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Je moet het
maar kunnen
Rintje Wiersma volgde
twee opleidingen tegelijk.
De beroepsopleiding op
niveau drie en de OKDKader. Alleen voor bijzondere doorzetters.
> pag. 4

2 juli 2015:
Niet te missen:
Diploma-uitreiking!

Eerste dakpaspoorten

Eind goed,
al goed

Doekle Terpstra reikte in
Nieuwegein onlangs de
eerste twee dakpaspoorten
uit.

Donovan Permentier was
nog maar net aan het dakdekken, toen hij ernstig
ziek werd. Na die periode
kwam hij de uitvoerder van
HD Daksystemen tegen...
> pag. 7

> pag. 6

Let op bij werken in de hitte
Het klimaat verandert. Het gaat minder vriezen en
de zeespiegel stijgt. Er zullen vaker extreme buien
met hagel of onweer voorkomen. Ook liggen langere
perioden van droogte en met extreme hittegolven
in het verschiet.

Nadat de afgelopen twee jaar de
verstrekking van de diploma’s
op uiterst bescheiden schaal is
gevierd, pakt TECTUM dit jaar
weer eens uit met een spetterend spektakel. Traditioneel als
vanouds. Op 2 juli a.s. in het
NBC Congrescentrum.

D

it jaar waren het tot nu toe normale
werktemperaturen op het dak. Zodra
er sprake is van een hittegolf, dan
verandert dit uiteraard. Aan werken bij
zeer warm weer en de blootstelling aan
UV-straling, kunnen risico’s verbonden
zijn. Het is goed om daarop voorbereid te
zijn en je ertegen te beschermen. Bij een
verwachte buitentemperatuur van 25 graden Celsius of hoger, kan een werkgever
een tropenrooster instellen. De werkdag
begint dan om 05.30 uur.

I

edereen die er toe doet in de dakbedekkingsbranche wordt bij deze van harte uitgenodigd
om daarbij aanwezig te zijn. Bij elkaar gaat dit
om erg veel personen: leerlingen en cursisten met
eventueel aanhang, in- en externe docenten,
opleidingsbegeleiders, individuele werkgevers,
toeleveranciers, vertegenwoordigers van ROC,
werkgevers- en werknemersorganisaties,
Fundeon, overheid en maatschappelijke instanties. Voorafgaand aan het formele gedeelte wordt
er, al naar gelang de weersomstandig-heden, een
buffet of barbecue geserveerd. Uiteraard is/wordt
iedereen ook persoonlijk voor deze avond uitgenodigd. TECTUM verheugt zich erop u te mogen
begroeten.

PROGRAMMA
Een diploma-uitreiking van TECTUM bestaat altijd
uit een aantal elementen. Ofschoon niet op alle
onderdelen vergelijkbaar met de laatste keren,
zal dat dit jaar eveneens het geval zijn. Een primeur is er ook. TECTUM-TV gaat in Nieuwegein
de lucht in.
TECTUM-TV gaat maandelijks reportages uitzenden die allerlei interessante en soms ook minder
voor de hand liggende raakvlakken hebben met
scholing en opleidingen. Via YouTube worden
deze filmpjes binnen enkele minuten openbaar en
kunnen dan door iedereen bekeken worden. n

Los van alles, kan het sowieso geen
kwaad dat dakdekkers zich goed beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden, zoals hoge temperaturen. Daartoe
behoort bijvoorbeeld het dragen van huidbeschermende kleding. Het dragen van

Een week vol
duurzaamheid

goede werkkleding kan als een onderdeel
van een gezonde levensstijl worden
beschouwd en geeft het dakbedekkingsbedrijf een goede uitstraling. Voorts moet
er voldoende water worden gedronken
(Het ministerie van Defensie heeft uitgerekend dat Neder-landse soldaten in Mali
gemiddeld negen liter drinkwater per dag
nodig hebben. Vanaf april tot en met
november is het er gemiddeld tussen de
36 en 41 graden Celsius).
Stel zware werkzaamheden uit totdat het
wat koeler is, of wissel dit werk af. Neem
desnoods iets vaker pauze en zorg voor
een koele rustplaats. n

(BRON: ONEWORLD, KENNISLINK)

Tijdens de duurzaamheidsweek
werden per gecharterde bus
excursies uitgevoerd.

Leerlingen aan de vakopleidingen hebben
onlangs een week extra scholing gevolgd
rond het thema duurzaamheid.

D

✰ Het mooie weer
✰ Iedere geslaagde in het zonnetje
✰ Zoenen, bloemen, presentjes en groepsfoto
✰ Het uitdelen van prijzen
✰ ...En wie o wie presenteert de avond???
Kom ook op 2 juli!

WWW.TECTUM.NL

eze lessen werden zowel in het scholingscentrum in Nieuwegein als op locatie
gevolgd. Er werd gewerkt met eigen en
externe docenten. De thema’s die aan de orde
kwamen hadden o.a. betrekking op energiesystemen en de aanscherping van de EPC-norm
(Energie Prestatie Coëfficiënt). Iemand die in
Nederland een woning wil bouwen moet aan
EPC-eisen voldoen (warmteweerstand). Hoe
lager het EPC-cijfer, des te beter het is. Vanaf
2015 is de EPC-norm aangescherpt naar 0,4.
Voorts werd tijdens deze week ingegaan op
energiedaken, energielabels voor nieuwbouwwoningen en duurzame energiebronnen zoals

zonne- en windenergie en warmtepompen.
Bovendien werd gekeken naar het meervoudig
ruimtegebruik op platte daken en naar de
duurzame kwaliteit van extensieve en intensieve gebruiksdaken zoals het groendak,
parkeerdak, water- en energiedak.
De deelnemers kregen, in het kader van een
goed milieu, uitleg over het recyclen van bitumineus dakbedekkingsmateriaal ten behoeve
van de productie van nieuwe dakrollen.
Bovendien werd op locatie uitleg verstrekt over
nieuwe soorten dakbedekking. Enkele trefwoorden hier: milieuvriendelijk en duurzaam,

geen weekmakers, halogenen of zware materialen, ongekende bestendigheid tegen weersinvloeden en extreme temperaturen, UV-bestendig, warmtereflecterend, en vervuilende
stoffen omzettend naar onschadelijke restproducten. Het dakdekken van de toekomst
passeerde de revue tijdens de duurzaamheidsweek. Die toekomst bestaat uit luchtdicht
bouwen en een booming markt voor 4D-daken.
Traditionele samenwerkingspatronen zullen
veranderen en daarmee gaat het vak veranderen. Logisch dat er aandacht werd geschonken
aan de duurzame inzetbaarheid van de dakdekkers zelf. n
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IOP-check

Een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP) gaat over gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
• Werknemers...
krijgen de kans om aan hun ontwikkeling te werken en een doel te
bereiken dat aansluit op hun werkervaring en belangstelling.
Ze worden daardoor beter in hun vak, kunnen gevarieerder werk aan
en verrijken daarmee hun functie.
• Bedrijven...
kunnen de (verborgen) talenten van hun werknemers optimaal
benutten en goed laten aansluiten op bestaande en/of toekomstige
doelen van de onderneming. Opgebouwde expertise kan daardoor
langer in (eigen) huis behouden blijven.
• Branchebreed...
levert het goed inzetbaar en flexibel personeel op dat gemotiveerd
aan het werk is. Vaak zal er sprake zijn van een lager ziekteverzuim
en dito verloop. Het IOP kan voor meer evenwicht zorgen op de
sectorale arbeidsmarkt. n

Instroom vergroten

Lang gezond
aan het werk
TopFit4TheJob levert een bijdrage aan een lange loopbaan zonder al te veel lichamelijk ongemak. Dakdekkers
krijgen een gevarieerd programma aangeboden dat door
verschillende deskundigen wordt verzorgd.

O

p een leuke manier wordt
ingegaan op het belang van
gezonde voeding en voldoende beweging. Ook de toekomst van
het vak dakdekken komt aan bod
met alle vereisten die daarmee
samenhangen. Het mooie is, dat er
ter plekke een preventief medisch
onderzoek wordt uitgevoerd (PMO/
PAGO). Door dit onderzoek worden

eventuele gezondheidsrisico’s
en/of lichamelijke afwijkingen
tijdig in beeld gebracht. De uitkomst van het onderzoek wordt
ter plekke met een arts besproken.
Het aanbieden van een PMO/PAGO
is ook voor de bedrijven interessant omdat ze deze medische
voorziening nu niet zelf onder
werktijd hoeven te organiseren. n

Eén van de maatregelen richt zich op de gekwalificeerde
instroom en begeleiding van jongeren.

Wat betreft de instroom in de vakopleidingen, is de doelstelling dat er
in de periode 1 mei 2014 – 1 mei 2016, 375 deelnemers komen voor de
vakopleidingen op niveau 2 en 3.
Voor niveau 1 geldt een additionele instroom van 24 deelnemers in
de projectperiode. Met de nu bekende gegevens is TECTUM redelijk
optimistisch dat dit aantal daadwerkelijk gehaald wordt. TECTUM kan
dit niet alleen. Het gaat hierbij ook om dakbedekkingsbedrijven die
willen investeren in vakmanschap en willen scholen.
SCHOLINGSMINNENDE BEDRIJVEN WORDEN EXTRA TEGEMOET
GEKOMEN IN DE KOSTEN:
• Niveau 1 (Entreeopleiding ):		e 400 per maand (vijf maanden)
• Niveau 2 (Basisberoepsopleiding): e 400 per maand (tien maanden)
• Niveau 3 (Beroepsopleiding):
e 250 per maand (tien maanden)
De bijdrage kan dus oplopen tot e 4.000 per op te leiden leerling per
opleidingsjaar en wordt via het Sociaal Fonds BIKUDAK in driemaandelijkse termijnen uitgekeerd. n

Voortijdige uitstroom
voorkomen
Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat maar
liefst 40 procent van de jonge dakdekkers de bedrijfstak binnen twee jaar na
de afronding van de beroepsopleiding al weer verlaten heeft.
Dat is natuurlijk doodzonde en bovendien een verspilling van paritair
opleidingsgeld. Wat de reden van het vroegtijdige vertrek is, is niet
helemaal duidelijk. Er wordt (te) veel verwacht van de dakdekker,
de begeleiding van TECTUM is gestopt, of de dakdekker is om een
aantal redenen minder gemotiveerd geraakt.
De ambitie van FNV Bouw, CNV Vakmensen en VEBIDAK is om het
uitvalpercentage terug te dringen tot 20 procent. n

Gespot in Nieuwegein:

Mobiele kantoren van TECTUM
TECTUM-voorzitter Arthur
Leenders en VEBIDAKvoorzitter Rob Bootsman
konden de verleiding niet
weerstaan om even achter het
stuur van de spiksplinternieuwe
TECTUM-bus te gaan zitten.

Column
FEEST VAN DE DAKBEDEKKINGSBRANCHE
Er is binnenkort weer een TECTUM-diplomauitreiking en ik moet zeggen, daar ben ik heel
erg blij mee. Vanzelfsprekend hebben we de
afgelopen twee jaar ook diploma’s uitgereikt,
maar toen wel op een zeer bescheiden
manier. Geen groot feest zoals we in de
achter ons liggende jaren gewend waren,
maar klein. Trots op de diploma’s die we
mochten uitreiken, maar gepast bescheiden
vanwege de toch wel economische tegenwind, waarmee de bedrijfstak te maken had.
En ik moet eerlijk zeggen, zo aan het begin
van dit opleidingsseizoen, in september
2014, zag het er ook nog niet zo rooskleurig
uit. Half september hadden we ongeveer 40
deelnemers aan de vakopleidingen en een
handjevol inschrijvingen voor de OKD.
En opeens, opeens ging de zon schijnen.
Eerst een mager zonnetje, maar vervolgens
konden we voldoende deelnemers aan de
OKD inschrijven en ook de aanmeldingen
voor de vakopleidingen begonnen te lopen.
Nu, mei-juni 2015, gaat het echt lekker.
Steeds meer zon, maar er zijn nog wel wolkjes aan de horizon. Bedrijven hebben echter
meer vertrouwen in de toekomst, dat merken
we aan alle kanten. Het zal ook onder
invloed van de stimuleringsmaatregelen uit
het Sectorplan BIKUDAK zijn, dat geloof ik
zeker. Want, laten we eerlijk zijn, een € 250
tot € 400 in de maand tegemoetkoming in de
kosten voor de dakbedekkingsbedrijven die
leerling-dakdekkers opleiden, het is zeker
geen kattendrek.
Toch is het hopelijk niet alleen het geld dat
het scholen en opleiden stimuleert. Het komt
ook oprecht door de positieve instelling van
de dakondernemer en dat is belangrijk. Net
zoals het belangrijk is dat de dakdekker een
opleiding wil volgen en dat wil hij ook echt.
Dat merken we dagelijks aan de leerlingen,
die we binnen hebben. Gelukkig uit zichzelf
goed gemotiveerd en werkelijk bereid zich in
te spannen voor zijn opleiding, dat moeten
we hebben.
Op 2 juli aanstaande reiken we weer de
behaalde diploma’s uit. Daarna begint met
een paar weken de grote vakantietrek en
daarna… Opnieuw naar de opleiding, naar
TECTUM. Maar dat is pas in september.
In de tussentijd blijven we met vakmanschap
mooie daken maken en dat steeds meer en
meer en meer….

TECTUM komt naar je toe!
Bijvoorbeeld voor een Flitsgesprek met een vers bakkie
koffie.

T

wee splinternieuwe Volkswagenbussen
zijn koud afgeleverd bij TECTUM. Ze zijn
ingericht als mobiele werkplek compleet
met laptop, printer, koffiezetapparaat en koelkastje. Ze zullen de komende jaren door
Nederland, België of Duitsland toeren om dakdekkers die nog in de vakopleiding zitten, dan
wel deze een tijdje geleden hebben afgerond,
een paar maal op de werkplek te bezoeken
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voor een flitsgesprek. Dat gebeurt in het kader
van de uitvoering van het sectorplan BIKUDAK.
De dakbedekkingsbranche wil er achterkomen
of geschoolde vakkrachten het, ja dan nee, naar
hun zin hebben in de sector en bij hun werkgever. Kort gezegd: Wat bevalt en wat kan er
eventueel verbeterd worden om het iedereen
duurzaam naar de zin te maken? Ook rijden de
bussen richting werkplek voor de uitvoering van

VAO-Dak tijdens de opleidingsperiode van een
leerling-dakdekker. De bus is dan de plek van
waaruit de leermeester/begeleidend vakman
begeleiding krijgt om de voortgang van diens
pupil goed te kunnen beoordelen.
‘On the spot’ wel te verstaan. n

Eerst verwacht ik u te zien op de diplomauitreiking van TECTUM, op 2 juli aanstaande,
het feest van de dakbedekkingsbranche.
De geslaagden, familie, vrienden, ondernemers, uitvoerders, dakdekkers en andere
collega’s. Maar ook vertegenwoordigers van
de leveranciers, branche-organisaties,
adviesbureaus, kortom, iedereen die de
dakenbranche een warm hart toedraagt,
is van harte welkom.
Ik verheug me er al op!!

Karel-Jan Batenburg
directeur TECTUM

Wist u dat...

MBO’ers diep in de schulden

WhatsApp

(BRON: NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING – NIBUD)

(BRON: VAKBLAD TELECOMPAPER)

...Scholieren van het MBO steeds dieper in de schuld raken? Had in 2011 één
op de zes een schuld van gemiddeld € 1.265, inmiddels heeft één op de vijf
een schuld van € 3.681. Worden betalingsachterstanden, rood staan en kopen
op afbetaling meegenomen, dan bedraagt de schuldenlast zelfs € 4.854. Het
geld wordt gebruikt voor lesgeld en schoolboeken. Dit zijn, samen met de
mobiele telefoon, uitgaan en kleding, de meest genoemde leendoelen. n

...WhatsApp aan populariteit aan het verliezen is
onder de Nederlandse smartphonegebruikers?
WhatsApp werd in maart door 88 procent van de
Nederlanders met een smartphone gebruikt,
tegen 82 procent in april. Vooral jongeren stappen
op dit moment sneller over naar Snapchat. n

Tweet met
ons mee!
@TECTUM_Ngein

Ontwikkel jezelf
Sociale partners willen het Individueel Ontwikkelingsplan
voortaan als uitgangspunt laten dienen voor de ontwikkeling
van werknemers.

S

choling moet vooral een middel worden
dat bijdraagt aan de realisatie van bedrijfsdoelen, individuele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Een ontwikkelingsplan
komt tot stand na overleg tussen werkgever en
werknemer. Samen zetten ze er daarna de
schouders onder om de uitvoering ervan te
laten slagen. Voor het opstellen van zo’n plan
heeft TECTUM twee methodieken ontwikkeld.
De eerste variant wordt in combinatie met
(scholings)activiteiten uitgevoerd. Voorafgaand
aan sommige (maat)cursussen wordt in dit
geval (klassikaal) aandacht gevraagd voor de
opstelling van deze plannen. De cursusdeelnemers krijgen een lijst met vragen die ze
moeten beantwoorden. Deze vragen hebben
betrekking op o.a. de bedrijfsdoelen, het

klantenbestand, inzet flexkrachten, marketing,
eigen functie, ambities, ziekteverzuim en
gezondheid, arbeidsomstandigheden, roosters,
werktijden en werkrelaties. Hebben ze alle vragen beantwoord, dan levert dat van iedereen
een individueel document op, waarover TECTUM
in overleg treedt met de bedrijven. Wordt in
dit overleg overeenstemming bereikt over
mogelijke scholingsactiviteiten, dan kunnen
deze direct bij TECTUM ingepland worden.
De tweede variant is het opstellen van een plan
vanuit de onderneming zelf, bijvoorbeeld tijdens een toolboxmeeting, zoals bij DAKaccent
in Oisterwijk, voorafgaand aan een werkdag.
In beide gevallen is de vragenlijst dezelfde.
Voor de opstelling en uitvoering van ontwikkelingsplannen worden scholingsdagen per werknemer beschikbaar gesteld. n

Directeur Cor
Bottenberg
van DAKaccent
legt uit waarom
TECTUM
aanwezig is.

De draai gevonden:

Vince Reindorp
Vince Reindorp woont samen met zijn
vriendin in Raalte en volgt in Hoogeveen de
Basisberoepsopleiding op niveau twee.
Zijn leerbedrijf is Consolidated Nederland in
Raalte. Met zijn 29 jaar is hij een laatbloeier
in de vakopleiding.

E

en tijdje geleden rondde Vince zijn opleiding metaaltechniek af op niveau twee.
Een leuke opleiding, maar het viel hem
daarna zwaar om alle dagen in een productiehal
te werken. Kortom, het werd niks. Beroepen in
andere sectoren volgden. Uiteindelijk kwam hij
via een uitzendbureau bij Consolidated Nederland terecht. Hij hielp mee bij het dakonderhoud. Vegen, grind sjouwen en tegels leggen.
“Kennelijk waren ze tevreden over mij, want
telkens werd er bij de inhuur naar mij gevraagd.
Ondanks het zware werk, had ik het naar mijn

zin. Ik werk graag in de buitenlucht. Op een dag
organiseerde Consolidated Nederland een etentje en daarvoor werd ik ook uitgenodigd. Toen
heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben
op de regiodirecteur afgestapt, stelde mezelf
voor en vroeg hem of ik niet vast bij Consolidated aan de slag kon? Hij reageerde positief.
Hij vond het netjes dat ik me had voorgesteld
en maakte gelijk kenbaar dat ik dan een opleiding bij TECTUM zou moeten volgen. Hij adviseerde me om eerst eens op de website van
TECTUM te kijken of de dakbedekkingsbranche

mij iets leek. Dat heb ik gedaan. Ik kreeg er een
goed gevoel bij. Dat meldde ik Consolidated.
We spraken af, dat ik zelf contact met TECTUM
zou opnemen om te informeren of er nog plaats
in de vakopleiding was. Dat bleek zo te zijn.
Afgelopen februari ben ik gestart op niveau
twee. Ik vind het hartstikke mooi dat ik deze
kans gekregen heb. Ik ging er niet van uit dat
het gelijk allemaal zou lukken. Ik had ook niet
verwacht dat er tegen mij gezegd zou worden
dat ik het zelf mocht rondmaken met TECTUM.
Natuurlijk zal er vanuit TECTUM wel contact met
Consolidated zijn opgenomen, maar daarvan
heb ik niets meegekregen. Ik vind dakdekken
een mooi vak. Het is afwisselend werk. Elke
plek is anders, ieder dak is anders. Ik vind het
kicken en heb eer van mijn werk. Consolidated

Nederland vind ik een mooi leerbedrijf dat de
zaken erg goed geregeld heeft. Ik kom iedere
dag met een ‘big smile’ thuis. De Basisberoepsopleiding vind ik een leuke opleiding. Mijn favoriete vakken? De praktijk. Omdat het voor mij al
lang geleden was, had ik in het begin wel wat
moeite om in het ritme van leren en werken te
komen. Nu ben ik er weer aan gewend. We
hebben een leuke groep die elkaar goed helpt.
Ook de leraren nemen de tijd voor je. Wat ik
ook scherp vind, is dat je niet alleen een vakopleiding krijgt, maar daarbij ook nog allerlei
cursussen. Wat ik van de beloning vind? Luister,
je weet dat je in het begin altijd onderaan begint en daarover moet je niet zeuren. Ik ben
gewoon blij dat ik een baan heb. Mijn ambities?
Als het kan en mag: zeker doorleren!” n
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Gespot in Badhoevedorp
De TECTUM-bus staat geparkeerd middenin een woonwijk
van Badhoevedorp. Daar zijn Roy Bakker (24) en Kim Moll
(29) namens Patina Dakdenkers aan het werk.

R

oy volgt de Beroepsopleiding op niveau 3,
Kim is zijn voorman en leermeester in de
beroepspraktijkvorming. Kim wordt
bezocht in het kader van VAO-Dak.

VAO-Dak staat voor Voorlichting, Advies en
Ondersteuning. VAO-Dak wil de leermeester of
begeleidend vakman een dusdanig steuntje in
de rug bieden, zodat de begeleiding en beoordeling van ‘hun’ leerling-dakdekker(s) in de
beroepspraktijkvorming zo goed mogelijk verloopt. Gedurende Roy’s vakopleiding, is Kim
tweemaal door TECTUM bezocht. De eerste keer
was dat bij aanvang van de opleiding. Er is toen
vooral uitleg verstrekt over het belang en
werken met de trajectmap. Deze trajectmap
kan vergeleken worden met een routeplanner

die de leerling-dakdekker door zijn vakopleiding
loodst. In de trajectmap zit alle informatie die
de vakdocent en leermeester nodig hebben om
de leerling goed te kunnen begeleiden en
beoordelen. Tegen het einde van de opleiding
vindt het tweede en laatste bezoek plaats. Dan
wordt met name de hele voortgang in het leerproces, met de daarbij behorende administratie,
onder de loep genomen. In niveau 3 wordt ook
de nadruk gelegd op de beoordeling van de
praktijktoetsen die op het dak zijn/
worden afgenomen.

Opmerkelijk:

Rintje Wiersma:

Twee opleidingen in
één opleidingsjaar
Rintje Wiersma (28) uit het
Friese Minnertsga rondde
ooit een MBO-opleiding
Bouwkunde af. Vervolgens
werkte hij een aantal jaren

VAO-Dak is een onderdeel van de nascholingscyclus voor leermeesters en is daardoor onlosmakelijk verbonden aan het opleiden van
leerlingen. n

voor aannemers. Hij deed dat
met name in de binnendienst
op de afdelingen calculatie
en werkvoorbereiding. Bij het
laatste bedrijf ging het niet
geweldig en daarover sprak

N

a de ongerustheid van zijn zoon te
hebben aangehoord, nam Jelle contact
op met Willem Feenstra van Feenstra
Dakbedekking uit Dronrijp en besprak de
kwestie. Feenstra adviseerde vader om Rintje
een vergelijkbaar traject te laten afleggen, zoals
hijzelf in het verleden ook had gedaan: namelijk opleidingen volgen bij TECTUM. Feenstra
bood zich vervolgens aan als leerbedrijf.

Kim Mol, Roy Bakker en Peter van der Dussen.

TECTUM komt naar je toe!
De groep jong-gediplomeerde dakdekkers en hun voormannen zullen
ook na de diplomering gevolgd worden in hun beroepspraktijk en
waar mogelijk gesteund worden in hun verdere ontwikkeling.
Uiteraard gebeurt dit in overleg met de bedrijven en de betrokkenen zelf. De jong-gediplomeerde dakdekker en diens voorman zullen op
de werkplek bezocht worden. Via zogenaamde
‘flitsgesprekken’ probeert TECTUM in beeld te
krijgen hoe het reilt en zeilt met de opgedane
vakkennis, of er extra ondersteuning nodig is
en zo ja, hoe die ondersteuning georganiseerd

kan worden. Alles uiteraard in goed overleg
met de dakbedekkingsbedrijven.
Behoudens een kleine tijdsinvestering kost
deze TECTUM-dienst het dakbedekkingsbedrijf
helemaal niets. Over het doel echter geen misverstand; vroegtijdige uitstroom voorkomen! n

Nog steeds actueel:
de Opleidingsvoucher

V

Voucher

4

opleidings

€4000*

T.w.v.
max

per op te leiden medewerker
in dienst van TeCTUM voor dakvakmanschap

D

e Opleidingsvoucher is een stimulans om te
gaan opleiden. Bedrijven die investeren in
vakmanschap kunnen een scholingsvoucher
tegemoet zien, waarvan de waarde kan oplopen
tot 4.000 euro per op te leiden leerling-dakdekker per opleidingsjaar. Het SF BIKUDAK keert de
bedragen in driemaandelijkse termijnen uit. n

Rintje: “Daardoor kreeg ik een kans om mij verder te ontwikkelen. Ik vind dat heel bijzonder,
temeer daar ik op dat moment nog nooit een
dak bedekt had. Bovendien weet Feenstra dat
ik mettertijd ga vertrekken om bij mijn vader in
dienst te treden. Dik twee jaar geleden ben ik
bij TECTUM gestart. Onderaan de ladder met
de Basisberoepsopleiding op niveau twee.
Voor de eerste keer in mijn leven leerde ik met
de brander te werken. Ik vond het gelijk hartstikke leuk. Ik slaagde voor het vakdiploma en
stroomde direct door naar de Beroepsopleiding
op niveau drie. In de laatste weken van niveau
drie startte ik eveneens met de OKD-Kader.
Voor zover ik het als beginnend dakdekker kan
beoordelen, vind ik de vakopleidingen goed
matchen met de beroepspraktijk. Daarbij gaat
niveau drie een stuk dieper op de materie in
dan niveau twee. Voor mij persoonlijk is de

hij met zijn vader Jelle.
grootste verandering, dat ik nu niet meer in
de binnendienst achter een beeldscherm zit,
maar dat ik nu in de buitenlucht bovenop het
dak aan het werk ben. Een wat wonderlijke
carrièreswitch misschien, maar het bevalt uitstekend. Op de aanstaande diploma-uitreiking
hoop ik dus twee diploma’s te mogen ontvangen. Eentje voor de Beroeps- en eentje voor de
Kaderopleiding. Voor de OKD-Kader was ik
trouwens vrijgesteld voor de module ‘Algemene
Bouwkunde’ en hoefde hiervoor dus geen examen te doen. De lessen daarvoor volgde ik
trouwens wel. Het is nooit weg om je kennis
weer eens op te frissen. Ik vind de OKD-Kader
zeker geen eenvoudige opleiding. Er komt een
behoorlijke smak huiswerk om de hoek kijken
en het is aanpoten om de lesstof in je hoofd te
krijgen. De reistijd hakt er voor mij ook behoorlijk in. Ik ben dik twee uur onderweg. Enkele
reis wel te verstaan. ’s Avonds en in de weekenden maak ik het huiswerk. Privé betekent het
volgen van twee opleidingen ook het een en
ander. Ik ben getrouwd met Elizabeth en ons
eerste kind is onderweg. Als ik geslaagd ben,
dan blijf ik een aantal jaar bij Feenstra Dakbedekking werken. Daarover zijn goede
afspraken gemaakt…” n
Noot: Inmiddels is hun prachtige zoon Boaz geboren.

Participatiewet

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet
Werk en Bijstand (WWB), Wet Sociale Werkvoorziening
(WSW) en voor een groot deel de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

W

erkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt kunnen vanaf 2016 een
beroep doen op een eenduidig en eenvoudig
pakket van ondersteunende voorzieningen. Nog
steeds bestaan daarin verschillen. Deze hebben
vooral te maken of iemand via het UWV, dan
wel via de gemeente, naar een plek op de
arbeidsmarkt geholpen wordt.

Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken
om iemand uit de doelgroep van de Participatiewet in dienst te nemen, krijgen gemeenten de
mogelijkheid om een loonkostensubsidie te
verstrekken.
De hoogte daarvan is afhankelijk van de ‘loonwaarde’ van de werknemer, maar zal maximaal
nooit meer dan 70% van het wettelijk minimumloon bedragen. n

Stofvrij
werken

Stof is niet gezond. Maar er is stof dat
extreem slecht is. Met name vanwege
de kwarts die erin zit. Kwarts komt van
nature veel voor in gesteenten.

Zo vader zo zoon zo zoon I
Vader Teun (55) en zonen Kevin (29) en Niels Rook (26).
Ze hebben een eigen bedrijf: Kenro Dakbedekkingen in
Ouderkerk aan den IJssel.

HOE IS HET VAK GELEERD?
Teun: “Ik werkte in loondienst bij een loodgieter
hier in de buurt. Eigenlijk deed ik daar alleen
het zinkwerk. Ongeveer 23 jaar geleden heb ik
me als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel. Ik had de mazzel dat een
oom van mijn vrouw uitvoerder was bij een dakbedekkingsbedrijf. Die hielp me op weg met
opdrachten. Op een dag, toen ik met een zinkklus bezig was, zag ik dakdekkers aan het werk.
Ik heb dat eens goed bekeken en dacht, nou dat
kan ik ook. Ik las er een boekje over en ging
het dakdekken erbij doen. Dat boekje, daaruit
bestond mijn opleiding. Ik heb alles in de
praktijk geleerd. Gewoon door het te doen en
van mijn fouten te leren. In vergelijking met
nu waren er, toen ik begon, nauwelijks opleidingen. Jammer, want je wordt sneller een vakman als je een vakopleiding volgt.”

“In de toekomst zullen we
ons met de onderneming
wat meer op duurzaamheid
gaan richten. Maar eerlijk
gezegd: dat gebeurt nu
ook al.”

Kevin: “Ik zat op de technische school. Timmeren.
Het stond niet vast dat ik in de zaak van mijn
vader zou gaan werken. Mijn ouders lieten me
vrij in mijn beroepskeuze. Wel werkte ik af en toe
mee op zaterdag en in de schoolvakanties. Vanaf
2003 werd ik definitief bij het bedrijf betrokken.
Het vak heb ik in eerste instantie van mijn vader
geleerd. Dat deed hij goed. Op mijn achttiende
jaar stuurde hij me naar TECTUM voor de vakopleidingen. Was wel wennen, vooral de voortgezette opleiding destijds. Ik ben uiteindelijk voor
beide vakopleidingen geslaagd. Daarna heb ik
nog wat korte cursussen gevolgd.”
Niels: “Ik deed een administratieve opleiding. Ik
kon goed leren. Die opleiding duurde een paar
jaar, maar hoe langer, des te minder zin ik er in
kreeg. Dus op een dag zei ik tegen mijn vader dat
ik met hem meeging, het dak op. Ik was zeventien
jaar en wilde geld verdienen. Teun schreef me
gelijk bij TECTUM in. Ik heb dezelfde route afgelegd als Kevin, primair en voortgezet. Anders
dan bij hem, heb ik daarna de OKD-Kader gedaan
en dit jaar volg ik de OKD-Top. Als het goed is,
wordt dit jaar het diploma OKD-Ondernemer
in huis gehaald. De kennis die we vanuit deze
opleidingen opdoen, komen binnen ons bedrijf
goed van pas.”

TOEKOMST?
Teun: “Ik moet eerlijk zijn. Ik ben niet meer zo
sterk als vroeger. Dakdekken is een zwaar
beroep. Daar merk je pas op latere leeftijd.
Kevin en Niels zullen op zekere dag de zaak
overnemen. Zolang het lijf het wil, blijf ik
gewoon doorgaan. Ik vind het geweldig om
met mijn zonen aan het werk te zijn.” n

Niels en Kevin: “We merken aan alles dat het werk
aan het aantrekken is in de sector. De aanvragen
nemen toe. We werken tegenwoordig niet alleen
meer in onderaanneming. De verhouding is ongeveer fifty/fifty. Mettertijd wordt Kenro een BV.
We zullen ons in de toekomst meer op duurzaamheid richten. Maar eerlijk gezegd, dat doen we nu
ook al.” n

De nieuwe opleidingen starten in september!

Schrijf je nu in!

(Aanmeldingsformulieren te downloaden via tectum.nl)

n de bouw wordt het verwerkt in
betonsteen, cellenbeton, (kalk)zandsteen, metselstenen en tegels. Op
zich zijn kwartshoudende materialen niet
schadelijk, maar dat geldt niet voor de
bewerking ervan. Dan namelijk, komt de
kwartshoudende steenstof vrij die erg
ongezond is. Met name bij het werken in
slecht geventileerde binnenruimten kan
de concentratie kwartsstof hoog oplopen.
In aanraking komen met kwartsstof kan
leiden tot longziektes en kanker.
De Inspectie SZW controleert dit jaar of
er stofvrij wordt gewerkt in de bouw.
Deze inspecties zijn er vooral op gericht
of de blootstelling aan kwartsstof wordt
voorkomen. De inspecteur kijkt met name
of de hulpmiddelen, zoals afzuiging en
verneveling, worden benut.

TECTUM gaat in alle vakopleidingen en
arbo- en veiligheidscursussen in op de
arbeidsrisico’s op daken, dus ook op de
gevaren van (kwarts)stof. Stof moet
zoveel mogelijk bij de bron bestreden
worden. Maar als dat niet, of onvoldoende kan, dan moeten andere maatregelen
getroffen worden. TECTUM besteedt aandacht aan collectieve beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld het machinaal
afzuigen van grind, toepassen van bouwstofzuigers met fijnstoffilter, nat boren
en/of zagen. Bovendien wordt er aandacht besteed aan individueel te treffen
maatregelen zoals een juist gebruik van
de benodigde Persoonlijke Beschermings
Middelen (PBM’s) en het werken met
apparatuur met stofafzuiging en/of
watertoevoer. n

Tip :

dBepaal de win
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de wind af!

Opleiden loont
Het sectorplan BIKUDAK vraagt van werknemers
en bedrijven een sociale en innovatieve benadering voor een goed werkende arbeidsmarkt.

V

olgens sociale partners kan deze
ambitie gerealiseerd worden door
duurzame inzetbaarheid van vakkrachten, moderne arbeidsverhoudingen,
grotere vakbekwaamheid en eisen te
stellen aan veiligheid en gezondheid.

TECTUM is nauw betrokken bij de maatregelen die betrekking hebben op instroom, scholing en behoud van vakbekwame medewerkers (Work Ability). n

Voor de uitvoering van het sectorplan is
veel geld beschikbaar gesteld. Zowel van
overheids- als van bedrijfstakzijde. In
totaliteit gaat het om ruim acht miljoen
euro. De sector heeft twee jaar de tijd om
de doelen uit het plan te realiseren (tot
1 mei 2016).
5
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TECTUM...

... on the road!
De dakbedekkingsbranche wil de uitstroom
van gediplomeerde dakdekkers naar andere
sectoren met 50 procent beperken. TECTUM
speelt een voorname rol om dit doel te bereiken. Samen met hun voorman zullen gediplomeerde dakdekkers daarom, ook na het dienstverband met TECTUM, regelmatig worden
opgezocht in de beroepspraktijk. Vanuit de
mobiele werkplek, de TECTUM-bus, worden er
vervolgens ‘flitsgesprekken’ met hen gevoerd.
Uiteindelijk brengen flitsgesprekken anoniem
in beeld hoe het na de vakopleidingen reilt
en zeilt in de praktijk van een bedrijf, of er
wellicht extra ondersteuning gewenst is en
zo ja, waaruit deze dan moet bestaan om de
blijfkans in de dakbedekkingsbranche te
vergroten. Voor tweehonderd gediplomeerde
dakdekkers geldt: TECTUM komt naar je toe!

Gespot in Nieuwegein:

Uitreiking eerste
dakpaspoorten
TECTUM trad onlangs op als gastheer in verband met
de uitreiking van de eerste digitale dakpaspoorten.
Hartstikke belangrijk deze online tool, aldus
Karel-Jan Batenburg in zijn welkomstwoord.

Dakpaspoort
Met het dakpaspoort kan de houder zich online
via een app identificeren en aantonen dat er
wordt voldaan aan alle voorkomende brancheafspraken, onder andere op het gebied van
veiligheid. De houder van het dakpaspoort krijgt
direct toegang tot de bedrijfstakeigen regelingen, inclusief subsidies.
Met de introductie van het dakpaspoort geeft
de dakbedekkingsbranche ook invulling aan

OP WEG
Op het programma staan Antwerpen en Rotterdam in de middag. Arnold Vermeulen rijdt de
TECTUM-bus naar buiten. Na drie kwartier is het
doffe ellende. Enorme files op de Belgische
snelwegen. Na de snelwegen, wordt het er niet
beter op in de Antwerpse haven. De schepen
Pereus, Fantasia en Marinex moeten door de
sluizen. Weer file.

Eindelijk arriveert Vermeulen bij BASF. Daar is
Lennard van Hartingsveldt (23) uit Yerseke aan
het werk. Lennard volgde de beroepsopleiding
op niveau 3.

Tijdens de koffie, binnen in het mobiele kantoor
van de TECTUM-bus, legt Vermeulen uit wat de
bedoeling is. De privacy wordt ten allen tijde
gewaarborgd. Alles wat Lennard vertelt, wordt
uiteindelijk anoniem teruggekoppeld naar zijn
werkgever. Vermeulen vraagt naar zijn arbeidsverleden, vooropleidingen en familieomstandigheden. Hij informeert naar de werktevredenheid,
werksfeer, fysieke inspanningen, collegialiteit en
communicatie binnen het leerbedrijf. Ook wil hij
weten hoe alles logistiek georganiseerd wordt
en hij vraagt of Lennard het gevoel heeft dat er
naar hem geluisterd wordt.
6

de wens van de terugtredende overheid om
een systeem van zelfregulering te ontwikkelen.
Met de lancering is de ontwikkelingsfase van
het dakpaspoort afgerond. Begin mei is er
over de ins & outs van het dakpaspoort een
Doekle Terpstra reikt het eerste dakpaspoort uit aan Henri Lingen van Kenro Dakbedekkingen en
Jacques Brussé van W.H. van de Kamp Dakbedekkingen.

“Het dakpaspoort bevordert eerlijk en veilig
werken.” Batenburg introduceerde vervolgens
Jos van der Borgt (SBD) en Doekle Terpstra
(Techniekpact) als gastsprekers.
Van der Borgt kenmerkte de dakbedekkingsbranche als een moderne en flitsende sector.
“Met betrouwbare bedrijven en vakbekwaam
personeel. De komende jaren blijven sociale
partners aan het werk om de BIKUDAK-sector
van een duurzame toekomst te verzekeren.
Midden in de crisis hebben sociale partners
zich gebogen over de vraag hoe ze bedrijven
en werknemers kunnen klaarstomen voor de
toekomst. Het dakpaspoort is daarvan één
van de resultaten. Een ander belangrijk onderdeel is de bevordering van de instroom. We
hebben jonge en vakbekwame mensen nodig.
Mede door de uitstekende inzet van TECTUM,
zijn we een heel eind op weg om dit doel te
realiseren. Dank daarvoor. Ook dank richting
de bedrijven die bereid zijn om deze prille
dakdekkers een leerplek aan te bieden.

Vermeulen vraagt naar Lennard’s loopbaanperspectief, of hij opleidingen mag volgen en
wat hij van het salaris vindt. Hij wil weten hoe
hij naar toekomst kijkt en wat hij van de doelen
en visie van zijn leerbedrijf vindt. Uiteindelijk
zet Lennard zijn krabbel onder de vragenlijst.
Op naar Rotterdam!

introductie- en informatiecampagne gestart.
Meer weten? www.dakpaspoort.nl

Daarnaast zijn en worden er allerlei activiteiten ontwikkeld om de jong-gediplomeerde
stevig en duurzaam aan de bedrijfstak te verbinden.”

er zijn gemaakt en wat opdrachtgevers daarvan
vonden. Het dakpaspoort is een eerste stap. De
komende jaren zal het zich verder ontwikkelen.
De vakbeweging is er erg blij mee.”

ONDERSCHEIDEN

Dat laatste werd namens werkgevers onderschreven door Cees Woortman (VEBIDAK).
“Nu kunnen bedrijven zich, naast de kwalificatie
op bedrijfsniveau, ook onderscheiden met de
kwalificaties van degenen die op de daken aan
het werk zijn.”

Hans Crombeen (FNV Bouw) en Gijs Lokhorst
(CNV Vakmensen), beiden bestuurder in
zowel SF BIKUDAK als SBD benadrukten trots
te zijn op het ontwikkelde dakpaspoort.
“Als vakbeweging vinden wij het belangrijk
dat werknemers, ZZP’ers en overige inhuurkrachten starten vanuit dezelfde uitgangspositie. Dus allemaal dezelfde opleidingen
volgen en allemaal dezelfde premies afdragen. Daarmee houden we de kwaliteit van de
bedrijfstak in stand. Mede daarom willen we
het dakpaspoort in de CAO BIKUDAK verankeren. Voor de ZZP’er is het dakpaspoort ook
waardevol. Hij kan het als marketingtool
benutten. Het wordt namelijk mogelijk om via
het dakpaspoort te laten zien welke werken

Daar is Darek Zasada (links) uit het plaatsje
Handel aan het werk. Darek kwam 13 jaar
geleden van Polen naar Nederland en werkte
zich op tot voorman/dakdekker. Voor Darek
gelden dezelfde vragen als voor Lennard. En
evenals Lennard praat ook hij vrijuit. Op de
foto: samen met zijn maat Argo van Creij.

UITREIKING
Uiteindelijk reikte Doekle Terpstra de dakpaspoorten symbolisch uit. De app van de eerste
twee dakpaspoorten waren daarvoor gedownload naar de mobiele telefoons van Henri Lingen
van Kenro Dakbedekkingen uit Ouderkerk aan
den IJssel en Jacques Brussé van W.H. van de
Kamp Dakbedekkingen uit Barneveld. Zij staan
beiden aan het begin van hun carrière in de
dakbedekkingsbranche. n

De flitsgesprekken voor vandaag zijn achter de
rug. Vermeulen gaat het resultaat administratief
verwerken in een rapportage. Uiteindelijk leveren
alle 200 flitsgesprekken in Nederland een mooie
dwarsdoorsnede op van de sterke en minder
sterke kanten van de dakbedekkingsbranche. n

C1-cursus weer
up-to-date
De C1-cursus ‘Gezond en
Veilig Werken op het Dak’ is
misschien wel de bekendste
korte cursus van TECTUM.

R

egelmatig wordt de C1-cursus qua inhoud
geactualiseerd. Voor het komende seizoen
is dit inmiddels ook gebeurd.

Allereerst wordt aan de hand van stellingen
bepaald hoe het met de kennis rond veiligheid
en gezondheid is gesteld. Levert dit (grove) hiaten op, dan wordt er in de cursus tijd ingeruimd
om de kennis weer op peil te brengen.
Het komende seizoen wordt specifiek aandacht
besteed aan de beroepsrisico’s rond het werken
op hoogte. De Arbocatalogus dient hiervoor als
leidraad. Voorts wordt ingegaan op de gevaren
rond (kwarts)stof en op de wijze waarop er ‘stofarm’ kan worden gewerkt. Specifieke aandacht
wordt besteed aan het voorkomen van valgevaar
en de benutting van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tot slot wordt ingegaan op de
beroepsrisico’s van straling indien er frequent
bij zendmasten wordt gewerkt en er wordt aandacht besteed aan geluid en geluidsoverlast. Er
wordt een gehoortest afgenomen. Daarmee is
de C1-cursus in de startblokken gezet voor het
komende seizoen. n

Nieuwe wet en scholing
Sinds 1 januari 2015 is de Wet Werk & Zekerheid van kracht (WWZ).
Met de WWZ wordt het arbeidsrecht aangepast aan de veranderende
arbeidsverhoudingen in de samenleving. De wet wordt gefaseerd ingevoerd.

V

anaf 1 juli 2015 zijn de wijzigingen in
het ontslagrecht van kracht. Vanaf dat
moment hebben bedrijven een wettelijke
scholingsplicht. Dit is nieuw. Het komt er op
neer dat ze werknemers in staat moeten stellen
om scholing te volgen. Scholing, die ze enerzijds nodig hebben om hun vak goed te kunnen
uitoefenen, maar anderzijds ook, als dat redelijkerwijs kan worden verlangd, op ander vakgebied (bijvoorbeeld als werknemers daardoor
mobieler op de arbeidsmarkt worden). Bij ontslag wegens disfunctioneren, kan het zo maar
zijn dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen
als de werknemer aannemelijk maakt dat hij
geen scholing heeft genoten.

Nieuwe Wet Werk en Zekerheid

KETEN

Wist u dat: de nieuwe ketenregeling niet geldt voor hen die een leer/arbeidsovereenkomst
afgesloten hebben in het kader van beroepsbegeleidende leerweg (bbl)?

Ook verandert op 1 juli 2015 de zogenaamde
ketenregeling. Deze ketenregeling bepaalt
wanneer een reeks van arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd van rechtswege wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorheen was daarvan sprake na drie
tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Dit aantal
verandert in de nieuwe wet niet, maar dat geldt
wel voor de termijn. Deze wordt van 36 maanden teruggebracht naar 24 maanden. Na een
periode van 24 maanden is dus sprake van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Verschillende onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid
gaan op verschillende momenten in:
1 JANUARI 2015

WIJZIGINGEN M.B.T.
•
•
•
•
•

beperken uitzendbeding
geen proeftijd
geen concurrentiebeding
aanzegtermijn
begrenzing uitsluiting
loondoorbetaling

1 JULI 2015

Aanpassing kostenregeling
voor nieuwe contracten en
aanpassing ontslagrecht.

Een jaar eerder dan momenteel het geval is.
Er zijn wat uitzonderingen op deze regel.
Bijvoorbeeld als eerst een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd van 24 maanden of langer is
overeengekomen en onmiddellijk daarop een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt
aangegaan van maximaal drie maanden. Beide
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
moeten naadloos op elkaar aansluiten. Evenmin
is de ketenregeling van toepassing op arbeids-

1 JANUARI 2016

Aanpassinen WW

overeenkomsten die zijn aangegaan in verband
met de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Wat per 1 juli 2015 ook verandert is de ontbinding van de arbeidsovereenkomst (uitzondering
bij wederzijds goedvinden). De kantonrechter is
de plek bij arbeidsconflicten, disfunctioneren,
frequent ziekteverzuim, verwijtbaar handelen,
werkweigering bij gewetensbezwaar. UWV verstrekt een ontslagvergunning bij reorganisaties
of bij langdurige ziekte (meer dan twee jaar). n

De draai gevonden:

Donovan Permentier

Donovan Permentier (24) woont in Helmond, thuis bij zijn moeder.
Zijn leerbedrijf is HD Daksystemen uit Someren. Hij was nog maar kort
met het dakdekken in aanraking gekomen, toen hij ernstig ziek werd.
Vier jaar lang. Na deze ziekteperiode kwam hij de uitvoerder van
HD Daksystemen tegen. Deze bood hem een baan aan.
Vanzelfsprekend ging hij daar op in.

D

onovan: “Ik vertelde er wel gelijk bij dat ik heel erg ziek
geweest was. Dat stelde hij op prijs, maar het deed
niets af aan zijn voorstel. Geweldig vond ik dat. Waar
vind je dat nog?” Voordat hij ging dakdekken, volgde
Donovan een opleiding Elektrotechniek en was in deze sector
ook aan het werk. Maar het viel tegen in de praktijk. “Ik vond
het gewoon helemaal niks. Ik ben met mijn opleiding gestopt
en voor een uitzendbureau gaan werken. Van daaruit kwam ik
in aanraking met het dakdekken. Dat beviel me. Helaas werd
ik toen ziek en moest ik stoppen met werken. Ik ben vier keer
geopereerd. Eén operatie duurde maar liefst zestien uur.
Daarna heb ik ruim zeven maanden in het ziekenhuis gelegen. Dat was niet bij mij in buurt, maar in Nijmegen.
Ik ben nu helemaal ‘schoon’. Ik gebruik ook geen medicijnen
meer. Eén keer in het halfjaar moet ik op voor controle. Ik ben
nooit bang geweest dat ik niet meer zou genezen. Mijn moeder wel. Echt bang was ik, toen ik voor de allereerste keer als
‘rookie’ op een ladder naar boven moest klauteren om op
een dak te gaan werken. Die dakdekkers kwamen niet meer
bij van het lachen, zo verkrampt was ik. Ik volg nu de
Entreeopleiding op niveau één, omdat ik de MBO-opleiding
Elektrotechniek niet afgerond heb. Daardoor kon ik helaas
geen enkel papiertje overleggen bij de instroom in de dak-

bedekkingsbranche. Er is nog geprobeerd om mij desondanks
direct op niveau twee te laten instromen, maar dat is niet
gelukt. Het werd niveau één voor mij. Ik vind die opleiding
niet heel moeilijk. Het reken- en taal-onderwijs al helemaal
niet. Ik doe de reken- en taaltoets op niveau 2F (de referentie
voor de niveaus twee en drie). Dat gaat me goed af. Ik ben
natuurlijk wel minder in de praktijk van het dakdekken. Dan
merk ik dat er jongens zijn die hiermee veel meer werkervaring hebben. Ik word in de beroepspraktijkvorming goed op
weg geholpen. Ik heb een prima leermeester. Ik moet wel
zeggen dat HD Daksystemen de daken hoofdzakelijk met PVC
bedekt. Ik heb het gevoel dat ik bij TECTUM een goede dakdekker kan worden, als ik me maar via de vakopleidingen verder ontwikkel. Niveau twee en drie behoren tot de mogelijkheden, heb ik inmiddels begrepen van mijn leerbedrijf.
Dakdekken vind ik een heel leuk vak. Buiten, vrijheid en
teamwerk. Ik vind dat er leuke docenten bij TECTUM werken.
In de dakbedekkingsbranche is het sowieso goed georganiseerd. Je kent de regels en weet waar je aan toe bent. Voor
mij is het in elk geval helder. Mijn leerbedrijf is top. Ik werk
de meeste tijd in België. Ik vind dat een leuk land. Ik ben
trouwens een halve Belg. Mijn vader komt er vandaan.” n
7

Gezond op reis
“Blijf investeren en weer thuis
Doekle Terpstra:

in vakmanschap”

De vakantieperiode staat voor de deur. Elke reis begint
met een plan. Waar op te letten en wat te doen?

L

et bij een online boeking op, dat de reisaanbieder betrouwbaar is. Voor het boeken
van reizen is geen wettelijke bedenktijd.
Boeking is boeking. Print het reisaanbod en alle
belangrijke informatie uit zodra de boeking is
gedaan. Let vooral goed op bij ‘last minute’
reizen. Controleer welke reisdocumenten, visa
en vaccinaties nodig zijn. Zorg dat de internationale toegangsnummers bekend zijn.

N

amens sociale partners lanceerde de
oud CNV-voorman onlangs de eerste
dakpaspoorten. Dat vond hij een eer.
“Ik ben aangenaam verrast door de
dakbedekkingsbranche. Niet alleen vanwege de
ontwikkeling van het dakpaspoort, maar vooral
vanwege het totale beeld dat ik over de sector
heb gekregen. Er wordt op een hele goede
manier nagedacht. Systematisch en in een
sociale dialoog met de vakbeweging. De kernvraag is, wat we in de toekomst nodig hebben
om miljoenen vierkante meters dak te kunnen
onderhouden? Hoe zorgen we voor voldoende
vakmanschap om dit uit te voeren? Ik heb veel
waardering voor de wijze waarop de dakbedekkingsbranche deze toekomst te lijf wil gaan.
Jullie spelen een voortrekkersrol en zijn het
toonbeeld van sociale innovatie. Ik vind dat
bijzonder.”

VAKMANSCHAP IN DE KIJKER

Colofon

Het dakpaspoort vindt Terpstra een ontzettend
creatief idee. “Ook omdat het dakpaspoort vanuit het werknemersperspectief is ontwikkeld,
maar niet alleen voor werknemers in loondienst
is bedoeld. In feite beschouw ik het dakpaspoort als een kwaliteitskeurmerk. Nu ook de
ZZP’er met dat dakpaspoort de markt op kan
en ermee kan aantonen welke werken hij heeft
gemaakt en dat hij zich in alle opzichten aan
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de regels en richtlijnen houdt, dan denk ik
dat zulke ZZP’ers zich in diezelfde markt als
professionals kunnen onderscheiden. En daarmee zal onder de ZZP’ers het kaf zich van
het koren scheiden. Eigenlijk zouden andere
sectoren de ontwikkeling van een vakpaspoort
moeten omarmen.”

PROFESSIONALS
Iets anders is, dat Terpstra blij is dat er in
Nederland weer over echt professioneel vakmanschap gesproken wordt. “Daar is ein-de-lijk
weer eens de ruimte voor. Die discussie is de
afgelopen jaren weggemoffeld. Het beroepsonderwijs is jaren veronachtzaamd en daarmee
werd het vakmanschap veronachtzaamd. Zo
langzamerhand draait de wind en keert het
besef terug dat vakmanschap toch wel heel erg
cruciaal is voor de ontwikkeling van onze welvaart. Met professioneel vakmanschap houden
we de ruggengraat van de samenleving overeind. Het is wel van belang, dat je het vak
onderhoudt met cursussen en opleidingen.
Een compliment voor de werkgevers die hierin
investeren is op zijn plaats. Ik weet dit zeer te
prijzen.” n

ADRES:
Groningenhaven 4
3433 PE Nieuwegein
tel: (030) 601 81 50
fax: (030) 601 82 89
e-mail: info@tectum.nl

Het kan slim zijn om nog even langs de garage
te gaan voordat je vertrekt. Zelfs al heeft de
auto een APK ondergaan. Plan het ruim van
tevoren. Raadpleeg de site van de ANWB over
de verkeersregels in het buitenland. Zorg dat
er elke twee uur een kwartiertje rust genomen
wordt.

VLIEGEN

IN EUROPA OP VAKANTIE

Doekle Terpstra is voorzitter van het Techniekpact.
Doel van dit pact is de aansluiting van onderwijs en
arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren
en daarmee het tekort aan technisch personeel
terug te dringen.

AUTO

Een geldopname met een creditcard is duurder
dan met een gewone betaalpas. Sluit een kortlopende reisverzekering af met dekking voor
medische kosten, vergoeding gestolen bagage
en onvoorziene reparatiekosten auto. Een zorgverzekering biedt wel dekking, maar vaak niet
volledig. Vraag eventueel een medicijnpaspoort
aan. Handig als er in het buitenland nieuwe
medicijnen nodig zijn, of indien er een arts
geraadpleegd moet worden. Het medicijnpaspoort wordt geregeld via de huisarts,
apotheker of specialist. Landen als Turkije,
Egypte, Marokko en Kroatië zijn risicogebieden
voor hepatitis A en B. De eerste is besmettelijk.
Besmet voedsel en water brengen het over.
Ook bij het reizen naar een ‘All inclusive’ resort,
kan door eten van salades, ijs en het drinken
van water uit de kraan een infectie worden
opgelopen.

Check online in. Dit kan soms weken van te
voren. Bedenk dat er voor vluchten buiten
Europa meer tijd nodig is dan binnen Europa.
Let op dat je paspoort nog minimaal drie
maanden geldig is. Bereid de vlucht goed voor.
Souvenirs meenemen is leuk, maar houd de
douaneregels in de gaten.

LAAT HET HUIS VEILIG ACHTER
Geef vakantieplannen door aan vrienden,
familie e.d., maar zorg dat de reisdatum niet
gaat zwerven op sociale media. Inbrekers kijken
mee. Spreek geen afwezigheidsboodschap in
op voicemail/antwoordapparaat. Zet op het
adreslabel op de koffer alleen het telefoonnummer en e-mailadres. Zorg dat het lijkt alsof
er iemand thuis is. Alles goed geregeld? Dan
wenst TECTUM iedereen een mooie en veilige
vakantie toe. n
(CONSUMENTENBOND, ANWB, RIJKSOVERHEID)

Aan tafel met:

Ondernemers in de regio
TECTUM heeft in Noord-Holland en zuidelijk Nederland samen met ondernemers aan tafel gezeten om in gesprek te gaan over scholing, opleidingen
en in- en uitstroom. Rond veertig ondernemers namen daaraan deel.
Het merendeel van deze ondernemers is van
mening dat de werving van leerling-dakdekkers
altijd vanuit de bedrijven zelf dient plaats te
vinden. Omdat het op dit moment wat lastig is
om aan de vraag naar leerlingen te voldoen,
heeft een aantal ondernemers de koppen bij
elkaar gestoken voor een advertentiecampagne
in regionale dagbladen. Het resultaat daarvan
moet nog worden afgewacht. Wel heerste in
algemene zin de overtuiging dat de leerlingdakdekker altijd gevonden zal worden, voor
zover er maar voldoende tijd en energie in deze
zoektocht wordt gestoken.
In de praktijk blijkt het regelmatig voor te
komen, dat er vanuit de eigen werkorganisatie
potentiële kandidaten worden aangebracht.
Maar is deze leerling-dakdekker eenmaal
binnengehaald, dan is het nog een hele toer
om hem na zijn vakopleiding voor de sector te
behouden. Veertig procent vertrekt binnen twee
jaar. Desondanks zijn er bedrijven die nagenoeg
iedereen weten vast te houden. Maar er zijn
ook bedrijven waar dit minder goed lukt. Hoe
dit kan is niet helemaal duidelijk. Wel werd uit-
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eengezet dat jongeren gedurende twee jaar
intensief door TECTUM worden begeleid. Na die
twee jaar stopt de begeleiding abrupt en moeten bedrijven het zelf oppakken. Dat gebeurt
soms in onvoldoende mate. Een aantal ondernemers suggereerde dat de rol van de voorman
cruciaal is in dit verband. De ene voorman kan
beter met jongeren overweg dan de ander. Wel
zijn ze het er in deze regio’s over eens, dat
iedereen plezier in zijn werk moet hebben en
dat ook moet houden. Bovendien moet je leerlingen nooit als een volwaardige productiekracht beschouwen. Want dat zijn ze niet. Ook
niet gelijk na hun beroepskwalificatie. Verder
toonden de ondernemers eensgezindheid waar
het een modern personeelsbeleid betrof en
boden ze hun medewerking aan bij de extra
begeleiding die TECTUM gedurende twee jaar,
na afronding van de vakopleiding, organiseert.
Daarmee moet de blijfkans van jonge gediplomeerde dakdekkers verder worden vergroot.
Aan tafel met de ondernemers in de regio krijgt
navolging in de regio’s Rijnmond en NoordNederland. n
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