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Preventieve 
gezondheid
Er is een kort maattraject 
ontwikkeld dat zich richt op 
duurzame inzetbaarheid van 
dakdekkers. Een gesprek 
hierover met SBD-coördi-
nator Jos van der Borgt.
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De ene cursus 
is de andere niet
Een gesprek over de laatste 
stand van zaken inzake 
leverancierscursussen
met Hans Crombeen 
(FNV Bouw) en Cees 
Woortman (VEBIDAK).
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Een dagje mee 
met...
Een kijkje achter de scher-
men bij TECTUM. We 
volgen Hans Keiman, 
beheerder en onmisbare 
spin in het web.
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Vakrichtlijn 
2013, cursus-
aanbod TECTUM 
up to date
De Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkings-
systemen viert dit jaar zijn 13e verjaardag.  
Vanaf het eerste uur kunnen, door toepassing 
van de Vakrichtlijn, dakbedekkingssystemen 
van bitumen en kunststof overeenkomstig het 

Bouwbesluit worden ontworpen en uitgevoerd.

R ecent verscheen de vernieuwde uitgave 
2013. Een belangrijk verschil met de vorige 
editie van de Vakrichtlijn is, dat nu ook de 

ontwerprichtlijnen voor TPO- (FPO-) en TPE  
dakbedekkingsconstructies en -systemen zijn 
opgenomen. TPO- (FPO-) en TPE zijn geen nieuwe 
productgroepen, maar materialen die al ruim 
twintig jaar in de dakbedekkingsbranche worden 
toegepast. Het betreft productgroepen die,  
wellicht door het inspelen op de marktontwikke-
lingen rondom het brandveilig(er) werken, de 
laatste jaren meer in beeld zijn geraakt. En niet  
in de laatste plaats om de specifieke materiaal-
eigenschappen, snelheid van verwerking en 
milieuaspecten van TPO- (FPO-) en TPE.  Zoals 
gezegd zijn in de Vakrichtlijn 2013 richtlijnen 
beschreven voor het gebruik van TPO- (FPO-) en 
TPE dakbedekkingssystemen, niet alleen voor de 
‘normale’ platte daken, maar ook voor de zware 
gebruiksdaken zoals tuindaken, parkeerdaken en 
dergelijke. TECTUM kan specifieke praktijkoplei-
dingen of maatcursussen aanbieden waarmee 
kennis en ervaring wordt opgedaan om TPO- 
(FPO-) en TPE-producten op een juiste wijze te 
verwerken. Alles uiteraard in lijn met de huidige 
stand van de techniek. Deze (korte) opleidings-
trajecten kenmerken zich door hun praktijkge-
richtheid en grote mate aan zelfwerkzaamheid. 
Ze staan onder leiding van ervaren vakdocenten. 

VRAAG EN ANTWOORD
De afgelopen periode heeft TECTUM een aantal 
vragen bereikt waarvan onderstaand een selectie. 

Ik ben goed geschoold en zo staat dat ook op mijn
Skillcard. Maar als ik die card vergeten heb. Mag ik 
dan toch werkzaamheden op het dak uitvoeren?
Dat is niet zo slim, maar u mag natuurlijk wel  
werkzaamheden op het dak uitvoeren. De oplei-
dingsstatus is via uw wachtwoord bij TECTUM te  
achterhalen.

Het is al erg lang geleden dat ik de C1-cursus heb 
gevolgd. Ik wil me dus inschrijven voor de cursus 
‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’. Hoe kom ik 
erachter wanneer deze gegeven wordt? 
Via de website van TECTUM. Klik in het hoofdmenu 
Cursussen en vervolgens Agenda aan. In de agenda 
treft u cursussen aan, waarvoor u zich nog kunt 
inschrijven. In 2014 wordt de eendaagse C1-cursus 
op een aantal data georganiseerd.

Ik heb in het verleden BHV-Dak gedaan, maar dat 
staat niet op mijn Skillcard vermeld?
Dat kan, omdat u dan niet aan de herhalingstermijn 
heeft voldaan. 

Ik heb dit jaar de C1-cursus gedaan. Maar dat zie ik 
niet terug op mijn Skillcard.
Dat kan. Via de website worden, na het inloggen, 
alle kwalificaties van een betrokkene weergegeven. 
Dus ook de meest recente. De Skillcard wordt jaar-
lijks gereset.

Mag ik me als zzp’er inschrijven voor de cursus 
‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’? 
Ja, dat is mogelijk. Graag zelfs. Neem over de 
voorwaarden contact op met TECTUM.

Ik ben mijn pas kwijtgeraakt. Hoe kom ik aan een 
nieuwe pas?
Natuurlijk kunt u via TECTUM aan een nieuwe 
Skillcard komen. Maar daaraan zijn wel kosten 
verbonden.

Heel lang geleden heb ik de opleiding in Scherpen-
zeel gevolgd. Daarvan zie ik niets terug op de 
Skillcard maar ook niet op de website.
Indien u met een vakdiploma of certificaat kunt aan-
tonen dat u (in het verleden) opleidingen heeft ge-
noten, dan wordt hiervan melding gemaakt op het 
besloten gedeelte van de website. U zult echter zelf 
het initiatief daartoe moeten nemen. n
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Skillcard gelanceerd
Iedereen die in de BIKUDAK-sector werkt, kan 

binnenkort beschikken over de Skillcard. Met de 

Skillcard gaat de bedrijfstak de strijd aan tegen 

ondeskundigheid op het dak. Met de Skillcard 

kan iedere werknemer vanaf nu zijn vakmanschap 

eenvoudig aantonen.

De Skillcard, die het formaat van een 
betaalkaart heeft, geeft naast individu-
ele persoonsgegevens exact aan welke 

vakopleiding (niveau 2, 3 en/of 4) er (in het 
verleden) genoten is en welke veiligheids-
cursussen er werden afgerond (C1-cursus 
‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ en/of 
BHV-Dak). De Skillcard wordt door sociale 
partners beschouwd als een kwaliteits-
impuls voor de dakbedekkingsbranche. 
Iedereen die in de BIKUDAK-sector aan het 
werk is, kan door TECTUM van deze Skillcard 
worden voorzien. Dus ook de zzp’er die  
op hoogte werkzaamheden aan het dak  
uitvoert. Dit is van belang, omdat elke  
dakdekker (en dus niet alleen het CAO-
personeel) vanaf 1 juli 2014 verplicht de 
cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ 
(C1) moet hebben gevolgd. Is dit al lang 
geleden, dan dient aan de herhalings- 
verplichting van één keer in de drie jaar 

te zijn voldaan. Wordt daaraan niet voldaan, 
dan heeft een betrokkene niets op een  
dak te zoeken. De Inspectiedienst SZW 
(voormalige Arbeidsinspectie) gaat vanaf  
volgend jaar mogelijk streng controleren  
op het dak en kan sanctioneren indien de  
CAO-verplichte C1-cursus niet is gevolgd.

ADMINISTRATIE
De registratie van de Skillcard en de  
controle op de (actuele) inhoud is in 
handen van TECTUM. De Skillcard heeft  
een QR-code meegekregen die eenvoudig 
kan worden uitgelezen via de smartphone. 
De QR-code linkt door naar de website van 
TECTUM. Daarop kunnen, na het inloggen 
met een wachtwoord, alle kwalificaties  
worden uitgelezen. Ook de meest recente 
die nog niet op de Skillcard staan vermeld. 
De Skillcard wordt jaarlijks geüpdatet.  n

De verwerking van TPO- (FPO-) en TPE dak-
bedekkingsmaterialen is wezenlijk anders 
dan die van PVC of EPDM. Het grootste 
verschil zit in dit verband in de lastechniek 
en de lastemperatuur. Ook is er in voorko-
mende situaties een andere werkwijze in 
de afwerking van de overlapnaden. En al 
dan niet de toepassing van specifieke dak-
accessoires, zoals TPO/TPE-folietrimmen, 
patentrailen, TPO/TPE gecacheerde  
profielen en dakdoorvoeren etc. Kortom, 
een vakbekwame verwerking van TPO- 
(FPO-) en TPE dakbedekkingsmaterialen 
vraagt om extra kennis en vaardigheden 
van uw medewerkers. U kunt daarvoor een 
beroep op TECTUM doen. Natuurlijk staan 
dergelijke opleidingstrajecten ook open 
voor andere belangstellenden.  n

VOOR VRAGEN OF EXTRA INFORMATIE KUNT U 

TERECHT BIJ HET CURSUSSECRETARIAAT OF RAAD-

PLEEG TECTUM.NL.
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Column
SKILLCARD

Waarover gaat het nou eigenlijk? Vakman-
schap op het dak, aantoonbaar vakmanschap. 
Dus niet dat vakmanschap dat we onszelf 
toedichten.
“…Maar ik ben toch een goede vakman, rot 
op met je cursussen… ik bepaal zelf wel of 
ik het kan of niet…ik heb nooit klachten 
gehad…”. En dit kan dan geopperd worden 
door zowel de werkgever als ook de werk-
nemer. De werkgever die aangeeft dat zijn 
dakdekkers heel goede daken maken en de 
werknemer, die van zichzelf vindt dat hij 
eigenlijk altijd wel een puik stukje dakwerk 
aflevert “…een echte vakman…”. 
En wie ben ik om daar aan te twijfelen? 
“…Jullie van TECTUM, jullie preken toch altijd 
al voor eigen parochie…”, dat wordt nog al 
eens gezegd. En ja, ik kan het niet ontken-
nen, veel scholing en veel opleiding betekent 
veel werk voor TECTUM en dat is toch mijn 
business. Maar geloof me, daar gaat het mij 
nu echt niet om. Waar het mij om gaat is dat 
het vakmanschap aantoonbaar moet zijn. Dat 
moeten we willen van en met elkaar in onze, 
zo mooie bitumeuze en kunststof dakbedek-
kingsbranche. Vertegenwoordigers van werk-
gevers en werknemers hebben met elkaar 
afgesproken wat in dit verband goed is. Die 
opleidingen en cursussen worden erkend en 
daarmee wordt gezegd dat, als je in ieder 
geval deze opleidingen en cursussen hebt 
gevolgd, je dan mag zeggen dat je een zeker 
dakvakmanschap hebt. Zo zijn er ook leveran-
ciers die aan hun afnemers duidelijk maken 
dat dakvakmanschap een kwaliteit is. Die-
zelfde leveranciers die vervolgens de daad bij 
het woord voegen door mee te investeren in 
mooie opleidingen en cursussen. Vandaar 
de Skillcard! Maak maar aantoonbaar wat je 
allemaal weet van je vak door middel van 
een overzicht van gevolgde opleidingen en 
cursussen. 

Zijn cursussen niet via TECTUM gevolgd per 
definitie dan slecht? Nee, denk ik, maar ik 
kan en wil daarover geen uitspraak doen. 
VEBIDAK, FNV Bouw en CNV Vakmensen 
stellen dat opleidingen en cursussen via 
TECTUM in ieder geval een aantoonbaar 
inhoudelijk en didactisch niveau hebben, 
zonder enig commercieel oogmerk. 
Vakmanschap moet onafhankelijk aange-
toond worden. Omdat het nu eenmaal zo is 
dat (nog) niet alle dakdekkers vakmensen 
zijn, helaas. Was het maar waar. Was het 
maar zo dat wij zonder meer zouden mogen 
aannemen dat iedereen die dakwerk uitvoert 
ook een dakvakman is. Helaas is deze zeker-
heid niet te zo maar te geven. We gaan er van 
uit dat het verplegend personeel in Neder-
land aantoonbare kwalificaties heeft, liever 
geen kwakzalvers aan het bed. Zo moet het 
ook op het dak zijn. Allemaal vaklui op het 
dak. Dat is het streven, maar we kunnen er 
niet zo maar van uit gaan. Met de Skillcard 
wordt in ieder geval zichtbaar over welke 
onafhankelijk getoetste kwaliteiten de man 
of vrouw op het dak beschikt. Laten we de 
kwakzalver van het dak verbannen en laten 
we alle ruimte geven aan de echte vakman. 
Zoals het hoort.

Karel-Jan Batenburg
directeur TECTUM

Gijsbert en Marien van Horssen

VCA-cursussen duurden voorheen twee 
aaneengesloten dagen (m.u.v. de een-

daagse herhalingscursussen). Dat wordt losge-
koppeld en veranderd in twee keer een hele dag 
per week. TECTUM doet dit om de deelnemers 
tussen de lesdagen door een weekje de tijd te 
gunnen om zich thuis op het examen voor te 
bereiden. Via een button op de website kan, 
met een verstrekte inlogcode, een aantal proef-
examens als oefenstof in huis worden gehaald. 
De examens zelf worden overigens, net als  
voorheen, aan het einde van de tweede lesdag 
door een SSVV (Stichting Samenwerken Voor 
Veiligheid)-erkend exameninstituut afgenomen. 
De Stichting Examenkamer houdt hierop toe-
zicht. VCA-cursussen voert TECTUM in samen-
werking met PBNA uit.

DAKGERELATEERD
Wat betreft de inhoud kan worden gemeld dat 
deze vanzelfsprekend voldoet aan alle eisen die 
SSVV aan een VCA-cursus stelt. Voorbeelden 
daarvan zijn: de basiskennis over relevante  

wet- en regelgeving verwerven, gevaren en  
risico’s leren te herkennen en preventie weten 
toe te passen. Wat een VCA-cursus bij TECTUM 
echt uniek maakt, is dat er naast de algemene 
toets ook een eigen, dakgerelateerde, toets 
wordt afgenomen. Daarom wordt er in de cursus  
ruimte gereserveerd voor lesstof die zich toe-
spitst op de (werk)omstandigheden op en 
rondom het dak. Zo wordt er aandacht besteed 
aan brand- en explosiegevaar, gevaarlijke  
stoffen en etikettering, risicovolle situaties  
op het dak, veiligheidsprocedures, bedrijfs-
noodplannen, taak-risico-analyse begrippen, 
ergonomie op en rondom het dak, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, werkplekinspectie dak, 
uitvoeren van een veiligheidscheck, arbeids-
middelen, gereedschappen en machines die 
tijdens dakwerkzaamheden worden gebruikt. 

Inschrijven voor een VCA-cursus bij TECTUM, 
betekent bovendien dat er een beroep kan wor-
den gedaan op de tegemoetkomingsregelingen 
voor scholing in de dakbedekkingsbranche.  n

VCA-cursussen 
vernieuwd
TECTUM heeft de VCA-cursussen behoorlijk vernieuwd. Dat geldt 

met name voor de uitvoering van de VCA-cursus Basisveiligheid 

(14-C7) en de VCA-cursus Veiligheid voor Operationeel Leiding-

gevenden (14-C9). Voor deze opzet is gekozen, om de slagings-

kans nog verder te laten toenemen.

D aarmee zorgde hij voor het fundament van 
het latere bedrijf in Aalst. Met Gijsbert 
van Horssen (43) staat inmiddels de 

derde generatie aan het roer, terwijl de vierde 
generatie met zoon Marien (18) eraan komt. 
Gijsbert vertelt dat op zeker moment het af-
dekken van vrachtwagens als ondernemings-
activiteit werd toegevoegd. 
 
“Van die bruine zware dekkleden waren het, die 
vastgesjord moesten worden. Eind jaren zestig 
kwam de PVC op de markt, het kunststof vracht-
wagenzeil. Dat werd met hete lucht aan elkaar 
geföhnd. Mijn vader kocht dat in bij Van Besouw 
in Goirle, de bekende tapijtleverancier. Een ver-
tegenwoordiger vertelde hem dat Van Besouw 
ook kunststof dakbedekking leverde. Hij zorgde 
voor een paar rollen die wij mechanisch op een 
dak bevestigden. Het zag er perfect uit en ieder-
een was enthousiast. Vanaf dat moment was 
kunststof ons ding. Ze noemden ons de dakstof-
feerders. Daarin kan ik mij wel vinden, want wij 

zijn pas tevreden als het er op een dak plooivrij 
bijligt. Voor die vrachtwagens geldt hetzelfde 
verhaal. In 1988 hebben we het bedekken van 
daken als nevenactiviteit opgepakt. Dat is een 
beetje uit de hand gelopen. Met name vanuit 
ons eigen netwerk, de transportsector, werden 
we benaderd om de daken van bevoorradings-
hallen en logistieke centra te bedekken. Dat 
ging vaak om enorme oppervlakten. Ik volgde 
destijds in de avonduren MEAO en overdag zat 
ik op het dak. Ik ben niet tot kunststof dak- 
dekker geschoold, want dat kon toen niet.  
Er bestond geen opleiding voor. Ik was één van 
de vijf broers die in het bedrijf van mijn vader 
werkte. Inmiddels voer ik daarvan samen met 
twee broers de directie.”  

OPVOLGER
Zoon Marien is 18 jaar. Hij heeft het werken in 
de zeilmakerij annex dakbedekking met de pap-
lepel ingegoten gekregen. In de vakanties mee-
helpen. “De eerste keer was ik zestien jaar. Het 

ging om een dak van 15.000 vierkante meter. 
Het moest ook geïsoleerd worden. Toen kreeg  
ik niet gelijk het gevoel dat dit wel eens mijn 
beroep zou kunnen worden. Maar aan de ande-
re kant wist ik ook niet goed wat ik wel wilde 
worden. Toen zei mijn vader: ‘Je komt bij ons  
in de zaak, je gaat naar TECTUM voor een vak-
opleiding en tussendoor kun je leren en  
werken’. Vorig jaar heb ik de vakopleiding op 
niveau 2 afgerond. Dit jaar ben ik bezig met 
niveau 3. Het branden in de praktijk, dat was 
wel een probleem. Dus zijn er hier op de zaak 
modellen gemaakt als proefdaken. Daarop kon 
ik oefenen. Ik ben voor niveau 2 met een 7,5 
voor het branden geslaagd.” Marien omschrijft 
zichzelf als een echte doener. “Ik werk graag 
met mijn handen. Ik vind het leuk werk op 
daken. Als de dakbedekking er lekker strak  
op ligt, dan ben ik hartstikke tevreden.”  
Na niveau 3 gaat Marien door richting OKD. Of 
hij daarmee klaargestoomd wordt als opvolger? 
De toekomst zal het leren.  n

Opmerkelijk: 
Opleidingsweetjes
Hoe staat het met uw parate vakkennis? 
Is er jaren geleden een vakopleiding gevolgd 
en is het er nadien niet meer van gekomen 
om deze vakkennis actueel te houden? 
Misschien is het dan geen gek idee om eens 
een korte cursus als ‘opfrisser’ te overwegen. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van de praktijk- 
cursus ‘Dakdekken voor Gevorderden’, of 
‘Verwerking PVC-folies, EPDM-folies of speci-
fieke EPDM-folies’? Of is wellicht één van de 
kwaliteitscursussen van TECTUM iets voor u? 
Zorg in elk geval dat u uw vakkennis paraat 
en accuraat houdt. Raadpleeg de studiegids 
van TECTUM met tal van opties.

Er zijn dakrolleveranciers die zich sterk 
maken dat alleen daartoe geschoolde dak-
dekkers hun producten zullen verwerken 
op het dak. Dit geldt voor zowel het CAO-
personeel als de zzp’er. Ze eisen dit vanuit 
kwaliteitsoverwegingen. Er is een toenemend 
aantal leveranciers dat met deze kwaliteitseis 
de samenwerking met TECTUM zoekt. Dit 
biedt een aantal voordelen. Organiseren  
zij een korte productcursus namelijk via 
TECTUM, dan verzekeren zij zich van dak- 
dekkers die technisch op onafhankelijke 
wijze getraind zijn om met bepaalde  
applicaties te werken.

Zoiets staat sterk richting opdrachtgevers, 
omdat het aantoont dat de kennis en kunde 
om met een bepaalde dakrol te werken onaf-
hankelijk is getoetst. Daarnaast telt zo’n 
leverancierscursus mee als scholingsdag(en) 
en kan er in het onderhavige geval aanspraak 
worden gemaakt op de tegemoetkomings-
regelingen voor scholing in de BIKUDAK-
sector. En dat scheelt weer geld. 
Samenwerken met TECTUM loont.  n

Midden in de Tweede Wereld-

oorlog, in 1942, kreeg opa Van 

Horssen een idee. Hij vroeg zijn 

schoonmoeder of er in huis een 

plekje vrij was waarop hij een 

stopmachine kon neerzetten. Dat 

was er. Voor zes weken huurde opa 

een machine waaraan hij begon 

met het stoppen van zakken. 
Gijsbert en Marien van Horssen
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Onder bepaalde voorwaar-

den kan een leveranciers-

cursus meetellen als  

scholingsdag. Het

Scholingsreglement van  

de CAO Bedrijfstakeigen 

Regelingen vermeldt waar-

aan zo’n cursus dient te 

voldoen. Bij het afsluiten 

van de meest recente CAO 

BIKUDAK is nadrukkelijk 

kenbaar gemaakt dat het 

bestuur van SF BIKUDAK 

tijdens de looptijd van de 

CAO nadere voorwaarden 

kan stellen aan leveran-

cierscursussen. Deze 

konden betrekking hebben  

op de cursusruimte, veilig-

heid en de naleving van 

eisen en bepalingen.  

Dat nu, is exact wat er  

is gebeurd. Een gesprek 

over de laatste stand van 

zaken met Hans Crombeen 

(FNV Bouw) en Cees 

Woortman (VEBIDAK) in 

hun hoedanigheid van 

respectievelijk werknemers- 

en werkgeversvoorzitter 

Sociaal Fonds BIKUDAK. 

Opmerkelijk: Opleidingsweetjes

In het reglement Scholing van de CAO BIKUDAK 
(art. 8B) is een uitzonderlijke regel voor  
leverancierscursussen opgenomen. Zij kunnen  
meetellen als scholingsdag. In het Scholings-
reglement van de CAO Bedrijfstakeigen Rege-
lingen worden de objectieve criteria weer- 
gegeven waaraan zo’n leverancierscursus dient 
te voldoen. Deze uitgangspunten zijn onlangs 
uitgebreid. Crombeen legt uit: “Om als scho-
lingsdag mee te tellen, moet de cursus betrek-
king hebben op de samenstelling, applicatie, 
onderhoud of het gebruik van dakbedekkings-
materialen en/of op dakgerelateerde veilig-
heidsmiddelen van de betrokken leverancier.  
De cursus dient qua opzet en thema primair 
bestemd te zijn voor het CAO-personeel en 
moet onder werktijd in Nederland georgani-
seerd worden. Voorts is het van belang dat de 
locatie, waar zo’n cursus  georganiseerd wordt, 
voldoet aan tal van veiligheidsaspecten. Aan de 
hand van een door CAO-partijen opgestelde 
checklist wordt getoetst of de leverancier met 
de cursus aan de gestelde criteria voldoet.  
Is dit het geval, dan wordt de leveranciers- 
cursus door het bestuur van SF BIKUDAK 
aangewezen als scholingsdag.”

SCHOLINGSVERPLICHTING
Volgens Crombeen is het goed om te melden 
dat werknemers volgens de CAO recht hebben 
op twee verplichte scholingsdagen per jaar. 
“Deze dagen zijn afkomstig van roostervrije 
dagen. Toen deze omgebouwd werden tot scho-
lingsdagen, zijn daaraan diverse voorwaarden 
gesteld. Een van die voorwaarden is, dat ze 
daadwerkelijk worden ingezet als scholingsdag. 
Via APG (voorheen Cordares) ontvangen werk-
nemers en werkgevers jaarlijks een overzicht 
van alle genoten scholingsdagen binnen de 
onderneming. Uit dit overzicht blijkt ook hoe-
veel scholingsdagen individuele werknemers 
gemiddeld in drie jaar hebben gevolgd. Blijkt  
nu uit dit voortschrijdende gemiddelde dat 

bedrijven onder de twee scholingsdagen zijn 
uitgekomen, dan dienen zij het restant aan 
scholingsdagen aan het CAO-personeel te  
compenseren. Om wat makkelijker aan de  
scholingsverplichting van twee dagen per jaar 
te kunnen voldoen, hebben CAO-partijen  
besloten dat de dagen bij een in orde bevonden 
leverancierscursus, voortaan kunnen worden 
meegeteld als scholingsdag.” 

REGISTER
Woortman vult in dit verband aan dat het hier 
een puur feitelijke beoordeling betreft. “Een 
groot verschil met de georganiseerde scholing 
door TECTUM is, dat een leverancierscursus 
weliswaar mee kan tellen als scholingsdag 
maar niet in aanmerking komt voor de bekende 
cursus- en verletkostenvergoeding. Bij SF 
BIKUDAK bestaat geen behoefte om de tege-
moetkomingsregelingen ook voor getoetste 
leverancierscursussen van toepassing te ver-
klaren. Uiteindelijk is een leverancierscursus, 
die autonoom door een leverancier in de markt 
wordt gezet, ook een commerciële activiteit. 
Wat we wel zullen doen is een register aanleg-
gen van leverancierscursussen die repeterend 
georga-niseerd worden. Is zo’n cursus één keer 
op allerlei merites getoetst en in orde bevon-
den, dan hoeven we die toets in onze ogen niet 
nog tien, twintig keer te herhalen. Dat scheelt 
een hoop administratieve rompslomp. Staat  
een leverancierscursus derhalve in het register  
vermeld, dan telt deze mee als scholingsdag.” 

SAMENWERKING
In vergelijking met de leverancierscursus die 
een leverancier zelf organiseert vinden Crom-
been en Woortman dat een cursus bij TECTUM 
altijd voldoet aan didactische uitgangspunten. 
“Een absolute meerwaarde”, aldus Crombeen. 
“Als je kijkt naar de voorwaarden om een leve-
rancierscursus te laten meetellen als scholings-
dag, dan maakt het didactische gehalte daarvan 

nauwelijks onderdeel uit. Daarmee wil ik niet 
zeggen dat zo’n cursus slechter is dan eentje 
van TECTUM. Maar je kunt je wel afvragen of 
deze voldoet aan de didactische eisen die 
TECTUM zelf aan al zijn cursussen stelt. Gaat 
het puur om het toetsen van het didactische 
gehalte, dan plaatsen wij bij TECTUM geen 
vraagtekens. Bij anderen kunnen wij zoiets niet 
garanderen. Juist daarom zouden wij ons als 
CAO-partijen en wederzijdse voorzitters van SF 
BIKUDAK kunnen voorstellen dat leveranciers 
zich oriënteren op samenwerking met TECTUM.  
Een aantal leveranciers doet dat gelukkig al.  
Ga je namelijk samenwerken met TECTUM,  
dan hoeft de toetsing via SF BIKUDAK ook niet 
plaats te vinden. Toetsing vindt dan plaats  
door ons eigen bedrijfstakinstituut TECTUM. 
Daarmee ben je enerzijds verzekerd van die 
scholingsdag. Anderzijds maak je aanspraak op 
de tegemoetkomingsregelingen. Samenwerking 
kan dus een verstandige optie zijn.”  
 
Woortman vult aan: ”Op het moment dat een 
cursus deel uitmaakt van het cursusprogramma 
van TECTUM, wordt de cursus- en verletkosten-
vergoeding automatisch van kracht. In ieder 
ander geval betaalt de werkgever de loonkosten 
zelf. Ik kan me daarom voorstellen dat werk- 
gevers, in het geval van cursussen via hun  
toeleverancier, de samenwerking met TECTUM 
bepleiten. Dat scheelt ze namelijk geld.” 
Crombeen tot slot: “Dat door die samenwerking 
een extra beroep kan worden gedaan op de  
kassen van SF BIKUDAK moeten we voor lief 
nemen. Ik begrijp dat het voor het fonds zelf op 
dit moment bijzonder prettig is als de huidige 
situatie zich consolideert, maar daarvoor is  
SF BIKUDAK niet in het leven geroepen.  
SF BIKUDAK is ondermeer in het leven geroe-
pen om te zorgen dat er in de bedrijfstak 
geschoold wordt. Dat bedrijven, mede vanwege 
de tegemoetkomingsregelingen, zo’n stap iets 
makkelijker durven te zetten…”   n

De ene cursus is de andere 
niet!

Hans Crombeen en 
Cees woortman

CAO-partijen zijn van plan om zich scherp te gaan focussen op dakbedekkings-
bedrijven die scholing volledig aan hun laars lappen. Zoals bekend hebben werk-
nemers volgens de CAO recht op twee verplichte scholingsdagen per jaar. Jaarlijks 
ontvangen werknemers en werkgevers een overzicht van alle genoten scholings-
dagen in de afgelopen drie jaar. Blijkt uit dit voortschrijdend gemiddelde dat 
bedrijven onder de twee scholingsdagen uitkomen, dan dienen zij het restant 
scholingsdagen aan het CAO-personeel te compenseren. CAO-partijen gaan er 
voortaan op toezien dat dit (eventueel met terugwerkende kracht) gebeurt. 
Daarbij zullen zij zich in eerste instantie richten op bedrijven die helemaal niets 
aan scholing doen.  n

In tegenstelling tot de studiegids van TECTUM, is die 
van Dak Academie dit jaar enkel digitaal verspreid. 
Dak Academie is de verbintenis die TECTUM voor 
Dakvakmanschap en BDA Dak- en Gevelopleidingen  
op het terrein van opleidingen zijn aangegaan.  

Beide opleidingsbedrijven bieden met Dak Academie 
een doeltreffend cursusprogramma aan voor het  
middelbaar en hoger personeel. Omdat het recht op 
scholing en de daarmee gepaard gaande toegang tot 

de tegemoetkomingsregelingen voor scholing, door 
CAO-partijen aan de werkgevers van het UTA-personeel 
is toegekend, kan het interessant zijn om één van de 
cursussen van Dak Academie te overwegen. 

De cursussen van Dak Academie hebben met name 
betrekking op advisering & dienstverlening, communi-
catie & organisatie, (middle-)management calculatie, 
werkvoorbereiding of uitvoering, techniek, veiligheid, 
gezondheid en milieu.  n
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Zo vader       zo zoon
WIE? Vader Peter (53 jaar) en zoon Mike Groenen (22 jaar) 
werkzaam als resp. uitvoerder en leerling-dakdekker bij 
Schiebroek Dakbedekkingen Best.

HOE IS HET VAK GELEERD?
 “Toen ik 19 jaar was, ben ik als leerling bij 
Schiebroek Dakbedekkingen begonnen. Mijn 
zwager werkte daar ook. Leerling betekende in 
die tijd sjouwen, slepen en de ketel aanmaken. 
Het zware werk. Vrachtwagens losten we ook 
met de hand. Alles op het schoudertje. Ik heb 
nooit gedacht, bekijk het maar, want hier heb ik 
geen zin in. In feite vond ik het zelfs leuk werk. 
Om de zoveel tijd een ander project, in een 
andere omgeving met andere mensen. Het 
afwisselende, het gevoel hebben dat je een vrije 
vogel bent. Dat deed het ’m. Leerling-dakdekker 
zijn, het klinkt aardig, maar opgeleid werd je 
door de voorman. Gelukkig had ik een goede. 
Na driekwart jaar kreeg ik voor het eerst een 
brander in mijn handen. Zo ging dat toen, het 
vak werd je langzaam bijgebracht. Die periode 
duurde zo’n twee, drie jaar en daarna pas werd 
ik naar school gestuurd voor een echte oplei-
ding. In Scherpenzeel was dat. Diploma 
gehaald. Een jaar of vijf daarna was ik zelf 
voorman. We werkten van ’s ochtends vier tot 
’s middags twaalf uur.”

 “Na mijn opleiding in Scherpenzeel heb ik heel 
veel korte cursussen gevolgd. Ja, ook bij TECTUM. 
Ik ben erkend leermeester en voldoe aan de  
herhalingsverplichting. Bij BDA heb ik een kader-
opleiding afgerond. Ongeveer 17 jaar geleden 
kwam er een vacature vrij voor uitvoerder en 
daarvoor ben ik gevraagd. Ik had wel een oplei-
dingsstructuur gewild die er nu met TECTUM ligt. 
Aan de andere kant sta ik op het standpunt dat je 
scholing en opleiden ook zelf leuk moet vinden. 
Als je vindt dat je daartoe door je werkgever 
gedwongen wordt, dan kun je beter thuisblijven. 
Sommigen beschouwen een korte cursus als 
dagje uit. Als ik daarover klachten krijg, dan geef 
ik iemand op zijn lazer. Vroeger was het zo, als 
de voorman je iets opdroeg, dan voerde je 
het uit. Tegenwoordig zijn ze in staat om te 
zeggen ‘Jongen doe het even lekker zelf’. 
Ik vind dat geen goede ontwikkeling.”

 “Ik ben het liefste buiten bezig. Ik heb wel een 
eigen kantoor, maar om daar nou dagelijks in  
te zitten, nee, dat is niks voor mij. Drie jaar  
geleden ben ik geopereerd aan een hernia. 
Dakdekken was ooit een zwaar vak. De gevolgen 
daarvan merkte je pas op latere leeftijd. Ik ben 
nog niemand tegengekomen die gezond de  
pensioengerechtigde leeftijd heeft gehaald. 
Maar ken ik wel een hoop jongens die lichame-
lijk compleet gesloopt zijn. Tegenwoordig heeft 
het dakdekken veel meer aanzien dan vroeger.  
Je wordt met respect op de bouw behandeld. 
Toen ik jong was, was dat niet zo.”  n

“Twee jaar geleden ben ik er ingerold. Tot die tijd 
werkte ik in de horeca als kok en barman. Ik  
had daarvoor een opleiding afgerond ‘Horeca-
ondernemer/manager’ op MBO 4. De werktijden 
plus de onregelmatige betaling begonnen me 
tegen te staan. Toen zei mijn vader: “Waarom kom 
je niet bij ons werken?” Ik kende zijn vak een 
beetje, want in vakanties had ik wel eens meege-
werkt. Ik weet dat Schiebroek in eerste instantie 
terughoudend reageerde. Vader en zoon samen in 
het bedrijf, met pa als uitvoerder, zou dat wel 
matchen? Leverde het geen geouwehoer op? En 
daarbij, was ik niet te hoog geschoold voor dak-
dekker? Hoe dan ook, twee weken later begon ik 
op het dak. Mijn eerste dag bij Schiebroek was 
een kunststof project. Na de schaft mocht ik gelijk 
gaan föhnen. Na een paar maanden was dat pro-
ject afgerond en kregen we een bitumen project. 
Van hetzelfde laken een pak. Meteen de eerste 
dag, hier heb je de brander. De voorman deed het 
een keer voor en daarna mocht ik het proberen. 
Randstroken en de trim. Zoals mijn vader ooit 
begonnen is, dat was er voor mij niet bij.” 

“Iets meer dan een jaar geleden kwam een oplei-
ding voor mij in beeld. De Basisberoepsopleiding 
bij TECTUM. Nog één blokweek en dan zit die er 
op. Het gaat goed. Ik ga er vanuit dat ik slaag. 
Leuke aspecten van deze opleiding vind ik de 
manier waarop lesgegeven wordt. De docenten 
leggen alles heel goed uit. Je mag alles uitpro-
beren en gebruiken. Ze vertellen ook vaak uit 
eigen ervaring. Je merkt dat ze hart voor het vak 
hebben. Als het aan mij ligt, leer ik door. Mijn 
ambities liggen op het terrein van uitvoerder of 
calculator. Wel binnen deze branche.”

“De arbeidsomstandigheden zijn tegenwoordig 
prima geregeld. Dat is mede te danken aan  
mensen van mijn vader zijn leeftijd. Er zijn mecha-
nische hulpmiddelen gekomen, er wordt veel met 
kranen gewerkt. Het grind wordt afgezogen. Er is 
goede regelgeving voor het tillen en het werken 
op hoogte. Er wordt volop aandacht aan besteed 
in de opleidingen. Volgens mij kan de dakdekker 
van tegenwoordig best tot zijn 65ste mee. 
Althans, voor zover hij zich houdt aan de regels 
en richtlijnen.”  n

TOEN VERSUS NU?

TOEKOMST?

Van der Borgt maakt kenbaar dat het 
gedachtegoed voor dit maattraject 
voortkomt uit het streven om zon-

der lichamelijk ongemak lang te kunnen 
blijven doorwerken op het dak. Van der 
Borgt: “In plaats van cursus, noem ik het 
liever een maattraject. Het gaat er name-
lijk om hoe men in een lange loopbaan 
gezond oud kan worden. Laten we wel 
wezen, voor een dakdekker is dat niet 
vanzelfsprekend. Het dakdekken is nog 
steeds een zwaar beroep. Dat blijkt o.a. 
uit het gegeven dat mensen van 45 jaar 
of ouder vaak slijtageklachten hebben. 
Dit komt vooral doordat zij op jonge leef-
tijd niet met allerlei hulpmiddelen, richt-
lijnen en normen konden werken die er 
nu wel zijn. De lichamelijke klachten van 
een lange loopbaan op het dak openba-
ren zich pas op latere leeftijd. TECTUM en 
SBD willen dat verbeteren. Zodanig, dat 
dakdekkers een gezonde en duurzame 
loopbaan op het dak tegemoet kunnen 
zien. Door dakdekkers vanaf 35 jaar daar-
voor faciliteiten aan te bieden, hopen we 
dit te bereiken. Maar dat is slechts één 
kant van het verhaal. De andere kant is, 
dat wij het net zo belangrijk vinden dat 
dakdekkers zelf ook een bijdrage leveren 
aan langdurige inzetbaarheid. Wat kun-
nen zij doen om gezond te blijven en  
wat voor rol zou hun werkgever daarin 
eventueel kunnen spelen? Deze vragen 
hebben we laten uitmonden in een  
training plus een (medisch) onderzoek 
die samen één dag gaan duren; het  
maattraject.”  

LEEFSTIJL 
Van der Borgt legt uit dat TECTUM en SBD 
dit maattraject interactief zullen uitvoe-
ren. “Het gaat de deelnemers inzicht 
opleveren in de veranderende eisen die 
de samenleving, nu en in de toekomst, 
aan dakdekkers en bedrijven zal stellen. 
Maar bovendien confronteren we de deel-
nemers tijdens deze dag met hun eigen 
(fysieke) (on)mogelijkheden. Die worden 
in kaart gebracht na een medisch onder-
zoek dat ter plekke is afgenomen. Dit 
onderzoek wordt verricht door een 
geneeskundige van een arbodienst die 
goed ingevoerd is in de problematiek  
van de dakbedekkingsbranche. Voor 
bedrijven is dit eveneens handig, omdat 
ze deze medische faciliteit niet zelf onder 
werktijd hoeven te organiseren. Uiteinde-
lijk monden de individuele resultaten van 
deze medische scan uit in maatwerk; 
ofwel een persoonlijke aanpak en maat-
regelen voor een gezonde leefstijl. Zo-
doende levert dat een routekaart op voor 
een duurzame loopbaan op het dak tot 
67 jaar. Neveneffect is, dat de dakbe-
dekkingsbranche, op grond van deze 
resultaten, gaandeweg van belangrijke 
(anonieme) data wordt voorzien. Als, pak 
hem beet, 500 dakdekkers aan dit maat-
traject hebben deelgenomen, dan wordt 
voor ons duidelijk of en zo ja waar op 
enig moment aanpassingen in beleid 
nodig zijn.”

LOOPBAAN
Om iedereen een steuntje in de rug te 
bieden en de laagdrempeligheid voor dit 
maattraject te benadrukken, is sociale 
partners toestemming gevraagd om de 
uitvoering van dit traject als onderdeel te 
beschouwen van het project ‘Allemaal 
daktoppers 2’ en ook niet onbelangrijk 
als cursus te beschouwen in het kader 
van artikel 8B uit de CAO BIKUDAK. 
Vanwege dit laatste kan deze cursus dus 
meetellen als scholingsdag en kan er 
zodoende een beroep op de bekende 
tegemoetkomingsregelingen worden 
gedaan. 

Van belang is tot slot dat TECTUM en SBD 
het maattraject samen zullen ontwikkelen 
en uitvoeren. Er wordt gemikt om vanaf 
januari tot en met juli 2014 gemiddeld 
één cursus per week te organiseren. De 
doelgroep, de dakdekker van 35 of ouder, 
zal gericht worden benaderd.  n

Jos van der Borgt over: 
Preventieve 
gezondheids-
zorg
Volgend jaar worden alle dakdekkers van 35 jaar 
of ouder in de gelegenheid gesteld om veilig & 
gezond te werken aan een lange loopbaan in de 
sector. TECTUM en SBD hebben daartoe een 
korte maatcursus van één dag ontwikkeld die 
zich richt op duurzame inzetbaarheid van dak-
dekkers. Een gesprek met SBD-coördinator
Jos van der Borgt over dit opmerkelijke initiatief.
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Een dagje met...
Hans Keiman
Hans Keiman is beheerder de opledings-
locatie in Nieuwegein. De beheerder zorgt 
dat alles op rolletjes loopt. Van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat en als het moet 
zelfs in het weekend. Hans is er vaak als één 
van de eersten en doet als laatste het licht 
uit en de deur op slot.

Rond 09.00 uur rijdt Hans door naar het postkan-
toor en haalt de post op voor TECTUM, VEBIDAK 
en SBD.

07.45 uur: Hans Keiman vertrekt van huis richting 
gebouw Dakstede. Rond 08.15 uur gaat hij naar 
de plaatselijke super om vleeswaren, broodjes, 
fruit en wat al dies meer zij in te kopen.

17.00 uur: De dag eindigt zoals hij begonnen is. 
Hans zorgt dat de post wordt opgehaald en 
brengt deze naar het postagentschap. Rond 
17.45 uur sluit hij af en stapt in zijn auto om 
naar huis te gaan. De werkdag zit er op.  n

12.45 uur: De lunchtijd is achter de rug. Er is 
weinig overgebleven. Een goed teken, aldus 
Hans. Daarna is voor de tweede keer het 
gebouw aan de beurt. Na 16.00 uur worden 
ook de leslokalen grondig schoongemaakt.

12.00 uur: De cursisten arriveren. Hans serveert 
de soep uit en zorgt dat de leerlingen uit de
vakopleidingen niet te lang op hun broodjes 
hoeven te wachten. Als warme snack frituurt 
Hans dit keer de hamburger. 

10.45 uur: Hans begint met het indekken van de 
tafels en zet de soep op. Kippensoep dit keer.  
Kippensoep behoort samen met tomatensoep 
(uiteraard met balletjes gehakt) tot de favo- 
rieten van de dakdekkers.

E r viel niet veel uit te leggen over de struc-
tuur bij TECTUM. Desondanks werd kort 
ingegaan op de samenwerking tussen 

ROC Friese Poort en TECTUM alsmede op de 
rol van Fundeon. De meeste deelnemers  
kenden het opleidingsbedrijf echter al. Ook 
de manier van werken bleek bekend. Veelal 
hadden de deelnemers de Beroepsopleiding 
Allround Dakdekker afgerond, dan wel was 
aantoonbaar op andere wijze voldoende ken-
nis en vaardigheden op dit niveau opgedaan. 
Nadat aan enige administratieve verplichtin-
gen was voldaan, werd snel duidelijk dat de 
deelnemers aan deze beroepsopleiding als de 
paradepaardjes van de vakopleidingen worden 
beschouwd. “Deze vakopleiding wordt iets 
heel anders dan jullie gewend zijn”, meldde 
hoofddocent Kees Huizer. “We kennen niet 
alleen andere lestijden, maar we zullen ook 
anders met jullie omgaan. Veel volwassener 
dan voorheen. Er zal veel van jullie geëist  

worden en er wordt veel van jullie verwacht. 
Jullie krijgen een grote mate aan vrijheid, 
waarbij tegelijkertijd een groot beroep op zelf-
werkzaamheid en jullie verantwoordelijkheids-
besef wordt gedaan. De vakken Nederlands, 
rekenen en Engels worden op landelijk niveau 
getoetst. Dat is een gevolg van overheids-
regels. Daarnaast zul je een aantal opdrachten 
in de beroepspraktijkvorming via het ‘eigen’ 
bedrijf moeten uitvoeren. Werken en leren; 
bedrijven moeten jullie wel faciliteren om 
taken vanuit deze opleiding te kunnen maken 
en jullie krijgen een behoorlijke portie huis-
werk mee.” 

INHOUD
De Beroepsopleiding Kaderfunctionaris is de 
vierde en laatste stap in de doorlopende leer-
lijn van de bitumineuze en kunststof dakbe-
dekkingsbranche. De opleiding kenmerkt zich 
door zelfwerkzaamheid, persoonlijke aan-

dacht, kwaliteit, actualiteit, kleinschaligheid 
en intensiviteit. In de theorie krijgen deel-
nemers te maken met het verrichten van 
werkopnames, organiseren, plannen en coör-
dineren van het uitvoeringsproces, maken van 
detailplanningen, bewaken en controleren van 
de voortgang, kwaliteit en begroting, het 
opstellen en uitvoeren van het KAM-beleid, 
communicatietechnieken, taal- en rekenvaar-
digheden en loopbaan en burgerschap. In de 
praktijk draait het o.a. om het uitvoeren van 
werkopnames, aansturen van personeel, in-  
en extern communiceren, het verrichten van  
administratieve werkzaamheden alsmede het 
bewaken, coördineren en controleren van de 
uitvoering, voortgang en/of kwaliteit.  n

VERSPREID OVER ÉÉN JAAR ZAL DE BEROEPSOPLEIDING 

KADERFUNCTIONARIS ONGEVEER 45 LESDAGEN IN 

BESLAG NEMEN.  

Niveau 4: 
Het neusje van 
de zalm
TECTUM-directeur Karel-Jan Batenburg heette de deelnemers 
aan de Beroepsopleiding Kaderfunctionaris op de introductie-
dag van harte welkom. Hij meldde zich een trots man te 
voelen. Dit, omdat het voor het eerst is dat de vernieuwde 
niveau-4 opleiding uitgevoerd zal worden. 

Vacaturebank
De website van TECTUM biedt ook
ruimte aan de vacaturebank. Vraag en 
aanbod van leerling-dakdekkers voor 
de BIKUDAK-sector worden door 
TECTUM bij elkaar gebracht.

Op dit moment zoekt TECTUM een aantal 
erkende leerbedrijven voor leerling-dakdek-

kers. Omgekeerd heeft een aantal erkende leer-
bedrijven in uiteenlopende regio’s te kennen 
gegeven leerling-dakdekkers te kunnen plaat-
sen. TECTUM doet een dringend beroep op de 
werkgevers. Neem met TECTUM contact op, 
indien er mogelijkheden bestaan om een  
leerling-dakdekker te plaatsen. 
 
Wilt u eerst meer weten over het opleiden en 
(uit)plaatsen van leerlingen, neem dan contact 
met ons op. Dat kan via het secretariaat in 
Nieuwegein, of via één van onze opleidings-
begeleiders/-adviseurs.  n

Onderdelen die aan de orde komen hebben 
betrekking op communicatie, signaleren  

en aanpakken van knelpunten, plannen en 
organiseren van de begeleiding, competentie-

meting en het bijhouden van de trajectmap. 
Nieuw is dat VAO-Dak door alle vakdocenten 
van TECTUM wordt uitgevoerd. Dit betekent, 
dat voortaan één van de vakdocenten twee 
maal een halve dag op de werkplek meeloopt 
om de leermeester/begeleidend vakman en 
diens leerling-dakdekker gevraagd dan wel 
ongevraagd te begeleiden. Dit geldt voor 
zowel de leerlingen uit niveau 2 als voor 
degenen uit niveau 3. VAO-Dak is onderdeel 
van de nascholingscyclus voor erkende  
leermeesters en is daardoor onlosmakelijk 
verbonden aan het opleiden van leerlingen. 
Bijkomend effect is dat ook de Leermeesterpas 
van Fundeon geldig blijft. n

VAO-Dak medewerkers
VAO-Dak staat voor Voorlichting, Advies en Ondersteuning. De cursus 

geeft de leermeester of begeleidend vakman een steuntje in de rug 

waardoor hij de begeleiding en beoordeling van leerling-dakdekkers in 

de praktijk zo optimaal mogelijk kan laten verlopen. 

10.00 uur: Het is tijd voor de schoonmaak. De 
kantine, de rookruimte en noem zo maar op; 
alles moet er  picobello bijliggen. “Ik ben een 
perfectionist”, meldt Hans terwijl hij het onder-
houd aan de koffiemachine uitvoert. “Ik kan niet 
tegen rotzooi.”

Nadat hij deze rondgedeeld heeft, is het tijd voor 
de administratie. Er is een verkeerde bestelling 
koffie afgeleverd.
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De draai gevonden:
Dennis Vermeij

Werken bij defensie en het vaderland 
dienen als marinier vanuit Rotterdam. 
Dat was aanvankelijk Dennis’ grote 

droom. Hij ging ervoor in vooropleiding bij het 
ROC in Breda en volgde de MBO-opleiding 
Veiligheid en Vakmanschap (VEVA) die hem op 
deze functie bij defensie voorbereidt. Zijn drijf-
veren voor een baan als marinier? Spanning, 
sensatie, actie, hard werken in teamverband, 
met z’n allen een klus klaren, mensen helpen 
en als het even kon veel van de wereld zien.  

Het liep anders. Zoals zo velen, werd hij bij 
defensie wegbezuinigd. Daar zat hij, twintig jaar 
oud en geen beroepsperspectief meer als mari-
nier. Wat te doen? Hij schreef zich in bij een  
uitzendbureau in Etten-Leur. Daar suggereerde 
de consulent een baan in de dakbedekkings-
branche. Dennis: “Ik had geen flauw benul wat 
ik daarvan mocht verwachten. Dakdekkers? 
Wist ik veel wat die uitspookten. Ik kende ook 
niemand die dakdekker was. Maar alles is beter 
dan werkeloos thuiszitten, dus ik besloot het te 

proberen. Zo kwam ik ongeveer tien maanden 
geleden terecht bij Rooftop Dakbeheer in Etten-
Leur. Dat viel me niet tegen. Een leuk bedrijf 
met leuke collega’s. Ik vond het dakdekken 
gelijk een interessant vak. Het is fysiek minder 
zwaar dan het werken bij defensie, ofschoon je 
aan het einde van de dag wel voelt dat je licha-
melijk bezig bent geweest. Ook leuk vond ik het 
in teamverband klaren van een klus en zorgen 
voor een waterdicht en windvast dak. Zoiets 
levert altijd dankbare reacties op. Prettig vind ik 
ook dat er geen baas de hele dag in je nek hijgt,  
dat we vroeg beginnen en er ’s middags tegen 
vier uur mee ophouden. Daardoor ben ik  
’s avonds lekker vrij. Bij defensie zijn vaste 
werktijden niet vanzelfsprekend. Tot slot vind 
ik het een afwisselend beroep. Geen dag is  
hetzelfde. Ik moet zeggen, het dakdekken  
ligt me wel.” Dat laatste vond zijn werkgever 
kennelijk ook, want na ongeveer vier maanden 
werd Dennis in de gelegenheid gesteld om de 
Basisberoepsopleiding Dakdekker, Bitumineus 

en Kunststof Dakdekken bij TECTUM te gaan 
volgen. Daarmee is hij inmiddels een eind op 
weg. Dennis: “Bij Rooftop vertelden ze dat ze 
tevreden over me waren en dat ze dit jaar een 
echte dakdekker van me wilden maken. 

Daarvoor moest ik naar TECTUM in Nieuwegein. 
Ook dat vind ik geen straf. Het is een interes-
sante opleiding waarvan ik een hoop leer.  
Ik merk in de praktijk dat ik er steeds meer  
handigheid in krijg om bepaalde details uit  
te voeren. Je voelt dat je groeit in het vak. Dat 
komt natuurlijk ook, omdat er op een leuke 
manier wordt lesgegeven. Met mijn klasgenoten 
heb ik het gelukkig ook getroffen. We gaan 
goed met elkaar om. De sfeer is in orde. De  
theorie vind ik tot nu toe niet erg ingewikkeld. 
Appeltje-eitje eigenlijk. Kortom, ik denk wel  
dat ik mijn draai in de dakbedekkingsbranche 
gevonden heb. Hoe zeggen ze dat bij defensie 
ook al weer? Je moet het maar kunnen… ”  n

Dennis Vermeij is twintig jaar. Hij woont nog thuis bij 
zijn ouders in het Brabantse Teteringen. Zijn hobby’s 
zijn voetballen en in het weekend gaat hij op stap met 
zijn vrienden. Als het goed is, gaat hij het diploma 
Basisberoepsopleiding Dakdekker, Bitumineus en 
Kunststof Dakdekken halen. Aan hem zal dit niet lig-
gen. Hij vindt de dakbedekkingsbranche een erg leuke 
sector om in te werken. Een balletje kan raar rollen 
in het leven, want Dennis is bij toeval met het dakdek-
ken in aanraking gekomen.

Naast sociaal-economische inzichten, levert 
deze rapportage een beeld van de kennis, 
vaardigheden en competenties van de 

zzp’er. Zzp’ers zijn vaak goed opgeleid. Maar ze 
laten scholing massaal links liggen, vanaf het 
moment dat ze als zelfstandige aan het werk 
zijn. 

Het beeld dat zzp’ers onvoldoende geschoold 
zijn om kwalitatief goed en veilig werk te ver-
richten, klopt niet. Nagenoeg tweederde van de 
zzp’ers heeft het LBO als hoogste opleiding 
afgerond (64%). Bijna 90% heeft, voordat hij 
zzp’er werd, één of meer vakdiploma’s behaald. 
Ongeveer 50% is ooit geslaagd voor het diplo-
ma Basisberoepsopleiding Dakdekker (niveau 
2) en 41% voor het diploma Beroepsopleiding 
Allround Dakdekker (niveau 3). 

Bovendien geeft ruim 75% van de zzp’ers aan 
dat er in loondienst werkgerelateerde cursussen 
zijn gevolgd. In de meeste gevallen werkte de 
zzp’er als werknemer al op het niveau van voor-
man-dakdekker A of dakdekker. Het is dan ook 
weinig verrassend dat dakbedekkingsbedrijven 
volgens het EIB goed te spreken zijn over de 
technische vaardigheden van de flexwerkers. 
Vaak werden deze door hen zelf opgeleid. 
Minder goed scoren de zzp’ers trouwens op de 
terreinen milieuzorg, veilig en gezond werken 
alsmede theoretische kennis.

Blijken zzp’ers goed technisch geschoold en 
hun kennis, vaardigheden en competenties in 
orde te zijn, des te opmerkelijker is het dan dat 
een zzp’er, na zijn overstap tot zelfstandigheid, 
nauwelijks nog iets aan scholing heeft uitge-

voerd. Het merendeel geeft aan dat daaraan 
geen enkele behoefte meer bestaat (79%). 
Slechts één op de tien zzp’ers zou te porren zijn 
voor een vaktechnische cursus, een cursus 
bedrijfsadministratie of een algemene opfris-
cursus. 

De EIB-onderzoekers concluderen verder dat  
de trend naar meer zzp’ers, op termijn een knel-
punt voor de vakopleidingen van TECTUM kan 
opleveren. Volgens hen komt dit omdat ener-
zijds de mogelijkheden afnemen om leerlingen 
bij een leerbedrijf te plaatsen en anderzijds 
omdat er vanwege de overstap naar het zzp-
schap goede potentiële leermeesters verloren 
gaan. Frappant is dan weer dat bijna 40% van 
de zzp’ers bereid is om leerlingen een stage-/
opleidingsplaats aan te bieden.

In de praktijk blijkt dat nauwelijks voor te 
komen, omdat zzp’ers dan een dienstverband 
met de leerlingen moeten aangaan, hetgeen 
juridische problemen kan opleveren. 

EIB signaleert tot slot dat de grondslag voor 
collectieve bekostiging van opleidingen en cur-
sussen afneemt. ‘Aanpassingen van het huidige 
systeem zijn noodzakelijk om de opleidingen in 
de toekomst duurzaam te kunnen waarborgen’, 
aldus de rapportage. Een van de mogelijke aan-
passingen die het EIB oppert, is om de grond-
slag van de opleidingen te verbreden door deze 
op basis van het profijtbeginsel mede voor 
zzp’ers aan te bieden.  n

Zzp’ers: Eens geschoold, 
dus altijd geschoold?
De dakbedekkingsbranche is volop in beweging. In navolging van landelijke trends vol-

trekt zich een verschuiving van vaste naar flexibele arbeidskrachten. Het Economisch 

Instituut voor de Bouw (EIB) deed onderzoek naar de rol van zzp’ers op het platte dak. 
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