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HANANE CHIKHI:

“Samenwerking binnen
BIKUDAK is uniek”
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Het was een
topavond!
Het was wederom het traditionele hoogtepunt van het schooljaar. De belangstelling
voor de diploma-uitreiking 2022 was groot,
de reacties waren enthousiast en de
presentaties interessant.

De geslaagden en hun families, vrienden
en werkgevers kregen een spetterende
show – gepresenteerd door de sympathieke
Shelly Sterk – en beleefden een onvergetelijke avond.
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KENNISMAKINGSDAG
VMBO-LEERLINGEN

De diploma-uitreiking is niet alleen een
afsluiting van een succesvol schooljaar,
het is tevens het startsein van een nieuw
jaar vol nieuwe activiteiten en initiatieven.
Via TECTUM-Journaal, de website, social
media en andere kanalen houdt TECTUM
iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.
In deze editie van TECTUM-Journaal volop
aandacht voor het evenement. De winnaars
van de diverse prijzen komen aan het woord
en er is een verslag van de avond. £
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REMCO DE VRIES:
VAN RECRUITMENT NAAR
DAKDEKKER
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ADRI SWART:

“Geschoold personeel levert
beter werk af”
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Diplo-uitreiki
Feest als vanouds !

De TECTUM-diploma-uitreiking in het NBC in Nieuwegein was, zoals vanouds, weer
één groot feest. Zo’n 130 gediplomeerden hadden op 30 juni families en vrienden
meegenomen naar het evenement en de stemming zat er al snel goed in.

D

e avond werd geleid door actrice en presentatrice Shelly
Sterk, door TECTUM-bestuursvoorzitter Jos Hommeles
aangekondigd als: “De stralende ster aan het firmament
van de Nederlandse televisie!”
Shelly Sterk riep één voor één de dakdekkers naar voren die
vervolgens onder daverend applaus hun diploma ophaalden en
poseerden voor de foto. Speciale waardering was er ook voor
leerlingen die tijdens de opleiding extra goed presteerden.
Zij ontvingen daarvoor de TECTUM-Award: Jesse van Buuren
(werkzaam bij Ben Roos Dakbedekking B.V. uit Bodegraven),
Ferry Pattiruhu (werkzaam bij Leemrijse Dak en Wandtechniek uit Winterswijk), Pim Spaan (werkzaam bij Klomp Dakbedekkingssystemen B.V. uit Amsterdam) en Julian Zink
(werkzaam bij Romijnders Dakbedekking uit Wijchen).
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In het verleden gingen de winnaars van de TECTUM-Award op
reis naar Moldavië. Door de gespannen situatie in buurland
Oekraïne kan deze reis nu niet doorgaan. Daarom staat er
deze keer een cultuurreis in de planning naar het Italiaanse
Verona.
Robert Koch, directeur Tech Campus van ROC Midden Nederland gaf aan trots te zijn op de gediplomeerden en de opleidingen. “Een opleiding volgen bij TECTUM en ROC Midden
Nederland staat garant voor een waardevol diploma.”
Cees Woortman, directeur van VEBIDAK ging in zijn speech in
op het belang van de opleiding OKD. “Niet alleen zijn goed
opgeleide dakdekkers anno 2022 niet aan te slepen, hetzelfde
geldt voor staf- en kaderpersoneel. Het aantal UTA-functies
onder onze CAO is in de afgelopen twee jaar met ruim 25 %

gegroeid.” Woortman raadde de gediplomeerde OKD’ers
dan ook aan om de OKD-Top opleiding te volgen. Van die
OKD’ers werd de beste deelnemer apart in het zonnetje gezet,
door de uitreiking van de Koos Bechtold Prijs. Joey Beers
(werkzaam bij Consolidated Nederland B.V.) mocht deze keer
de prijs in ontvangst nemen, uit handen van VEBIDAK-voorzitter Jan van den Luitgaarden. Joey kreeg voor zijn prestatie
niet alleen een prijs, een oorkonde en een bos bloemen, maar
ook een reischeque ter waarde van 500 euro.
De prijs voor het beste opleidende bedrijf, de Gouden Brander,
ging dit jaar naar Zaanstad Dakwerken B.V. De jury moest
hiervoor een lastige keuze maken uit meerdere genomineerden. Dit is een duidelijke aanwijzing dat opleiding en vakmanschap door de bedrijven in de BIKUDAK-branche zeer serieus
wordt genomen. De spetterende avond bleef nog lang gezellig!

Gouden Brander 2022

ng 2022

Koos Bechtold Prijs-winnaar 2022

TECTUM-Awardwinnaars 2022

Een gezond team
dankzij TopFit4TheJob
De gezondheid van het bedrijf staat of valt met de gezondheid van de dakdekkers.
Dankzij de cursus TopFit4TheJob weet je als dakdekker in een dag hoe je gezond
kunt blijven en veilig en prettig kunt werken. Het Preventief Medisch Onderzoek
(PMO) op dezelfde dag, geeft je als werkgever bovendien inzicht in de gezondheid
van je team.

E

en gezonde levensstijl is cruciaal om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd
plezierig te kunnen werken op het dak. Tijdens TopFit4TheJob gaan de cursisten
actief aan de slag met denk- en doe-opdrachten. Dat gebeurt in een viertal workshops rond de thema’s: Veranderend Vakmanschap, Veilig en gezond bewegen en leefstijl, De Arbocatalogus Platte Daken en De toekomst op het dak en in de samenleving.
Daarnaast worden de deelnemers tijdens deze dag individueel opgeroepen om deel
te nemen aan een PMO, dat zich toespitst op werkgerelateerde gezondheidsrisico’s.
Deelname aan deze cursus kan een goede aanzet geven om bewuster vitaal, gemotiveerd, vakbekwaam en productief aan het werk te zijn en te blijven. £
Voor het aanvragen van meer informatie en aanmelding voor TopFit4TheJob:
stuur een bericht naar info@tectum.nl.
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TECTUM-AWARDWINNAARS 2022:

ECHTE DIPLOMA'S
Het is moeilijk om aan (nieuw) personeel te komen. Er
is zoveel werk in Nederland, dat bedrijven en sectoren er
alles aan doen om personeel te vinden en te behouden.
Dat geldt ook voor de dakbedekkingsbranche hoor ik, als
ik spreek met ondernemers. En toch slagen we er met
elkaar weer in om de vakopleidingen vol te krijgen met
vooral nieuw personeel, nieuwe dakdekkers, die een vak
willen leren. Waanzinnig goed, dit opleidingsseizoen hebben we in oktober 140 leerling-dakdekkers in opleiding
en dat is wel zo’n beetje het aantal dat we aan kunnen.
Meer willen we er niet in opleiding, want het uitvoeren
van een goede vakopleiding is het begin van het behoud
van (gekwalificeerd) personeel. Het goed uitvoeren van
een opleiding betekent werken met relatief kleine
klassen (de regel is, maximaal 12). Zo kan iedereen de
aandacht krijgen, die nodig is om zo goed mogelijk op
weg te gaan naar het diploma. Verder heeft TECTUM
alleen maar gekwalificeerde, gediplomeerde collegadocenten, of in opleiding. Geen uitzonderingen. Deze
kleine bedrijfstak heeft vier vestigingen voor de bitumineuze dakdekkers, om zo dicht als mogelijk bij de studenten op te leiden. Je moet dan nog wel even reizen
soms, maar er is in ieder geval een landelijke dekking.
En we gaan als bedrijfstak alleen maar voor de echte
diploma’s. Een diploma via een ROC, in ons geval via ROC
Midden Nederland, zodat je als dakdekker ook een echt
diploma behaalt. Vastgelegd via de bedrijfstak (werkgevers en werknemers) en met een spreekwoordelijke
stempel er op van het Ministerie van Onderwijs en
wetenschappen. Wij gaan voor het complete verhaal als
bedrijfstak en dus als TECTUM. Wat betekent dit? Naast
een (aankomend) vakman, die technisch zijn vak verstaat,
is er ook veel aandacht voor algemene vakken als
Nederlands, rekenen en maatschappelijke begeleiding.
Ook deze vakken worden door onze studenten enorm
gewaardeerd, zo blijkt uit evaluaties tijdens en na de
opleiding. Het gaat immers niet alleen maar om vaktechniek in het leven. Zonder een aftekening voor deze
vakken, geen diploma.
Voor de 140 leerling-dakdekkers geldt een groot en warm
welkom. TECTUM onderwijst, begeleidt en ondersteunt in
de opleiding en op het dak bij de leerbedrijven. Bij aanvang van de opleiding zeggen we wat we doen en wat we
van onze studenten verwachten. Vervolgens doen we wat
we zeggen. Altijd. We laten niemand in de steek. Van die
140 leerling-dakdekkers zullen er heel veel hun diploma
halen. Het liefst allemaal, maar dat is bijna onmogelijk,
we gaan geen diploma’s weggeven natuurlijk. Na een
jaar gediplomeerd voor de ene opleiding en op weg naar
de volgende opleiding. Zo blijft de dakdekker perspectief
houden op mooi en leuk werk en heeft de bedrijfstak en
het leerbedrijf meer gekwalificeerd personeel. Laten we
hopen dat de leerling-dakdekkers blijven komen. En dat
ze het mooie ambacht van BIKUDAK-dakdekker willen
leren en blijven uitvoeren. Dan blijven we met elkaar ons
doel bereiken.

Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM

Column
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“ALS JE DOET WAT JE
LEUK VINDT, KUN JE
EXCELLEREN”
Met de uitreiking van de TECTUM-Awards werden de vier gediplomeerden die tijdens hun opleiding de grootste ontwikkeling
hadden doorgemaakt in het zonnetje gezet.

D

e TECTUM-Award ging dit jaar naar Jesse van Buuren
(werkzaam bij Ben Roos Dakbedekking B.V. uit Bodegraven), Julian Zink (Romijnders Dakbedekking uit
Wijchen), Pim Spaan (Klomp Dakbedekkingssystemen B.V.
uit Amsterdam) en Ferry Pattiruhu (Leemrijse Dak en Wandtechniek B.V. uit Winterswijk). De TECTUM-Award bestaat uit
een oorkonde en een gezamenlijke reis. De traditionele reis
naar Moldavië kan vanwege de oorlogssituatie in buurland
Oekraïne niet doorgaan. Als alternatief is deze keer gekozen
voor het Italiaanse Verona als bestemming. De winnaars vertelden aan TECTUM-Journaal wat er door hen heenging toen
ze naar voren werden geroepen om de prijs in ontvangst te
nemen.

JESSE
“Van collega’s had ik al verschillende
malen gehoord dat de diploma-uitreiking altijd een fantastisch feest
is. Ik nam dat altijd met een korreltje zout, maar ik moet zeggen:
er was niets van gelogen! Het
was echt gaaf en het was super
geregeld. Ik had mijn kinderen van
zes en negen meegenomen en die
hebben genoten. De oudste stond voortdurend bij Shelly op het podium. We probeerden hem in toom
te houden, tevergeefs. Gelukkig hoorde ik dat de mensen het
grappig vonden. Ik wist van het bestaan van de prijs, maar het
was voor mij lastig te voorspellen of ik kans maakte op een
TECTUM-Award. Tijdens het eerste jaar vroeg ik aan de leraren naar de criteria. Het ging om de ontwikkeling in het leren
die je had doorgemaakt en dat je inzet had getoond. Met de
inzet zat het wel goed, maar de grootste ontwikkeling? Er
waren erbij die op een erg laag niveau begonnen en tijdens de
opleiding prima dakdekkers werden. Dan maak je een enorme
ontwikkeling door. De prijs was een leuke verrassing. Een van
mijn collega’s bij Ben Roos is een keer mee geweest naar
Moldavië. Hij had het daar super naar zijn zin. Ik zou het ook
mooi hebben gevonden om daar naar toe te gaan, maar ik was
blij verrast dat het nu Verona wordt. Het is daar prachtig.
Ik ben nu twee jaar dakdekker en ik heb het ontzettend naar

mijn zin. Ik heb nu niveau 3 afgerond en ik vind dat TECTUM
het uitstekend doet. De leraren hebben geduld met de leerlingen. Daar heb ik veel respect voor.”

JULIAN
“Dat ik een TECTUM-Award heb
gewonnen was totaal onverwacht
en een leuke verrassing. Ik wist
van de reis naar Moldavië. Verona
is natuurlijk een mooi alternatief.
Ik ging met mijn vriendin en mijn
ouders naar de uitreiking. Ze
waren trots op me dat ik de prijs
had gewonnen. Mijn werkgever en de
uitvoerder waren er ook, maar zij waren al op de hoogte.
De hele familie en de mensen op het werk hebben allemaal
gereageerd. Zoiets geeft je positieve energie. Ik ben nu iets
meer dan een jaar dakdekker. Ik vind het nog steeds leuk.
Het is afwisselend. De opleiding was prima. De docenten
stonden altijd open voor vragen en initiatieven. Je kon over
alles sparren en er werd altijd iets mee gedaan. Het is een
veilige leeromgeving, heel gemoedelijk.”

PIM
“Het was mijn eerste keer bij de
diploma-uitreiking van TECTUM.
Ze pakten echt groots uit! Op een
prijs had ik niet gerekend. Ik ben
van mezelf nogal rustig en in
de klas was het weleens druk.
En ik had goede cijfers. Misschien
dat ik er daarom uitsprong. Mijn
zus, mijn moeder, mijn vader en
stiefmoeder waren meegekomen naar
de uitreiking. Ze waren trots op me dat ik de prijs won. School
was nooit echt mijn ding. Lange tijd liep ik de kantjes ervan af
en ik stopte meerdere keren met een opleiding. Iedereen was
dus blij dat ik nu een diploma mocht ophalen. Ik ben nu bijna
vier jaar dakdekker. Als ik een opleiding doe voor een vak dat
mij interesseert, dan maak ik het af. Andersom, als het me
niet interesseert, dan wordt het ook niets. Het dakdekkersvak

“Samenwerking
binnen
BIKUDAK
is uniek”
In haar toespraak tijdens de diploma-uitreiking
sprak Hanane Chikhi van CNV Vakmensen haar
waardering uit voor de samenwerking tussen
sociale partners. “De energie die we er in
stoppen levert altijd iets positiefs op.”
“Ik vind het altijd fantastisch voor de mannen – want het
zijn toch vooral mannen – dat het op deze manier wordt
gedaan. Deze sector is daar uniek in. Ik ben blij dat het
weer kan, want het is een speciaal moment.” Hanane
Chikhi was voor de derde keer aanwezig bij de diplomauitreiking van TECTUM en in haar toespraak benadrukte
ze het belang van opleiding voor de sector.

Mensen moeten regisseur worden over hun eigen loopbaan. Het is een kleine sector. Toch investeren we er veel
tijd in. Dat doe ik enorm graag, juist omdat we goede
afspraken met elkaar kunnen maken. Ik zie dat de energie
die we er in stoppen altijd iets positiefs oplevert.” £

Na afloop van de diploma-uitreiking lichtte ze het belang
van de samenwerking tussen sociale partners toe.
Hanane: “Ik ben actief in meerdere sectoren en ik vind de
samenwerking binnen BIKUDAK echt heel goed en uniek.
Daar ben ik heel blij mee. Natuurlijk zijn de sociale partners het op de inhoud niet altijd met elkaar eens. Maar als
het gaat om het belang van scholing staan de neuzen
dezelfde kant op. Dat is echt mooi.”
is niet nieuw voor me en dat maakt het ook leuk. Ik ga door met
niveau 3. Ik streef ernaar om het dan minstens zo goed te doen.
De TECTUM-Award is in ieder geval een goede motivatie.”

FERRY

Wat Hanane betreft zou de samenwerking prima als voorbeeld kunnen dienen voor andere sectoren. “Je kunt het
heel goed naar andere sectoren vertalen. In de praktijk
gebeurt het helaas toch niet. Je hebt de bereidheid
van alle partijen nodig om er energie en middelen
in te kunnen stoppen. Als we binnen de
BIKUDAK-sector overleggen, dan is er over dit
onderwerp geen discussie. Dat is uniek.”
De drempel om dakdekker te worden is laag
en daarom biedt de branche voor velen een
kans op een mooie carrière, vindt Hanane.
“Je kunt beginnen bij niveau 1. Ook als je in
het verleden niet altijd de juiste keuzes
maakte, of als je niet weet wat je wil
worden, dan nemen TECTUM en de werkgever je bij de hand. Als ze potentie in
je zien, dan wordt er in je geïnvesteerd.
Daar kun je mentaal enorm door groeien.
Scholing heeft ook een sociale functie en
deze sector vindt dat belangrijk.”

REGISSEUR OVER JE
LOOPBAAN
Bij het arbeidsvoorwaardenbeleid van
CNV staan scholing en een leven lang
leren hoog op de prioriteitenlijst.
Hanane: “Bij CAO-onderhandelingen
zien we er altijd op toe, dat er
afspraken worden gemaakt rondom
scholing. We kijken verder dan de
functie die je op dit moment uitoefent. In het
kader van duurzame inzetbaarheid kijken we
of je een bepaalde functie fysiek een leven
lang vol kunt houden. Misschien heeft
iemand meer potentie en kan hij verder
groeien. Ook dat willen we stimuleren.

TON KASTERMANS FOTOGRAFIE

“De leraren gaven vooraf een indruk
van de diploma-uitreiking en de
hooggespannen verwachtingen
werden volledig waargemaakt.
Achteraf dacht ik: de cijfers
waren goed en daar was ik blij
mee. Maar een TECTUM-Award
had ik niet zien aankomen. Sinds
vorig jaar april ben ik dakdekker en
dat bevalt me heel goed. Misschien is het
resultaat daarom zo goed. Als je doet wat je leuk vindt, kun je
excelleren, wordt er weleens gezegd. De reis naar Verona was
een mooie verrassing. Daar heb ik zeker zin in. Voordat ik dakdekker werd, zat ik in de detailhandel. Het was altijd hectisch,
maar na verloop van tijd werd het minder uitdagend. Ik zag
geen optie om me verder te ontwikkelen. Dan moet je voor je
geluk kiezen. Ik kom uit een echte dakdekkersfamilie. Zodoende
kwam ik in dit vak terecht, ook omdat ik iets met mijn handen
wil doen. Ik nam een risico, want ik had een kind en een koophuis. Maar het was een goede beslissing. Een week na de uitreiking kreeg ik mijn tweede kind, een zoon. Ik heb ook andere
opleidingen gedaan. Ik vind de manier waarop TECTUM werkt
goed. Alles is er goed geregeld en de organisatie is top. De
communicatie verliep ook goed. Ik had aangegeven dat het lesmateriaal wat mij betreft nog meer digitaal mag, maar daar zijn
ze al mee bezig. Met online werken komt het minder voor dat
mensen hun boeken niet kunnen vinden. Ik kreeg les van een
hele goede leraar. Ik was daar echt blij mee. Niveau 3 ga ik
zeker doen. Het is bij ons op de zaak de gewoonte om na
niveau 2 eerst een jaar ervaring op te doen en daarna weer
verder te gaan met de opleiding. Ik ben leergierig, dus ik wil
door blijven leren. Je mag bij ons bedrijf gewoon doorleren, dus
dat ga ik doen. Dat houdt het spannend en uitdagend.” £

LAAGDREMPELIG
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JOEY BEERS
WINT
KOOS BECHTOLD PRIJS 2022

“IK DACHT:
IK GA ERVOOR!”
De prijs voor de beste OKD’er ging dit jaar naar
Joey Beers, werkzaam bij Consolidated Nederland
B.V. Vooraf vermoedde hij dat hij een kans maakte,
maar aan de onzekerheid kwam pas een eind toen
zijn naam werd omgeroepen tijdens de diplomauitreiking. Jan van den Luitgaarden, de voorzitter
van VEBIDAK, overhandigde de oorkonde en een
reischeque van 500 euro.

D

e Koos Bechtold Prijs is vernoemd
naar de de initiatiefnemer van de OKDopleiding. De in 2007 overleden erevoorzitter van VEBIDAK droeg scholing en opleiding een warm hart toe, net als de samenwerking met TECTUM. Het belang van de OKD
is alleen maar gegroeid, zo bleek uit de inleidende woorden van Cees Woortman, directeur
van VEBIDAK. De vraag naar UTA-personeel is
de afgelopen jaren met 25 procent gegroeid.

Joey hoorde pas laat over het bestaan van de
Koos Bechtold Prijs. Joey: “Bij het tweede
examen hoorde ik dat er een prijs werd uitgereikt voor de beste student. Ik was toen lekker
op weg met een acht en een negen, dus ik

dacht: ik ga ervoor. Er waren dit jaar voor het
eerst twee groepen, omdat de OKD een tijdje
had stilgelegen door corona. Ik kon mijn cijfers dus alleen vergelijken met de mensen
in mijn klas. Van de andere groep wist ik het
niet.”

EEN GROOT SPEKTAKEL
Bij de uitreiking waren collega’s van Consolidated aanwezig. Joey: “Alleen al van onze
eigen vestiging waren er vijf collega’s die hun
diploma kwamen ophalen. Achteraf hoorde ik
dat ze op de zaak al wisten dat ik de prijs had
gewonnen. TECTUM had geïnformeerd of ik
wel echt aanwezig zou zijn.” De diplomauitreiking omschrijft Joey als een groot

spektakel. “Ik had al verhalen gehoord, maar
dat er zo werd uitgepakt had ik niet verwacht.
Tijdens het feest na de diploma-uitreiking
werd ik door allemaal mensen gefeliciteerd
die ik niet eens kende. Ik liep daar natuurlijk
bepakt en bezakt met bloemen, een reischeque en oorkonde, dus ik viel op. Maar het
was toch erg leuk. Ook na afloop waren er
veel positieve reacties, onder meer op social
media, echt een verrassing. Onze marketingmedewerker complimenteerde me met mijn
uitgebreide sociale netwerk.”

AMBITIES
De reischeque wordt gebruikt voor een tripje
naar Barcelona, maar Joey kijkt alweer voor-

KENNISMAKINGSDAG VMBO-LEERLINGEN:

“Ik wil lekker
met mijn
handen werken”
Sinds de coronamaatregelen het toelaten, ontvangt
de locatie in Nieuwegein weer met enige regelmaat
bezoek van vmbo’ers. In juni mochten twee klassen
van CSG De Lage Waard in Papendrecht kennismaken met de platte dakenopleiding.

D

e helft van de groep leerlingen van De Lage Waard kreeg eerst een presentatie over de
opleiding door adviseur onderwijs & bedrijfsleven Marco van der Laan.
De andere helft mocht direct door naar de praktijkruimte. Onder leiding van docenten
Peter van der Dussen en Frank Peters gingen de leerlingen na een korte instructie aan de slag
met de brander en de föhn. De opdrachten werden met enthousiasme uitgevoerd.
6

HET ECHTE WERK
MARIJN DEN HARING (15)
vond het werken met bitumen
het leukst. “Dat is toch het
echte werk, met de brander.
Excursies hebben we vaker
gedaan, maar zoiets als dit
heb ik nog niet gezien. We
mochten bij een eerdere
excursie bij een andere opleiding één keer even een stuk
gereedschap vasthouden,
maar daarna moesten we
snel weer door. Hier krijg je
alle tijd om het vak uit te proberen. Dit is echt de eerste
keer dat ik zoiets doe. Ik vind
het erg leuk.” Marijn overweegt een carrière in de
bouw. “Sinds dit jaar ben ik
de technische kant opgegaan.
Ik wil straks een BBL-traject
volgen. Dan kan ik tegelijkertijd werken en leren. Ik zie
mezelf later niet vijf dagen
per week achter een laptop of
een boek zitten. Ik wil lekker
met mijn handen werken.”

uit naar de volgende opleiding. “Ik heb me
aangemeld voor de OKD-Top. Ik werk nu bijna
zes jaar bij Consolidated en intern ga ik ook
een traject volgen. Ik ben 32 en ik heb een
jong gezin. Het is druk genoeg, dus ik hoef
niet volgende week al bedrijfsleider te zijn.
Maar binnen de organisatie heb ik uitgesproken dat ik ambities heb en daar gaan
we iets mee doen. Als het gaat om het volgen
van een opleiding heb ik in ieder geval de
smaak te pakken!” £

Bijzonder dak:

De Faun in Groningen

Interview
REMCO
DE VRIES

Een bijzondere opdracht: zeventien dakkapellen van
een monumentaal pand bekleden met lood, zonder
solderen. “We moesten met een nieuw plan komen.”

H

et monumentale pand De Faun in Groningen stamt uit 1935. Sinds 2020 is er
een kledingzaak gevestigd. De daken moesten in hun oorspronkelijke staat worden hersteld. Reiding Dak & Zinkwerk kreeg de opdracht om de daken van de
zeventien dakkapellen van het pand te restaureren. Een eenvoudige klus was het niet,
vertelt Dirk Reiding. “We moesten er in eerste instantie even over nadenken. Er was
al eerder een poging gedaan om de daken in de oorspronkelijke staat te herstellen,
maar dat mislukte. Er ontstond lekkage. We moesten met een nieuw plan komen,
waardoor de buitenkant zoveel mogelijk lijkt op het originele dak. Maar dan waterdicht.
We hebben goed samengewerkt met de zinkleverancier en zodoende lukte het.”

LEERPROCES
De dakbedekking bestaat geheel uit lood en er werd niet gesoldeerd. Dirk Reiding:
“Het was voor mij ook een leerproces. Het lood wordt met koperen klangen bevestigd.
Daarna wordt het dak twee keer gefelsd. Zo ontstaat een waterdicht resultaat.”

MYTHOLOGISCHE FIGUREN
De Faun is een bijzonder pand en de gemeente Groningen hecht er aan om de oorspronkelijke staat te behouden. Het pand dankt zijn naam aan de mythologisch figuren
(waaronder faunen), die op opvallende plekken aan de buitenkant zijn aangebracht
door de Groninger beeldhouwer Willem Valk. In het verleden werd De Faun gebruikt
als bedrijfsverzamelgebouw, hotel en winkelpand. Behalve een kledingzaak, vestigde
zich ook een café in De Faun. £

Van recruitment
naar dakdekker
Een voorspoedige carrière in sales en recruitment bracht Remco de Vries geen voldoening.
Totdat hij besloot om het roer om te gooien.
“Ik dacht vaak: was ik op mijn zestiende maar
in de bouw gaan werken”

R

emco de Vries (32) woont met vrouw
en drie kinderen in Veldhoven en werkt
sinds november bij Van Hoek Dakbedekkingen BV als leerling-dakdekker. In
februari startte hij met de niveau 2 opleiding
bij TECTUM. Remco: “Ik heb het naar mijn
zin, ik haal goede cijfers. De klasgenoten en
de docenten zijn leuk. Ik wil het vak graag
leren. Volgens mijn voorman stel ik goede
vragen.”
Een loopbaan als dakdekker, lag niet direct
voor de hand. Tot voor kort had hij een succesvolle carrière in recruitment en daarvoor
als accountmanager. Remco: “Ik was oorspronkelijk van plan om een HBO-opleiding
te doen, maar ik wilde eerst wat geld verdienen. Ik kreeg een baan als telecom-verkoper
in een winkel. Daar was ik vrij goed in, dus
dat ben ik toen blijven doen."

LEUKER DAN VERWACHT
JOREN VEEN (14) zit in de derde klas van het vmbo en volgt de richting BWI. Ietwat onwennig
maar geconcentreerd hanteert hij de brander, terwijl Frank Peters hem in alle rust begeleidt.
Even later maakt hij met de föhn zelfgesneden letters vast op de pvc-ondergrond en vertelt
hij dat hij het best naar zijn zin heeft. “Vooral het branden was leuk. Het ging volgens mij wel
goed.” Over het vak van dakdekker heeft hij weleens nagedacht. “Mijn vader heeft een keer
het dak van onze schuur bedekt en ik hielp toen mee. Nu ik hier ben, is het toch nog leuker
dan ik had verwacht.” £

Remco accepteerde een baan als accountmanager in de zakelijke ICT-markt en boekte
ook daar successen. “Het was een leuk
bedrijf en het klinkt misschien arrogant,
maar ik verkocht daar al snel meer dan de
rest van het sales-team bij elkaar. Dat is het
punt waarop je weet dat het tijd is voor een
volgende stap.”
Die volgende stap werd een baan bij een
groot internationaal recruitment-bureau.
“Mijn klanten waren grote multinationals.
Als de directeur van zo’n bedrijf je belt
tijdens je vakantie, dan moet je aan de slag,

anders raak je de klant kwijt. Ik heb er maar
een half jaar gewerkt, want ik werd er ongelukkig van. Ik dacht vaak: was ik maar op
mijn zestiende in de bouw gaan werken.
Maar ik had een gezin en een huis. Dan start
je niet zomaar een nieuwe carrière.”
Een vriend raadde Remco aan om naar
het vak van dakdekker te kijken. Remco:
“Hij zei: 'Als je ongelukkig wordt van je huidige baan, dan is je geld ook niet veel waard'.
Dat klopte. Mijn oudste kind vroeg me wel
eens waarom ik altijd zo somber was, of ik
soms werd gepest op mijn werk. Maar ik
werd niet gepest op mijn werk, ik had de
pest áán mijn werk. Op een maandagavond,
de kinderen lagen op bed, stuurde ik mijn cv
uit naar twaalf bedrijven: leerling-dakdekker
zoekt baan. Op dinsdagochtend had ik meerdere uitnodigingen voor een gesprek. Ik
bezocht de leukste bedrijven en daar legden
ze me uit wat het vak van dakdekker inhoudt.
Ik heb voor Van Hoek gekozen.”
De eerste dag bij Van Hoek herinnert Remco
zich nog goed. “Ik had ’s nachts geen oog
dichtgedaan. Je loopt als enige met nieuwe
kleren over de bouw. Iedereen ziet dat je nog
niets kunt. Ik dacht: waar begin ik aan? Maar
nu vind ik het werk super. ’s Morgens heb ik
zin om aan de slag te gaan en aan het eind
van de dag ga ik met een voldaan gevoel
naar huis. Dat komt natuurlijk ook door de
goede sfeer bij het bedrijf en de goede
begeleiding.” £
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Interview met Jan Vriends:

THE MAKING OF
TECLA & TOMMY
Wie het TECTUM-Journaal leest, kan het niet zijn ontgaan: Tecla & Tommy
zijn weer terug van weggeweest! En dat is best bijzonder. De geestelijk
vader (zoals dat in striptermen heet) van dit leuke duo is Jan Vriends,
een van de beste en bekendste striptekenaars die ons land rijk is. Naast
Tecla & Tommy is hij onder andere de creator van 'Roos Vink' in TINA,
het oudste meidenblad van Nederland.

Maria vertelt

J

ARE YOU NUTS?

an is eigenlijk al bezig met het maken van strips
sinds hij kan schrijven. En vanaf 1991 mag Jan zich
een echte professionele striptekenaar noemen, want
dat was het moment dat de eerste betaalde opdrachten
binnenkwamen. Eigenlijk is ‘striptekenaar’ ook niet de
juiste term, het is ‘stripmaker’. Een stripmaker schrijft
het verhaal, daarna tekent hij het verhaal en daarna kleurt
hij het in. Dat zijn feitelijk drie vakgebieden. In Frankrijk
en België zie je vaak de combinatie van tekenaars- en
schrijversduo's, maar in Nederland komt het meer voor
dat een stripmaker het beiden doet.

Verhalen en columns schrijven vind ik echt één van de
leukste dingen om te doen. Ik schrijf nu al ruim negen jaar
een maandelijkse column voor een autoblad, dus ik heb al
heel wat avonturen weggetikt. Maar ja, dat gaat haast als
vanzelf als je zo een enorme autofanaat bent als ik. Ik heb
echt nog nét geen benzine in mijn bloed. En toen mij werd
gevraagd ook een column te schrijven voor het TECTUMJournaal zei ik natuurlijk meteen: JA! Beseffende dat ik
vele malen minder avonturen meemaak op een dak, of
dakgerelateerd, dan dat ik dat doe met mijn auto’s.
Maar dat was ook meteen een geweldige uitdaging.

Krachtige voorbeelden
Jan tekent al zijn hele leven strips. En als je opgroeit met
Donald Duck, Tina, Eppo, Suske en Wiske en al die andere
fantastische strips, heb je als kind een onuitputtelijke bron
van inspiratie. Door al deze krachtige voorbeelden heeft Jan
zijn eigen stijl neer weten te zetten. Zijn bekendste werk
verschijnt al jaren in het tijdschrift TINA. In 2007 creëerde
Jan het karakter ‘Roos Vink’. De avonturen van Roos gaan
vooral over haar leven in de brugklas en de ontberingen
van een pubermeisje. Compleet met onbegrijpelijke leraren,
besties en natuurlijk jongens. De strip is mateloos populair.
Er verschenen al een aantal verzamelalbums van.

Oké, toegegeven, ik beleef overal avonturen. Een simpel
tripje naar IKEA is met mij meestal een tochtje waarbij je
met geluk gewoon voor middernacht thuiskomt, al dan niet
met zo’n gezellig bouwpakket wat je nog in elkaar moet
zetten. Hoe dat komt? Ik weet het echt niet. Er komen
zulke onwaarschijnlijke gekke dingen op mijn pad. Mijn
mini-mens zegt dat ook altijd: “Mam, het leven met jou is
één groot feest. Als je in de ochtend de deur uitstapt weet
je niet waar je in de avond terecht bent gekomen... áls we
al thuiskomen...” Ik zou het ook niet anders kunnen.

Als Jan de vraag wordt gesteld hoe het toch kan dat een
man van middelbare leeftijd zo succesvol is in het schrijven
van puberperikelen, geeft hij als antwoord dat dat vooral
komt door de verhalen waar zijn puberdochters mee thuis

Toch blijft het een uitdaging om voor het TECTUM-Journaal
weer een onderwerp te vinden. Maar ergens kreeg ik het
idee om eens te zoeken wat nu eigenlijk het duurste dak
ter wereld was. En hoe kon het? Dat is een dak van een
auto! Namelijk van de Bugatti Chiron. Oké... die auto an
sich is natuurlijk al een ietsjepietsje buiten het standaard
budget, je moet voor een kale versie toch al bijna 3 miljoen
euro betalen. En ergens op deze aardkloot is er dus een
multimiljardair die dit krankzinnige apparaat gekocht heeft,
maar zich een beetje opgesloten voelde.

Wat dan wel weer leuk is: de hoofdruimte in de auto is met
bijna 3 centimeter toegenomen door dit dak. Dat is toch fijn
om te weten, mocht ik ooit in de gelegenheid komen om
een Bugatti aan te schaffen – tweedehandsje of zo – dat ik
er dan met mijn lengte ook gewoon in pas! £

Maria Pels
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Vrij werk
Het proces van het maken van een strippagina is voor Jan
ongeveer een dag werk. Naast deze opdrachten doet Jan
ook ‘vrij werk’. Dit vrije werk maakt hij dan ook echt in zijn
vrije tijd en dan kan het wel éen tot twee jaar duren, voor
een album klaar is. Ander werk van Jan is de strip Janjaap
die in het verleden in het Algemeen Dagblad stond en
Cowboy John. Dit zijn, zoals hij ze zelf noemt, ‘graphic
novels’, grafische romans voor volwassenen. Hiervoor haalt
Jan zijn inspiratie voornamelijk uit eigen ervaring, zijn liefde
voor de natuur, wetenschap, literatuur en muziek.
Ook heeft Jan een gezonde dosis humor. Samen met
John van der Sanden maakte hij (als rasechte Brabander)
Het Brabants Vakantieboek, met een uitscheurbaar kwartet,
bouwplaten, reken- en tekenpuzzels en zoekplaten.
Dit boek is echt een aanslag op je lachspieren! Naast
dit alles maakt Jan dus ook Tecla & Tommy voor het
TECTUM-Journaal. £
Onlangs heeft TECTUM.tv een bezoek gebracht bij Jan
om te zien hoe een Tecla&Tommy-strip tot stand komt.
In de TECTUM.tv-app kun je de reportage bekijken.

Meer weten over
Jan Vriends of een
van zijn boeken
bestellen? Check
www.janvriends.nl.

En hij was blijkbaar niet de enige. Tientallen bezitters van
deze monsterlijke machines hadden last van hetzelfde
euvel. Je zou denken: die mensen hebben autocollecties
waar ik alleen maar van kan kwijlen. Daar zal toch wel een
fatsoenlijke cabriolet tussen zitten, als je graag een open
ritje wil maken? Maar speciaal voor die groep mensen
heeft Bugatti de ‘Sky View’ ontworpen. Twee dunne panelen
van glas boven de stoelen. De prijs is op aanvraag... dat
betekent dus in de prijsklasse van ‘ARE YOU NUTS???!’

Volg
TECTUM
ook op
Twitter!

komen. In 2011 werd Jan benaderd om het hoofdkarakter
‘Tina’ een make-over te geven. Het Tina-karakter mocht
meer aansluiting vinden bij de lezers van het tijdschrift
in de huidige tijd. Inmiddels tekent en schrijft Jan al bijna
zestien jaar voor het tijdschrift TINA.

Vraag
het aan
Tommy

DEZE KEER DE VRAAG:

Rolsteigers, waar moet
je rekening mee houden?
Tommy mag dan een eeuwige leerling zijn, hij let wel goed op.
Vraag hem maar eens naar wat hij weet van rolsteigers.
Sinds 2021 zijn de regels veranderd, zo blijkt.
“Als je er niet goed mee omgaat, zijn het best gevaarlijke
dingen hoor, die rolsteigers. Ik heb erover gebeld met SBD
en daar vertelden ze dat er jaarlijks tientallen ongevallen
zijn met rolsteigers. Soms houden mensen er permanent
letsel aan over en het komt zelfs voor dat iemand overlijdt.
Je kunt daarom beter eerst kijken of je aan de slag kunt met
een stalen steiger, een hoogwerker, een hangbruginstallatie
of een hefsteiger. Pas als dat allemaal niet mogelijk is, mag
je een rolsteiger inzetten.
Het grootste probleem is natuurlijk dat je er vanaf kunt
vallen. Rolsteigers zijn eenvoudig in elkaar te zetten. Het
lijkt een routineklus en juist daarom vergeet je nog wel eens
een onderdeel. Je moet zo’n steiger dan ook niet in je eentje
opbouwen. Zorg dat er een handleiding aanwezig is, in de
juiste taal. Gebruik die handleiding bij het opbouwen en

maak er geen haastklus van. Bij afwijkende constructies:
eerst vragen aan de leverancier hoe het zit. Tijdens het
opbouwen gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen,
dus: handschoenen, veiligheidsschoenen en een helm.
Sinds eind vorig jaar is de nieuwe norm, EN 1004, van
kracht. De maximale afstand tussen de grond en het eerste
platform is daarin teruggebracht van 4,60 meter naar 3,40
meter. De afstand tussen twee platformen is nu 2,25 meter
in plaats van 4,20 meter. De norm geldt ook voor steigers
onder de 2,50 meter. De zogenaamde vouw- en kamersteigers, vallen nu dus onder de norm. Daarom zijn stabilisatoren en leuningen ook voor die steigers verplicht.

Sinds 2018 mag je pas op de steiger staan als de heup- en
knieleuningen zijn aangebracht. Bij een rolsteiger lager
dan een meter ga je vanuit zittende positie op het platform.
Bij hogere steigers ga je door het platformluik. Je mag de
werkvloeren niet verhogen met trapjes, ladders of andere
middelen, want dan gaat het mis!
Voordat je aan de slag gaat, moet je alles controleren.
Daarvoor gebruik je een controlelijst. Die lijst kun je vinden
als bijlage bij het A-blad Rolsteigers op de website van
kennis- en adviescentrum Volandis, volandis.nl. In dat
document én op de website arbocatalogus-plattedaken.nl
vind je alle informatie die je nodig hebt.”

Als hij eenmaal staat is het belangrijk om te weten hoe je
een rolsteiger gebruikt. Dat leer je tijdens een goede cursus.

VRIJWERKERS.NL © 2022

Tecla & Tommy

De mazzel
!
Tommy
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Van de
controller

WIJZER IN GELDZAKEN

Adri Swart:
“Geschoold personeel
levert beter werk af.”
Een groot gejuich steeg op toen de winnaar van de Gouden
Brander bekend werd gemaakt tijdens de diploma-uitreiking.
Adri Swart, directeur van Zaanstad Dakwerken nam de prijs
voor het best opleidende bedrijf in ontvangst. Aan TECTUMJournaal legt hij uit waarom scholing en opleiden belangrijk is.
“We waren al twee keer eerder genomineerd, maar we hadden
steeds te weinig leerlingplaatsen. Daarom zijn we extra blij
dat we de Gouden Brander alsnog hebben gewonnen.” Adri
Swart kreeg veel positieve reacties op het winnen van de prijs.
Hij ziet de Gouden Brander als een mooie erkenning voor de
investering in de scholing van zijn medewerkers. “Sinds ik
in 2001 samen met mijn vader en twee compagnons dit bedrijf
overnam, was opleiden een belangrijk thema. Ik ging destijds
zelf lekker werken op het dak en een jaar later volgde ik de
opleiding bij TECTUM. Weer wat later deed ik de OKD.”

BETERE KLANTEN

Colofon

Sinds 2011 is Swart de enige aandeelhouder. Dagelijks werken
er zijn er zo’n 55 medewerkers buiten en zitten er 14 collega’s
op het kantoor. Adri: “Tijdens mijn opleiding zag ik meteen
hoe belangrijk scholing is voor het bedrijf. Met geschoold
personeel lever je beter werk af en krijg je betere klanten. We
doen de iets moeilijkere renovatieklussen en we willen goede
producten afleveren. Dat kan, dankzij onze goede vakmensen.”
Niet alleen de basisopleidingen zijn belangrijk, ook de tussentijdse cursussen zijn nodig voor constante kwaliteit, aldus
Adri. “We maken elk jaar, samen met TECTUM een scholingsplan. Alles wat er wordt aangeboden komt voorbij. We kijken
ook naar de wensen van de medewerkers zelf. Dat is een
belangrijk onderdeel van het functioneringsgesprek.”

TECTUM-JOURNAAL is een uitgave
van TECTUM, Stichting voor Dakvakmanschap en verschijnt 3x per jaar
REDACTIESECRETARIAAT:
Ilse Kolsteeg

OPSTAP
Net als bij andere bedrijven hebben de iets oudere werknemers soms wat minder zin in een opleiding of een cursus.
Adri: “Dat lossen we op door een groepje te maken met
mensen die goed bij elkaar passen. En we maken er een
mooie dag van. De jongere medewerkers zien het niet als
‘school’. Ze worden opgeleid en dat vinden ze belangrijk.
Ze ontmoeten mensen van andere bedrijven en het is een
opstap naar een nog beter salaris. Als je er achteraf naar
vraagt, hebben ze allemaal een leuke tijd gehad. Zo herinner
ik me de opleiding zelf ook.”
Het is niet lastig om goede leermeesters te vinden, vertelt
Adri. “Jong en oud, meestal vinden het ze het leuk om een
ander het vak te leren. Het gaat erom, dat je mensen de
ruimte geeft. We hebben ook de uitvoerders naar de opleiding
gestuurd, dat vind ik erg belangrijk. Ook zij moeten de noodzaak inzien van leermeesters en aandacht voor opleiding. Het
hele bedrijf begrijpt waarom we dit doen. Ik ben blij dat we het
zo hebben aangepakt. Natuurlijk kost het tijd, maar dat geldt
voor alles. Het kost geld, maar een dag regen kost ook geld.
Het is zoet en zuur door elkaar. De gerenommeerde bedrijven
in de branche begrijpen dat.” £
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Jongeren laten soms onnodig geld liggen. Zo weet
niet iedereen dat het geld op kan leveren om belastingaangifte te doen. Ook kun je vanaf je 18e zorgtoeslag aanvragen. Velen zijn er niet mee bekend
en dat terwijl ook jongeren regelmatig tegen
financiële problemen aanlopen.
De overheid heeft een onderzoek gedaan onder
MBO-studenten. Daaruit blijkt dat een groot aantal
problemen heeft met geldzaken. Het gaat daarbij
om schulden, te laat terug betalen van leningen en
betalingsachterstanden. Wil je hier meer over weten,
ga dan naar de website wijzeringeldzaken.nl.
Op deze site vind je onder andere informatie over
hoe je de aangifte inkomstenbelasting in moet vullen
en zorgtoeslag aan kunt vragen. Ook zijn er tips over
hoe om te gaan met geld. Uit het onderzoek komt
ook naar voren dat jongeren vaak iets kopen op
afbetaling. Meestal doen zij dit, omdat zij het geld
niet hebben. Dan zijn de kleinere maandelijkse
bedragen heel aanlokkelijk. Maar allemaal kleine
bedragen, je abonnementen en de zorgverzekering
samen, is nog steeds veel per maand!
Ben je wat ouder? Gelukkig is er op deze handige
site ook voor twintigers, dertigers en oudere werknemers genoeg te lezen. Er zijn tips om de kosten
van een smartphone in de hand te houden en je
vind er veel nuttige informatie over zakgeld voor
je kinderen of over pensioenen.
De laatste uitdaging (in deze column) is om weg te
blijven van het online gokken. Er wordt ondanks een
nieuw verbod nog steeds veel reclame voor gemaakt
waardoor veel mensen weleens een gokje wagen.
Maar hoe groot is de kans dat je echt iets wint?
Klein, heel klein! Het gaat hierbij niet alleen om het
gokken op uitslagen van voetbalwedstrijden of de
Staatsloterij. Denk ook aan het 'investeren' in crypto.
Uit het bovengenoemde onderzoek blijkt dat 51% van
de mensen dit doet om (te proberen) vermogen op
te bouwen, maar een heel groot deel doet het ook
vanwege de spanning, de kick (40%). Denk er dus
van tevoren goed over na, want de kans is het
grootst dat je het geïnvesteerde geld kwijt bent. £
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