden ondervangen.

Zonder investering 
zonnepanelen plaatsen

Zonne-energie

ken met klanten. Struikelblok voor de investering is het punt te 
bepalen waarop de investering zich terugverdient.

Dat kan slimmer, dacht men bij Weijerseikhout. “Onze klan-
tenkring bestaat voor een groot deel uit partijen die actief 

Sinds 2009 houdt Weijerseikhout zich bezig met het aan-
brengen van zonne-energiesystemen. Het bedrijf heeft zich 
ontwikkeld tot een specialist die op dit gebied o.a. voor 
woningcorporaties werkt. Het idee voor de nieuwe wijze van 
financieren kreeg het bedrijf naar aanleiding van gesprek-
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Zie voor meer informatie over zonne-energie www.dakweb.nl

bezig zijn met de verduurzaming van hun gebouwen,” vertelt 
directeur Lars Weijers. “Ze zijn dus ook op zoek naar manieren 
om het dak in te zetten in de huidige ontwikkelingen op het 
gebied van energieopwekking. Wij ontwerpen, renoveren en 
onderhouden daken en we plaatsen tevens zonnepanelen. 
Met onze ketenpartners werken we tevens (onder andere in 
het samenwerkingsverband Groot Onderhoud 2.0, zie Roofs 
februari 2014 – red.) aan een verbetering van de energie-
zuinigheid van complete woningen. Wij helpen opdrachtge-
vers om hun energetische doelstellingen te halen en zetten 
hiertoe innovatieve methoden in, zowel technisch als op het 
gebied van fi nanciering.”

huur/leasevergoeding
“Opdrachtgevers hikken dikwijls tegen de investering aan. 
Daarom hebben wij een fi nancieringsmodel ontwikkeld 
waarbij de zonnepanelen zich feitelijk zelf fi nancieren. Het 
betreft een huur/leasevergoeding die voor 15 tot 20 jaar 
vaststaat. Binnen deze overeenkomst draagt Weijerseikhout 
zorg voor het leveren, installeren, beheren en onderhouden 
van de zonnepanelen. De huur/leasevergoeding wordt gefi -
nancierd uit de inkomsten die woningcorporaties genereren 
uit de periodieke huurverhoging, of uit geld dat vrijkomt uit 
een aparte overeenkomst voor servicekosten.”

Voordeel van deze vorm van fi nancieren is dat er zekerheid is 
voor de huurder. Weijers: “De huurder zal er niet op achteruit 
gaan, integendeel. Wij garanderen dat de besparing op de 
energienota groter is dan extra kosten die de huurverhoging 
met zich meebrengen. De woningcorporaties maken op 

deze manier – zonder zelf te investeren 
– een extra stap om hun energe-
tische doelstellingen te bereiken.”

In tegenstelling tot andere fi nan-
cieringsvormen wordt in deze huur/
leaseovereenkomst vooraf geen 
indexatie berekend over de exploita-
tievergoeding. Omdat de energielasten 
over een periode van 20 jaar een verwach-
te infl atie van gemiddeld 2% hebben, betekent 
dit dat de jaarlijkse besparing toeneemt.”

Hoe werkt dit in de praktijk? Weijers: “Indien een woning-
corporatie besluit tot de aanschaf van een zonne-energie-
systeem, zal dit door Weijerseikhout worden geleverd en 
geïnstalleerd. De vergoeding voor de exploitatie van zonne-
panelen bedraagt 75% van de normale kosten, wat betekent 
dat een besparing op de energielasten van zo’n 25% wordt 
gerealiseerd. Deze besparing kan voor de huurder oplopen 
tot 250 euro per jaar.”

Stroomleverancier
“Feitelijk zitten wij hiermee op de stoel van de stroomleveran-
cier,” aldus Weijers. “Belangrijk is dat wij de opbrengst van de 
zonnepanelen hebben geborgd. We hebben in dit business 
model vanzelfsprekend een veiligheidsmarge gehouden 
zodat we zeker weten dat de 
besparing nooit lager uitvalt dan 
wij garanderen. In het model is ook 
voorzien in het plegen van preven-
tief onderhoud en schoonmaak. Wij 
werken met betrouwbare leveran-
ciers die de opbrengst gedurende 
de gehele periode garanderen. 
Voor elk project stellen wij een plan 
van aanpak op, waarin bindende 
afspraken zijn opgenomen over 
technische, fi nanciële voorwaarden 
en eventuele risico’s.”

Met deze formule verwacht Weijers-
eikhout een belangrijke bijdrage 
te kunnen leveren aan de verdere 
groei van de markt van zonnepa-
nelen. “Veel woningcorporaties zijn 
momenteel bezig met de vraag 
hoe voldaan kan worden aan de 
energiedoelstellingen van 2020. 
Men zoekt naar manieren om de 
maatschappelijke ambities met be-
perkte budgetten te kunnen realise-
ren. Dit fi nancieringsmodel kan hier 
een antwoord in betekenen. Overigens geldt dit niet alleen 
voor woningcorporaties. Het model kan tevens interessant 
zijn voor bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en verpleeg- en 
zorginstellingen.” ●
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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 

A G E N D A

10 december 2014 
congres kwaliteitsborging in de bouw
’t Spant te Bussum

9-13 februari 2015 
week van de Bouw 2015 
Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.weekvandebouw.nl

20-21 april 2015 
4th interantional green roof congress
Raffl es Hotel te Instanbul (Turkije)
Info: www.greenroofworld.com

PerSOnaLia

nebiprofa
Per 1 november jl. is Peter van der Linden bij Nebi-
profa in dienst getreden als Technisch Commer-
cieel Project Manager. Hij heeft een ruime erva-

ring in de dakenbranche 
en zal zich onder andere 
bezig gaan houden met 
de technische ondersteu-
ning van de commerciële 
afdeling en het bezoe-
ken van voorschrijvende 
instanties.

INSPECTIE SZW PUBLICEERT BROCHURE ‘WERKEN OP HOOGTE’
Tijdens de Landelijke Themadag Bouw, die Inspectie SZW op 4 november 2014 organiseerde in het NBC te 
Nieuwegein, werd door Marga Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden Inspectie SZW de nieuwe brochure 
‘Werken op hoogte’ aan Elly Verburg van OTIB en Jan Warning van Stichting Arbouw. In de brochure wordt be-
nadrukt dat bij werk op hoogte altijd van tevoren dient te worden nagedacht hoe de werkzaamheden veilig 
en volgens de wettelijke bepalingen kunnen worden uitgevoerd. Per situatie dient die afweging te worden 
gemaakt en vastgelegd.

Tijdens de bijeenkomst lichtte Robert Smits (Inspectie SZW) het inspectieprogramma 2015 toe en Jan Vermei-
ren (Inspectie SZW) ging nader in op de najaarsactie 2014. Onder leiding van Carin Benders en Ron Maters 
werd vervolgens de regelgeving op dit gebied nader besproken.

400.000 Belgische daken moeten worden geïsoleerd
De eigenaars van zo’n 400.000 Vlaamse  woningen krijgen nog vijf jaar om hun dak te isoleren. Als dat niet gebeurd is voor 1 januari 
2020, worden de huizen ongeschikt verklaard. Vanaf volgend jaar geldt er een nieuwe norm voor dakisolatie en moeten ook alle 
woningen die gebouwd zijn vóór 2006 ervan voorzien zijn. “De eerste vijf jaar krijgt de eigenaar een  vermaning als het dak niet of niet 
on vol doende geïsoleerd is, maar vanaf 2020 kan het huis ongeschikt verklaard  worden”, zegt Vlaams Parlementslid  Mercedes Van 
Volcem (Open Vld).

Advertentie

wenst u fi jne feestdagen 
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Maisdijk 7, 5704 RM, Helmond
Tel 0492-561050 • Fax 0492-561079

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

www.leister.nl

UNIROOF E 40 mm

• Licht en compact
• Geregelde techniek met  
   display voor continu lassen

Ontdek ons nieuw 

online portaal!

ubbink levert veilige rookgasafvoerinstallatie
Als specialist in rookgasafvoersystemen biedt Ubbink oplossingen in kunststof voor het veilig 
afvoeren van rookgassen en het toevoeren van verbrandingslucht voor een cv-ketel in de 

woningbouw en utiliteitsbouw. De totaalop-
lossingen, enkelwandig of dubbelwandig 
(concentrisch), zijn 
uitgevoerd in hoog- 
waardig polypropyleen (PP). Polypropyleen is 
niet alleen veilig, maar ook schoner voor de ketel, 
waardoor de kans op storingen wordt gereduceerd. Bo-
vendien heeft kunststof een langere levensduur dan aluminium. Het rookgas-
afvoermateriaal is eenvoudig op maat te maken en modulair, waardoor het 
makkelijker verwerkt dan traditionele oplossingen.

het hellende dAk inStAlleert vernieuwd BeStuur
Tijdens de algemene ledenvergadering van branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) 
zijn vier nieuwe bestuursleden benoemd en geïnstalleerd, en is tevens een nieuwe voorzitter 
benoemd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens om te komen tot verjonging van 
het bestuur, en is extra kennis aangetrokken op diverse gebieden. 

De heer Piet Jacobs is gekozen tot nieuwe voorzitter. De nieuwe bestuursleden zijn de heren 
Karsten Konrad (van Konrad Roof Technology), Harrie te Lintelo (van Leidekkersbedrijf D. Koen-
ders), Roel Jacobs (van Jacobs Dakbedekkingen) en Geert Segers.
 
De nieuwe bestuursleden brengen kennis in op de gebieden techniek (Konrad), leien (te 
Lintelo), cao (R. Jacobs) en marketing (Segers), waarmee de vereniging de volgende stap in 
haar ontwikkeling kan zetten. Het bestuur wordt gecompleteerd met mevrouw Mirjam Dap-
pers en de heren John Kouwenberg en Koos Hanse. Tevens is na 27 jaar afscheid genomen 
van de heer Jan Weijers (zie Roofs november 2014). Bestuur en leden hebben op gepaste 
wijze afscheid genomen van hun grondlegger. 
 
De ALV is gehouden bij FAKRO Nederland; een van de geassocieerde leden van de vereni-
ging die bij toerbeurt het gastheerschap van deze vergaderingen op zich nemen.

LAAT ECHTE ZELFSTANDIGE 
ONDERNEMER MET RUST!
Koninklijke Metaalunie is faliekant 
tegen de uitgelekte maatregelen die 
het  kabinet aan het ontwikkelen is 
om het aantal zzp’ers in te dam-
men, omdat dit ten koste gaat van 
de kleine zelfstandige ondernemer, 
de ondernemer zonder personeel. 
Niet de zelfstandige ondernemer 
pur sang, maar juist het misbruik van 
faciliteiten dat leidt tot schijnzelfstan-
digheid moet aangepakt worden, 
vindt Metaalunie. Daarom moeten 
de ondernemersfaciliteiten zoals de 
zelfstandigen-aftrek, de startersaftrek 
en mkb-winstvrijstelling voor kleine 
zelfstandige  ondernemers behou-
den blijven. Het oneigenlijk gebruik 
ervan moet aangepakt worden.

woningbouw en utiliteitsbouw. De totaalop-

waardig polypropyleen (PP). Polypropyleen is 
niet alleen veilig, maar ook schoner voor de ketel, 
waardoor de kans op storingen wordt gereduceerd. Bo-
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Fons Meeder bv
Molenvliet 15 • 3335 LH Zwijndrecht 

Tel. +31 78 610 35 35 • Fax +31 78 610 05 57
info@fonsmeeder.nl
www.fonsmeeder.nl
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Icopal investeert en breidt productie uit
De fabriek van Icopal bv in Groningen is gron-
dig onder handen genomen en uitgebreid. Eén 
productielijn en de menginstallatie zijn volledig 
vernieuwd. Het bedrijf vergroot zo haar volumes en 
vermarkt een breder scala aan producten.
 
Dankzij de investering voorziet Icopal Nederland straks 
een groot deel van Duitsland van dakbedekking. Direc-
teur Herman Schutte: “In Duitsland is een fabriek gesloten, die 
productie komt hier naartoe.” De keuze voor Groningen is volgens 
Schutte een logische: “Logistiek gezien is Groningen het meest gunstig. 
Vanuit hier kan niet alleen Duitsland bediend worden, ook Groot-Brittannië 

en Scandinavië liggen om de hoek. Bovendien is onze Research & Development afdeling de op één na de grootste van het 
concern.” 

winnaars dutch Solar Awards bekend
Op 19 november zijn in Burgers’ Zoo Arnhem voor 
de tweede keer de Dutch Solar Awards uitgereikt. 
Uit een veld van vijftig deelnemers en dertien fi -
nalisten  zijn Claire van Lare, VDL Flow, AERspire 
en Solar Team Eindhoven als winnaars uit de bus 
gekomen. De awards werden uitgereikt in de 
categorieën Solar Thesis, Young Solar, Industry 
Development en Project Development.

praktisch stappenplan voor 
online marketing in de bouw 
Het gebruik van internet en social media in 
de bouw-, installatie- en vastgoedbranche 
groeit. Het effect van de inzet van middelen 
als LinkedIn, Facebook, websites en blogs is 
echter lang niet altijd naar wens. Dat komt 
doordat in veel gevallen de juiste basis ont-
breekt, namelijk kennis van het eigen bedrijf 
en kennis van de klant. Daarom schreven 
Inge Sijpkens en Sascha Murk het boek 
Online marketing in de bouw: een concreet 
stappenplan met 41 praktische voorbeelden 
uit de branche. Het boek is het eerste boek in 
de bouw dat Cradle to Cradle® Certifi edTM 
op Zilver niveau is.

Zie ook het artikel ‘Social media in de daken-
branche’ in Roofs juni 2014.

AABO TRADING OPENT NIEUWE VESTIGINGEN
Aabo Trading heeft op 30 oktober 2014 feestelijk Aabo Trading Arnhem bv, de zeven-
tiende vestiging van de dakgroothandel. Op 14 november werd Aabo Trading Beverwijk 
heropend.  Het bedrijf heeft zich ontwikkeld naar een totaalleverancier voor het dak. Het 
bedrijf heeft door het hele land zinkzetterijen geopend en heeft zich gespecialiseerd in 
duurzame oplossingen en zonnestroomsystemen, professioneel gereedschap en valbe-
veiliging. Naast het bieden van een compleet assortiment is het de fi losofi e van het bedrijf 
om altijd en overal dicht in de buurt te zijn voor de relaties. 

groot aantal bezoekers op tweede 
editie veilig werkt Beter 2014
De tweede editie van het vakevent Veilig Werkt 
Beter 2014, die plaatsvond van 4 t/m 6 november 
jl. in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, trok bijna 
2.500 bezoekers. Daarmee heeft Veilig Werkt Beter 
2014 een zelfstandige groei van 9% bereikt. Veilig 
en gezond werken krijgt immers steeds meer 
belangstelling. Het vakevent had samen met 
het gelijktijdige vakevent Inzet op Maat ruim 175 
exposanten. Er was een duidelijke synergie tussen 
beide beurzen. Zo’n 58% van de bezoekers van 
Inzet op Maat hebben een bezoek gebracht aan 
Veilig Werkt Beter. 

vernieuwd. Het bedrijf vergroot zo haar volumes en 

Dankzij de investering voorziet Icopal Nederland straks 
een groot deel van Duitsland van dakbedekking. Direc-
teur Herman Schutte: “In Duitsland is een fabriek gesloten, die 
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Antwerpsesteenweg 59, 2630, Aartselaar
Belgie • Tel +32-3-8708787

Fax +32-3-8708788
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� Broof t1
� Supersnelle  montage
� Modulair systeem (vb RWA en/of electro pneumatic)
    

w w w . a g p l a s t i c s . c o m

� 16mm polycarbonaat + PRV composiet    
� Hoge wind- en sneeuwlast weerstand  
� Optimale “value for money”    

AG.Plastics lanceert een nieuwe generatie lichtstraten

Cintralux® MegaSky EP*  = Modulair cassettesysteem in Energy Profit uitvoering
                                       = SPC plaat 16 mm + PRV composietplaat 150/50
 = Uniek wereldwijd en onklopbaar in prijs 

CINTRALUX
LICHTSTRATEN

* binnenkort beschikbaar

� Thermisch geïsoleerd 
� 1200 Joules / anti-doorval
    

� Zeer hoge luchtdichtheid A4 (ref Blowerdoor)  
� Hoge wind- en sneeuwlast weerstand    

                                       

Ug Waarde = 
1,2 W/m2.K

� Stofdicht  
� Heat stop coex (optie)   

� 1200 Joules / anti-doorval    
� Overspanning tot 6m 
� Heat stop coex (optie)     

Brooft1

Cintralux® EP16/16    = Energy Profit = 2 x 16 mm SPC plaat = 11-wandig
  = 100% Thermisch onderbroken 
  
 

Ug Waarde = 
0,9 W/m2.K
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