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Onderling  
contact 
Peter van Wegberg is 
algemeen directeur van 
Verkoelen Dakspecialisten in 
Weert. We vroegen hem naar 
de instroom van  
leerling-dakdekkers. 
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Diplo’s, diplo’s,
diplo’s
Dit jaar werd er weer 
uitbundig uitgepakt bij de 
diploma-uitreiking in het 
NBC in Nieuwegein.  
Met presentatrice  
Katja Schuurman.
> pag. 4
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Na acht jaar actief te zijn 
geweest voor de dakbe-
dekkingsbranche, vertrekt 
Hans Crombeen van FNV 
Bouw om zich o.a. op de 
‘grote’ bouw te richten. 
> pag. 2

Hans Crombeen 
vertrekt

Feest der 
herkenning
Na een afwezigheid van twee jaar, is onlangs de diploma-uitreiking van TECTUM in ere hersteld. 
De laatste diploma-uitreiking dateerde uit 2012. Als gevolg van de economische crisis maakte 
de bedrijfstak daarna een pas op de plaats.

Natuurlijk zijn er in de crisisjaren 
ook diploma’s behaald en uiter-
aard zijn deze ook uitgereikt. 

Maar het decor waarin dat gebeurde, 
is onvergelijkbaar met de wijze waar-
op dat in de dakbedekkingsbranche 
gebruikelijk was. Gelukkig werd dit 
jaar van de diploma-uitreiking weer 
een geweldige feestavond gemaakt.  
 
Volop vertrouwde elementen, zoals 
het mooie weer (althans tijdens het 
buffet), een bekende presentatrice, 
de groepsfoto’s, de presentjes, de  
uitreiking van de prijzen en after- 
party. Nieuwe onderdelen waren er 
ook, zoals de inzet van ultramoderne  
theaterfaciliteiten, de catwalk, de 
introductie van TECTUM TV en de  

uitreiking van de Gouden Brander  
aan het toonaangevende opleidings-
bedrijf. 
 
Vanzelfsprekend toonde TECTUM-
voorzitter Arthur Leenders zich in zijn 
nopjes met het aantal geslaagden, 
het programma, de ambiance en de 
volle zaal. Hij bleek niet de enige. 
Aan alles viel te merken dat het opti-
misme over de toekomst van de dak-
bedekkingsbranche is teruggekeerd, 
of zoals regelmatig kon worden  
gehoord...: ‘Het feest van de dak-
bedekkingsbranche is terug!’ n 

 

> Kijk voor uitgebreid verslag met 
foto’s op pagina’s 4, 5 en 6.

I n feite is vijftien jaar TECTUM een verhaal 
over opleiden, scholen en begeleiding van 
bedrijven. Sinds 2000 is er heel veel onder-

nomen om aan de toenemende en veranderde 
vraag naar scholing en opleidingen te vol-
doen. Een kleine greep: Het opleidings- 
centrum Nieuwegein is uitgegroeid tot een 
multifunctioneel onderwijsinstituut en er zijn 
regionale opleidingslocaties ingericht. Wat 
betreft scholing en opleidingen zijn er vele 
korte (maat)cursussen verzorgd, de OKD is 
vernieuwd, de EVC-trajecten zijn opgezet, de 
Beroepsopleiding Kaderfunctionaris op 
niveau vier is ontwikkeld en de Entreeoplei-
ding op niveau één. TECTUM biedt de bedrijfs-
tak ook een uitgebreid pakket personeels-
begeleiding en opleidingsadvies. 

Wat evenwel nooit verandert, is de bijzondere 
gevoeligheid van de bouw voor perioden van 
hoog- en laagconjunctuur. Dat bleek in 2008 
toen de kredietcrisis uitbrak. Er werd een 
tekort aan vakbekwame en gemotiveerde dak-
dekkers verwacht. In reactie hierop ontwikkel-
de de bedrijfstak een eigen aanpak krediet-
crisis, een paar jaar later gevolgd door het 
sectorplan BIKUDAK. Namens sociale part-
ners is TECTUM nauw betrokken bij de uit-
voering van de maatregelen die betrekking 
hebben op instroom, scholing en behoud van  
vakbekwame medewerkers. De crisisaanpak 
leidt tot succes. Anno 2015 overheerst het 
optimisme. Vijftien jaar TECTUM, het heeft er 
toe bijgedragen dat de dakbedekkingsbran-
che over een prima imago en dito vakmensen 
is gaan beschikken. Bedrijven kunnen te allen 
tijde een beroep op TECTUM doen om mee te  
denken over scholingsvraagstukken, dan  
wel om (maat)scholing te ontwikkelen.   n   

Binnenkort verschijnen de 
studiegidsen 2015-2016  
van zowel TECTUM als van 
Dak Academie. 
Beide studiegidsen staan boordevol infor-
matie over de opleidingen en cursussen die 
in het komende jaar aangeboden worden. 
Een aantal cursussen is van inhoud veran-
derd en aangepast aan veranderde inzichten 
en de meest recente wet- en regelgeving. 
Nieuw is in elk geval dat, naast de studie-
gids van Dak Academie, nu ook de studie-
gids van TECTUM niet meer in gedrukte 
vorm gaat verschijnen. Beide studiegidsen 
zijn voortaan dus alleen digitaal te raad-
plegen.  n

Een tijdje geleden werd bij 
TECTUM taart bij de koffie 
geserveerd. Taart, vanwege 
het 15-jarig bestaan.

TECTUM 15 jaar! Diploma-uitreiking 2015:

Studiegids
2015-2016

Studiegidsen digitaal!Lancering TECTUM TV

16
StudiegidsTECTUM TV is nieuw en nieuws. Het YouTubekanaal werd tijdens 

de diploma-uitreiking gelanceerd. TECTUM TV wil spraakma-
kend worden, maandelijks achtergronden en feiten belichten, 
technieken, werk, de mens in zijn belevingswereld centraal 
stellen. 
TECTUM TV maakt graag gebruik van correspondenten. Heeft u 
iets te melden? Heeft u een filmpje gemaakt dat het vertonen 
waard is? Neem contact met ons op. Grijp uw kans en zorg dat  
u niets mist!  n

Breakingnews
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Column
DAFNE

Het leven bestaat uit keuzes maken, dat 
weten we allemaal. Wat mij betreft moet je 
zaken niet zo maar een beetje op zijn beloop 
laten, maar echt ergens voor gaan. Een der-
gelijk gedachte ging door mij heen, toen ik 
onlangs Dafne Schippers haar successen zag 
behalen op de 100 meter en 200 meter sprint 
tijdens de WK Atletiek in Beijing. Ze had de 
keuze gemaakt de 7-kamp te laten vallen 
en was helemaal gegaan voor de sprint- 
nummers. En fantastisch, op basis van de 
gewonnen medailles de juiste keuze, mag de 
conclusie zijn. Maar oh wee als ze niets had 
gewonnen, de azijnplassers hadden al weer 
klaar gestaan. Ze had dan niet voor de sprint 
mogen kiezen, maar gewoon bij de 7-kamp 
moeten blijven, haar oorspronkelijke liefde.
Want zo gaat dat namelijk. Als je ergens voor 
gaat en je haalt succes, heb je een boel vrien-
den, maar als je mislukt, sta je vaak alleen. 
En toch: gá ervoor en ook volledig, je zult er 
geen spijt van krijgen. Je kunt toch geen spijt 
krijgen van de dingen die je wel doet, alleen 
maar van die dingen, die je had willen doen, 
maar niet gedaan hebt?  Zo zit het leven in 
elkaar. Maar maak wel die keuze. 

Gelukkig gaat een flink aantal kerels weer 
dakdekker worden. Ze zijn ingeschreven 
voor de vakopleidingen en beginnen aan de 
studie, die toch minimaal een jaar duurt. En 
dit dan vaak, terwijl ze eigenlijk een broertje 
dood hebben aan school, ook vanwege hun 
roemrijke middelbare schoolverleden.  
Veel van onze leerling-dakdekkers krijgen 
spontaan huisuitslag bij het woord ‘school’. 
Vandaar dat wij nooit zeggen dat we een 
school zijn, nee, je gaat naar TECTUM. En dat 
helpt, zo zorgen we er voor dat je een vak-
man wordt, een goede dakdekker. Dat doe je 
namelijk via een vakopleiding, eigenlijk kan 
dat tegenwoordig niet meer op een andere 
manier.

Bij TECTUM eisen we geen diploma’s, dat kan 
helemaal niet. En dergelijk succes kun je niet 
dwingen. Wel vragen we totale inzet, zowel 
tijdens het werk bij de bedrijven als tijdens 
de opleidingsweken bij TECTUM. Nooit  
excuses zoeken, die zijn er namelijk niet. 
Nee, echt de keuze maken voor je toekomst, 
voor het werk, voor de opleiding. Bijna altijd 
wordt er dan succes behaald, als je er maar 
vol voor kiest en je 100% inzet. En lukt het 
niet, jammer, dan maar niet. Als je het in 
ieder geval maar met volle overgave gedaan 
hebt, kom je echt wel goed terecht. Daar  
helpen wij je ook weer graag mee, vanzelf-
sprekend.

Een keuze maken leidt heel vaak tot succes 
en resultaat en dat is fijn, zeker achteraf 
geredeneerd. Maar vooraf geeft het ook een 
heel goed gevoel en daar moet je het voor 
doen. Dat doen wij ook, iedere dag, gewoon 
ons best. En verder zien we wel, maar meest-
al met een positief resultaat. Zoals Dafne dat 
ook heeft gedaan. Er vol voor gaan, op zoek 
naar het beste. Ze zou zo in de dakbedek-
kingsbranche kunnen werken!  n

Karel-Jan Batenburg
directeur TECTUM

E en hoogtepunt? Crombeen: “Nou, het hoogte-
punt bestond al voordat ik erbij kwam. De bran-
chestructuur. Ik heb vijf sectoren in mijn porte-

feuille en kan daarom goed vergelijken. Het niveau in 
de dakbedekkingsbranche is vrij hoog. Iedere partij 
wil deze branche beter maken. Heel bijzonder vond ik 
het dat er met de BAK-regeling direct plannen ontwik-

keld werden om na de crisis over voldoende geschoolde 
medewerkers te beschikken (Bedrijfstakeigen Aanpak 

Kredietcrisis). Die flexibiliteit en snelheid tekenen de  
sector. Als je hier een afspraak maakt en je legt die 

vast, dan probeert iedereen daarvan een 
succes te maken. Dat waardeer ik 

zeer. Een ander hoogtepunt vind 
ik het sectorplan BIKUDAK. In 
feite is ook dat bedoeld om de 
dakbedekkingsbranche beter 
te maken.” 

MULTI-SKILLS
Naast hoogtepunten horen 
dieptepunten. Crombeen: “Ik 
wil het niet direct een diepte-
punt noemen, maar veertig 
procent verlaat de sector vrij 
snel na de diplomering. 

Daarvan wordt niemand gelukkig. Het mooie is dat we onder-
zoeken wat de drijfveren voor dit snelle afscheid zijn. In verge-
lijking met andere sectoren, is er in de dakbedekkingsbranche 
gelijk een programma ontwikkeld om deze kapitaalvernietiging 
aan banden te leggen.” Hoe in zijn ogen de blijfkans te vergro-
ten? “Jonge dakdekkers, die net hun vakopleiding bij TECTUM 
afgerond hebben, zijn nog geen ervaren dakdekkers. Dat kan 
en mag je in de praktijk dus ook niet van ze verlangen. Na de 
diplomering houdt de begeleiding van TECTUM in één keer op. 
Misschien dat een aantal jongeren daarmee slecht overweg 
kan. Langer begeleiden is dus een optie. Voorts geloof Ik in 
‘multi-skills’ (verschillende vaardigheden). Mensen die multi-
disciplinair zijn, zijn voor bedrijven waardevol. Werknemers 
moeten daarom bereid zijn om zich permanent te scholen. 
Bedrijven moeten dit stimuleren.”  
 
Een dieptepunt vindt Crombeen voorts de daling van het aan-
tal dakdekkers in loondienst naar 2.300. “Dat is echt een klap. 
Een negatieve ontwikkeling vind ik ook het wettelijk verplichte 
taal- en rekenonderwijs. TECTUM geeft daaraan met passie 
invulling. Maar het is bizar dat deze vakken meetellen om een 
staatserkend diploma te behalen. Zouden deze vakken als  
exameneis vervallen, dan nog beschikken we namelijk over 
hele goede vakmensen op het dak. Tot slot wil ik TECTUM zelf 
als hoogtepunt noemen. TECTUM is van iedereen. We zijn er 
trots op met z’n allen.”  n  

Hans Crombeen vertrekt
Bestuurder Hans Crombeen van FNV Bouw verlaat de BIKUDAK-sector. Hij 
gaat zich met name richten op de ‘grote’ Bouw. Nog een paar maanden, 
dan is hij weg. We blikken terug op acht jaren belangenbehartiging.

T ECTUM doet dit omdat het vak 
rekenen met ingang van volgend 
jaar (oktober 2016) een ver-

plicht examenonderdeel is in de vak-
opleidingen. Wordt voor het rekenen 
een onvoldoende gehaald, dan wordt 
er geen vakdiploma uitgereikt. Voor 
de Nederlandse taal is deze examen-
eis overigens al dit jaar van kracht.  
 
Docente Algemeen Vormend 
Onderwijs (AVO) Tess Balke vertelt 
dat de meeste leerling-dakdekkers 
zeker aanleg voor het rekenen heb-
ben. “Het kan echter nooit kwaad om 
extra ondersteuning aan te bieden 
als we hun kans om te slagen daar-
mee vergroten. Daarom gaan we bij 
de start van de vakopleidingen bij 
iedere leerling-dakdekker een diag-
nostische toets rekenen afnemen. Zo 
komen we erachter of er leerlingen 
zijn die moeite met het vak hebben. 
Zij krijgen tijdens de blokweken extra 
aandacht en rekenhuiswerk mee, als 
dat nodig is. Na blokweek zes wordt 
er weer getoetst. Beide toetsresul-

taten vergelijken we met elkaar. 
Twijfelen we of de leerling-dakdekker 
voor de centrale rekentoets van het 
eindexamen zou kunnen slagen, dan 
komt de bootcamp in beeld. Deze 
wordt vlak voor het centraal CITO-
examen georganiseerd. In één week 
tijd halen we alles uit de kast om de 
leerling te laten slagen.”  n  

Een bootcamp is veelal een fitnesstraining in groepsverband. TECTUM start in het 
komende leerjaar met een bootcamp Rekenvaardigheid. Dit wordt een energieke, 
gevarieerde en intensieve training van een week met daarin enkel aandacht voor  
de rekenvaardigheid bij de leerling-dakdekker.

Bootcamp Rekenvaardigheid

BOOTCAMP
In het ochtendgedeelte worden op 
vier dagen de vier verschillende 
onderdelen gedoceerd: getallen, 
verhoudingen, meetkunde en ver-
banden. In de middag moeten de 
leerlingen praktijkopdrachten uit-
voeren die direct aan de theorie  
uit het ochtendgedeelte zijn 
gekoppeld. Op de laatste dag van 
de bootcampweek vindt de aller-
laatste toets plaats en zet TECTUM 
de puntjes nog eens extra op de ‘i’ 
om iedereen te laten slagen voor 
het vakdiploma.

Een Chinees bouwbedrijf heeft als snelste ter wereld een 
compleet ingerichte wolkenkrabber van 57 verdiepingen 
uit de grond gestampt. Het bedrijf had daarvoor exact 
negentien werkdagen nodig. Met behulp van geprefabri-
ceerde modulen konden er gemiddeld drie etages per dag 
gebouwd worden. Mini Sky City, zoals het gebouw heet,  

is bestand tegen aardbevingen en er zijn zo veel mogelijk 
duurzame materialen gebruikt. De torenflat heeft een 
oppervlakte van 180.000 m2. Door het hele gebouw loopt 
een 3,6 kilometer lange Sky Street waar met fietsen en 
scooters doorheen gereden wordt. n 

(FILMPJE? WWW.WELINGELICHTEKRINGEN.NL)

Opmerkelijke wolkenkrabber

AVO-docente Tess Balke
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Tweet met 
ons mee!

@TECTUM_Ngein

Wist u dat...

E en vriend van Niels werkte bij Kwerreveld 
Dakbedekkingen in Winterswijk en tipte 
hem dat er mogelijk een baan in het ver-

schiet lag. Niels: “Ik had geen idee wat het dak-
dekken inhield. Ik ben er zomaar op af gegaan. 
Letterlijk, want ik heb niet gebeld of een e-mail 
gestuurd, maar ben er zonder afspraak naar 
binnen gestapt. Ik heb mezelf voorgesteld en 
verteld dat ik op zoek was naar een baan. In 

eerste instantie werd er niet 
zo enthousiast gereageerd, 
want er werden mensen met 
ervaring gezocht. Dus ik kon 
gaan. Een paar dagen later 
werd ik gebeld dat ik op 
maandag aan de slag kon. 
Dat was in november. Een 
verklaring voor die omme-
zwaai heb ik niet. Ik denk 
dat ik er op het juiste 
moment was. Mijn eerste 

werkdag? Dat was wennen. Sjouwen en slepen. 
In het begin dacht ik: ‘is dit wel mijn ding? 
Hiervoor heb ik niet geleerd’. Toch zagen zij het 
wel in mij zitten en al vrij snel werd me een vak-
opleiding bij TECTUM aangeboden. Het was 
zelfs zo dat ze tegen mij zeiden dat ik die  
opleiding op niveau 2 verplicht moest volgen. 
Als ik er geen zin in had, zo zeiden zij, dan 
moesten ze afscheid van mij nemen. In het 

begin vond ik de vakopleiding knap lastig. 
Ik kom niet uit de dakdekkerij dus een aantal 
begrippen was helemaal nieuw voor mij. Ik 
merkte wel dat theorie en praktijk behoorlijk 
goed op elkaar aansloten. Ik kon buiten steeds 
beter uit de voeten met hetgeen ik in de oplei-
dingslocatie had geleerd. Het mooie is, dat ik 
langzaam het gevoel kreeg dat ik via TECTUM 
een vakman zou kunnen worden. Dat motiveer-
de enorm. Ik ben geslaagd voor niveau twee en 
er werd eigenlijk vanuit gegaan dat ik zou  
doorleren op niveau drie. Of ik daarna weer ga 
doorleren? Dat weet ik nog niet. Ik denk wel dat 
Kwerreveld me die kans zou geven. Maar ik 
denk dat ik eerst de nodige werkervaring ga 
opdoen. Of ik mijn draai gevonden heb? Zeker. 
Ik ben er ooit ingegaan met het idee dat dak-
dekken voor mij een noodoplossing zou zijn, 
omdat ik geld wilde verdienen. Maar ik ben er 
achter gekomen dat dakdekker helemaal geen 
verkeerd beroep is...”  n   

Niels Prinsen (23) ziet zichzelf als een laatbloeier in de 

dakbedekkingsbranche. Hij is vorig jaar met zijn vak-oplei-

ding begonnen en dit jaar doorgestroomd naar niveau drie. 

Niels heeft gewerkt als machinist grondverzet en daarvoor 

ook opleidingen gevolgd. Hij vond dit een prima baan. 

Helaas waren er op een gegeven moment te weinig 

opdrachten om sleuven, bouwputten of sloten te graven. 

Aangezien hij er als laatste bijgekomen was, moest hij als 

eerste vertrekken.

De draai gevonden:

D it zou jongeren al in een vroeg stadium in 
aanraking kunnen brengen met het beroep 
dakdekker. Op dit moment overlegt 

TECTUM daarover met ROC’s. De aanstaande 
vernieuwing in het VMBO biedt voldoende aan-
knopingspunten om dit gedachtegoed verder  
uit te werken. 

Momenteel worden de beroepsgerichte pro-
gramma’s in het VMBO vernieuwd. De nieuwe 
programma’s zullen voortaan eenvoudiger en 
duidelijker zijn en directer aansluiten op de 
actualiteit. Daardoor worden leerlingen beter 
voorbereid op een vervolgopleiding en het toe-
komstig beroep. Om er zeker van te zijn dat dit 
gaat lukken, worden in 2016 ruim dertig afde-
lingsprogramma’s in het VMBO vervangen door 

tien beroepsprofielen. Eén van die beroeps- 
profielen is Bouw, Wonen en Interieur (BWI). 

Beroepsprofielen bestaan uit gemeenschappe-
lijke onderdelen (taal, rekenen e.d.) en beroeps-
gerichte profiel- en keuzedelen. Scholen wordt 
het in het nieuwe systeem vrijgelaten om pro-
fielverbredende dan wel profielverdiepende 
vakken als keuze aan te bieden (Bouw, Wonen 
en Interieur biedt bijvoorbeeld negentien  
keuzevakken aan. Het dakdekken zou ook een 
keuzevak kunnen worden. 

Het keuzedeel Dakdekken op het VMBO bestaat 
uit contacttijd op school en de beroepspraktijk-
vorming. Het behalen van het examen voor het 
keuzedeel levert een toegevoegde waarde van 

de beroepskwalificatie op. Maar nog beter, het 
vak van dakdekker wordt onder de aandacht 
gebracht van de VMBO-leerling. Een leerling 
kan zich daarmee aanvullend onderscheiden  
en wordt beter voorbereid op de vakopleidingen 
bij TECTUM.  n

Keuzedeel Dakdekken op VMBO?
In de bijeenkomsten, die TECTUM op regionaal niveau met ondernemers voerde, over 
scholing, opleidingen en in- en uitstroom is een aantal ideeën geopperd rond de wer-
ving en (extra) begeleiding van leerling-dakdekkers, zowel op de werkplek als  
na de diplomering. Zo kwam het idee tot stand om een keuzedeel Dakdekken in  
het profieldeel Bouw, Wonen en Interieur (BWI) te gaan aanbieden op VMBO’s.

... Het aandeel van flexwerkers en ZZP’ers op de 
Nederlandse arbeidsmarkt zienderogen toeneemt? 
De afgelopen tien jaar is het aantal flexwerkers 
gegroeid van vijftien naar 22 procent. Het percenta-
ge ZZP’ers nam deze periode met vier procent toe 
tot twaalf procent van de totale arbeidsmarkt. n
(CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, CBS) 

... De schade aan woningen als gevolg van extreem weer de komende jaren fors zal toenemen? 
Ingeschat wordt, dat die naar verwachting zal verdubbelen indien er geen extra maatregelen 
worden genomen. In het meest ongunstige klimaatscenario wordt een stijging verwacht van 
139 procent. Opstal- en inboedelverzekeringen kunnen daardoor duurder worden. De neerslag-
schade bedraagt nu circa 19 miljoen euro en die van hagelbuien ongeveer 39 miljoen euro per 
jaar. In Nederland vindt gemiddeld vijf keer per jaar een hagelbui plaats met hagelstenen van 
meer dan twee centimeter doorsnee.  n  (CENTRUM VOOR VERZEKERINGSSTATISTIEK CVS)  

Robin volgt de beroepsopleiding op niveau 3. 
Nu is René niet alleen vader, maar ook 

Robins voorman en leermeester in de beroeps-
praktijkvorming. TECTUM bezoekt René in het 
kader van VAO-Dak. TECTUM doet dit om René 
als leermeester een extra steuntje in de rug te 
bieden waardoor de begeleiding en beoordeling  
van zoon Robin zo vlekkeloos mogelijk verloopt. 
René vertelt dat dit aardig lukt, vooral omdat hij 
zijn zoon misschien wel strenger beoordeelt, 
dan hij iemand anders zou doen. “Juist omdat 
het mijn zoon is, wil ik het zo zuiver mogelijk 
houden. Ik ben bijzonder streng in de leer.” Het 
is de tweede keer dat René door TECTUM wordt 
bezocht. De eerste keer was bij aanvang van de 
opleiding. Er is toen vooral gesproken over het 
belang en het werken met de trajectmap. Nu, 
tegen het einde van de opleiding, gaat het met 
name om de voortgang in het leerproces. 
Daarbij wordt voor niveau 3 ook de nadruk 
gelegd op de beoordeling van Robins praktijk-
toetsen die op het dak door vader René Korff 
zijn afgenomen.  n  

Gespot in Volendam:
De TECTUM-Bus!

De TECTUM-bus staat geparkeerd middenin 
een woonwijk van Volendam. Aan het Pallas-
plantsoen zijn vader René en zoon Robin 
Korff van Korff Dakwerken aan het werk. 
Ze overlagen er het dak van een aanbouw.

Onderwijsweetjes

Scholen maken steeds vaker gebruik van 
computers en digitaal lesmateriaal. Des  
te merkwaardiger, dat veel basisscholen 

kampen met een slechte internetverbinding. 
Daardoor dreigen 900.000 leerlingen de komen-
de jaren verstoken te raken van modern en uit-
dagend onderwijs. Volgens onderzoek heeft 59 
procent van de scholen nu geen toekomstbe-
stendig, betaalbaar en snel internet. (PO-RAAD/ 

SECTORORGANISATIE VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS)

Goed vakmanschap moet zichtbaarder 
worden. Daarom wordt het aantal vakwed-

strijden in het beroepsonderwijs uitgebreid. 
Aankomend schooljaar beginnen nieuwe MBO-
vakwedstrijden op vijftig MBO-scholen. De  
vakwedstrijden maken deel uit van het nieuwe 
talentenprogramma in het MBO. Minister Busse-
maker van OCW heeft daarvoor € 25 miljoen 
beschikbaar.

Van de personen die een lagere school of 
VMBO-diploma hebben, ontbijt ’s morgens 

slechts 70 procent. Heeft iemand daarentegen 
een HBO-, VWO- of HAVO-diploma dan is dit 
ruim 80 procent. Een opmerkelijke conclusie is 
dat opleidingsniveau kennelijk van invloed is  
op de mate waarop Nederlanders ontbijten. n

Niels Prinsen 
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Katja
Arthur Leenders kondigde de presentatrice voor 
de feestavond aan. “Dames en heren, zij speel-
de in series zoals Goede tijden, slechte tijden, 
Westenwind en Costa, stond in Playboy, maakte 
muziek, was vj bij MTV, speelde in films zoals 
Interview en Oesters van Nam Kee en ze nam 
het initiatief tot het oprichten van de stichting 
Return to Sender, een fair trade organisatie 
waarvan ze nog steeds voorzitter is. Dames en 
heren: Katja Schuurman!” 

TECTUM TV IN DE LUCHT
TECTUM TV beleefde zijn primeur. TECTUM TV 
maakt reportages die raakvlakken hebben met 
scholing en opleidingen in de dakbedekkings-
branche. Via YouTube worden deze filmpjes  
binnen enkele minuten openbaar voor de 
smartphone, iPad of laptop. Iedereen werd 
opgeroepen om een filmpje in te sturen zodra 
hij of zij vindt dat dit via TECTUM TV verspreid 
moet worden. “Pak je moment.” Vervolgens 
kreeg de zaal een voorproefje van de repor-
tages die TECTUM TV denkt te gaan maken. 
Flitsend gemonteerd, werd inzicht verschaft in 
het onderwijs voor de Entreeopleiding, Basis-
beroepsopleiding Dakdekker en Beroeps-
opleiding Allround Dakdekker. Later op de 
avond werden er reacties vertoond van werk-
gevers en sociale partners op de vraag naar  
het nut van scholing en opleidingen.

Dit jaar was het dubbel feest tijdens de diploma-uitreiking. Het feest voor alle geslaagden en het feest 
voor een branche die, na een paar moeizame jaren, de stijgende lijn weer te pakken heeft. Honderden 
genodigden hadden de moeite genomen om naar het NBC Congrescentrum in Nieuwegein te komen.

N
adat er een paar jaar een pas op 
de plaats is gemaakt, werd er dit 
jaar tijdens de diploma-uitreiking 
uitbundig uitgepakt. Het werd een 
feest der herkenning met daarbij  

de introductie van een aantal nieuwe elemen-
ten. Met z’n allen werden alle geslaagden  
in het zonnetje van de bedrijfstak gezet. Dat 
zonnetje overigens, scheen deze dag meedo-
genloos. Er werden temperaturen van rond de 
38 graden gemeten. TECTUM heeft het patent 
op mooi weer tijdens diploma-uitreikingen. 

DRESSCODE
Een traditie bleef tijdens de diploma-uitreiking 
in tact. Voor deze bijzondere gelegenheid  
staken de medewerk(st)ers van TECTUM zich in 
gala als dresscode. Zij verwelkomden iedereen 
van harte. Nadat de handtekening van de 
geslaagden onder het diploma of certificaat 
was gezet, kon er genoten worden van een 
prima warm en koud buffet. Nog zo’n smakelij-
ke traditie. Daarna begon het formele gedeelte. 

TROTSE VOORZITTER  
< TECTUM-voorzitter Arthur Leenders opende de feestavond. Hij deed dat met verve. Zoals altijd. 
“Als ik de zaal in kijk, dan geniet ik. Niet alleen van het aantal mensen, maar ook van hun enthousi-
asme. Ik ben trots op alle geslaagden. Zij hebben met scholing en opleidingen geïnvesteerd in hun 
eigen toekomst. Ik ben ook trots op de werkgevers die dit mogelijk maakten.” Leenders dankte 
daarna het Sociaal Fonds BIKUDAK voor hun support in de afgelopen jaren en dat deed hij ook met 
Probasys Benelux voor de sponsoring van TECTUM. Tot slot riep hij alle werkgevers op om te gaan 
opleiden. “Goedkoper dan nu zal het nooit meer worden.” 

HOGER GESCHOOLD
< Als voorzitter van de Examencommissie OKD 
sprak Cees Woortman de deelnemers aan de 
OKD toe. “OKD’ ers geven hun loopbaan een 
belangrijke impuls. Degenen die het diploma 
OKD-Kader in ontvangst nemen, vinden vrijwel 
zeker een baan op middelbaar of hoger niveau. 
Iemand die zelfstandig en succesvol een bedrijf 
wil gaan leiden, is goed af met de OKD-Top.” 

DE GOUDEN BRANDER
De Gouden Brander 2015 is een nieuwe prijs. 
De prijs staat symbool voor bedrijven die inten-
sief werk maken van scholing en opleidingen.  
De Gouden Brander is bestemd voor een bedrijf 
met een hoog scholingspercentage. Daarvan 
waren er vijf genomineerd: BOKO Dakbedekkers, 
Dakbedekkingsbedrijf Elro, Klomp Dakbedekking-
systemen BV, Patina Dakdenkers en Udo Dak-
bedekkingen. 
Uiteindelijk kwam Patina Dakdenkers uit Bever-
wijk/Andijk de allereerste keer als winnaar uit  
de bus. Algemeen directeur Wil Boots bleek aan-
genaam verrast. “Ik heb altijd gezegd dat wij  
niet de grootste willen zijn, maar wel de beste. 
De Gouden Brander is een ode aan de mannen 
die het moeten doen, dus dit kleinood komt op 
de zaak te staan.” 

Geslaagden op de catwalk...

...En voor iedereen 
een presentje.

Wil Boots

GESLAAGD IN 2015:
Entreeopleiding Dakassistent

12 deelnemers
Basisberoepsopleiding Dakdekker

50 deelnemers
Beroepsopleiding Allround Dakdekker

22 deelnemers
Ondernemers- en 

Kaderopleidingen (OKD)
23 deelnemers

Feest voor de bedrijfstak!
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ENTREEOPLEIDING
Barneveld, B. van
Botonic, M. 
Heurter, D. 
Hoebergen, M. 
Hoffmann, T. 
Jongbloed, M. 
Knippenberg, R.F.A. van
Permentier, D.J. 
Pruijser, J. 
Roijakkers, S.A.J. 
Voortman, J. 
Wiersma, R. 
 
BASISBEROEPS-
OPLEIDING DAKDEKKER 
specialisatie Bitumineus 
en Kunststof Dakdekken
Bakker, R. 
Barkhuis, P. 
Bartels, B. 
Bierhof, S. 
Boelhouwers, C.T. 
Brussé, J. 
Burggraaf, M.J. 
Colijn, G. 
Duijn, J. 
Feenstra, J.S. 
Gelderen, R. van
Gielen, L. 
Heiden, L. de
Heijde, B. de
Hellings, M.J.M.M. 
Hemert, K. van
Hilbrink, B. 
Hulsman, Y. 
Kins, S. van
Koop, F.T. 
Lingen, H. 
Maatman, M.E.A. 
Meij, L.T.B. 
Muharemovic, A. 
Mulders, R.A.C. 

Muller, T. 
Otterdijk, S.A.J. van
Peer, A.D.C. van
Peer, B.J.J. van
Perrin, J.C. 
Prinsen, N. 
Rienhart, W.V.J. 
Roelofs, M. 
Ruijter, D. 
Sampey, D.D.T. 
Schaafsma, R.A. 
Schaefer, M.J.T. 
Scholten, B. 
Siemons, S. 
Slingerland, B. 
Slomp, R. 
Smit, R.H.J. 
Snijder, E. 
Swijgman, B.H. 
Teijlingen, J. van
Til, F. 
Verbrugge, A. 
Wijs, J. 
Wildenberg, R.C.A. van den
Zasada, D.H.G. 
 
BEROEPSOPLEIDING
ALLROUND DAKDEKKER, 
specialisatie Bitumineus 
en Kunststof Dakdekken
Eggermont, L.V. 
Esch, R.E. van
Fiechter, Q.M.M. 
Gelens, M. 
Gildhuis, M.A.B. 
Groenen, M.J.P. 
Helder, J.D. 
Hoekstra, J. 
Kamp, L.A. van de
Klarenbeek, D.C.H. 
Lente, B. van
Muinck, R. de
Osinga, A.P.R. 

Redegeld, L. 
Rotgans, D. 
Smirren, D. van
Stienstra, L.K. 
Vermeij, D. 
Wiersma, R. 
Wijs, R. 
Willms, J. 
Wissel, J.P. 

ONDERNEMERS- EN 
KADEROPLEIDINGEN 
DAKBEDEKKINGS-
BRANCHE
Alst, T.J.G. van
Beelen, J.L.M. 
Berg, S.G.J. van den
Boer, R. 
Brommer, T.H. 
Brouwer, P. 
Charko, A. 
Esselink, J.E 
Fonkert, J.D. de
Foulga, S.R. 
Gool, D. van
Horssen, M. van
Keijzer, R.R. 
Kerkdijk, T.J. 
Koops, E.M. 
Pikkemaat, R.J.G. 
Prins, X. 
Riool, T. 
Rook, N. 
Swart, R.V. 
Veen, F.J. van
Vugt, S.C.M. van
Wiersma, R. 

Allen gefeliciteerd!  n

Geslaagden 2015

Foto’s downloaden
Vond u het ook zo geweldig tijdens de diploma-uitreiking van TECTUM? Heeft  
u genoten van de feestelijke ambiance, het lekkere eten, het interessante pro-
gramma? Was u aanwezig met collega’s, werkgever, kennissen of familieleden? 
Heeft u al die fotografen zien rondlopen? Ja? Wel, die hebben ontzettend veel 
foto’s gemaakt en die zijn door TECTUM allemaal op de website gezet. Misschien 
ontdekt u uzelf wel ‘op de gevoelige plaat’, of één van uw dierbaren? Kijken dus  
op www.tectum.nl en downloaden die foto’s. Zo veel u maar wilt. Doen!     

GROEPSFOTO’S
Katja Schuurman praatte de feestavond professioneel aan elkaar. Via de catwalk moesten de geslaagden 
één voor één het podium besteigen. Ondertussen werden hun namen geprojecteerd op het enorme scherm 
in de zaal. Zo zette TECTUM iedereen in de schijnwerpers van de bedrijfstak. Eenmaal op het podium, wer-
den ze ontvangen met een zoen van de gastvrouw. Schuurman: “Ik heb nog nooit zo veel mannen op één 
avond gezoend.” Bloemen, presentjes en de groepsfoto met Schuurman en vakdocenten volgden. Daarna 
kwam het applaus. 

TECTUM-AWARD 2012
Er werd via film verslag gedaan over de activiteiten 
van de winnaars van de TECTUM-Award 2012 in de 
Moldavische hoofdstad Chisinau. Dat kon niet eer-
der vanwege de pas op de plaats met de diploma- 
uitreikingen. Voor de laatste keer heeft TECTUM 
gewerkt aan het bedekken van de daken op het 
plaatselijk lyceum. Het project in Moldavië zit er op. 
Het afscheid leidde tot weemoedige taferelen. De 
omstandigheden waren, net als voorgaande edities, 
bar en boos. Overdag was de temperatuur altijd 
boven de dertig graden. Het was zwoegen en 
zweten. Het videoverslag bracht het mooi in beeld. 

TECTUM-AWARD 2015
De TECTUM-Award wordt uitgereikt aan de vier dak-
dekkers op nivieau 2 of 3, die gedurende het oplei-
dingsjaar uitstekende cijfers hebben behaald en de 
meeste ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dit jaar 
ging de TECTUM-Award 2015 naar de heren Sjaak 
Brussé van W.H. van de Kamp Dakbedekkingen uit 
Barneveld, Henri Lingen van Kenro Dakbedekkingen 
uit Ouderkerk a/d IJssel, René Slomp van Van 
Venrooy Dakbedekking uit Hoogeveen en Rintje 
Wiersma van Feenstra Dakbedekking uit Dronrijp. 
Zij gaan volgend jaar een dakproject uitvoeren in 
een ver buitenland. 

De TECTUM-Award winnaars.
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I edere beginnende bitumineus en kunst-
stof dakdekker, die deelneemt aan de 
Basisberoepsopleiding Dakdekker, krijgt 

de cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het 
Dak’ aangeboden (C1). Deze cursus is 
verplicht voor ‘iedereen’ die op hoogte  
dakwerkzaamheden uitvoert.  
 
Leerling-dakdekkers die in dienst zijn van 
TECTUM worden in de gelegenheid gesteld 
om zich voor Bedrijfshulpverlener Dak (C4) 
en/of VCA-Basisveiligheid (Veiligheid, 
gezondheid en milieu, Checklist Aan-
nemers) (C7) te kwalificeren. 

•	 Als	‘Bedrijfshulpverlener	Dak’	wordt	 
ze geleerd om o.a. levensreddende hande-

lingen te verrichten alsmede een AED te 
hanteren en een beginnende dakbrand  
te beperken en bestrijden.

•	 Als	‘VCA’er’	zijn	ze	op	de	hoogte	van	
brand- en explosiegevaar, gevaarlijke  
stoffen, risicovolle situaties op het dak,  
veiligheidsprocedures, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en noodplannen.

VOUCHER
Een extra impuls om juist nu te gaan op- 
leiden, is de aan bedrijven uit te reiken 
opleidingsvoucher. Daarvan kan de waarde 
per op te leiden leerling-dakdekker oplopen 
tot € 4.000 in het opleidingsjaar.  n

Vakopleidingen 
all-inclusive
Met de vakopleidingen wordt iedere beginnende bitumineus en kunst-
stof dakdekker een dakdekker die van wanten weet op het platte 
dak. Sommige leerlingen hebben echter een streepje voor. Namelijk 
zij, die deze opleidingen in dienst van TECTUM volgen.

H et gaat niet alleen om de wettelijke taken 
zoals het erkennen van leerbedrijven en 
het maken van de kwalificatiedossiers, 

maar ook om de ontwikkeling van leermiddelen 
en examens en het controleren van praktijkexa-
mens. Deze maatregelen zijn een direct gevolg 
van overheidsbeleid. Het kabinet wil het onder-
wijs dichter bij het bedrijfsleven brengen en 
andersom; het bedrijfsleven dichter bij het 
onderwijs. Binnen SBB gaan acht ‘sector-
kamers’ zorgen voor de afstemming tussen het 
bedrijfsleven en beroepsonderwijs. De sector-

kamer van SBB wordt voor TECTUM dus dè plek 
om invloed uit te oefenen op de kwalificatie-
structuur. Overigens zal dit de eerste paar jaar 
geen item zijn aangezien er vorig jaar net een 
nieuwe kwalificatiestructuur voor drie jaar is 
overeengekomen. Wat betreft de erkenning van 
leerbedrijven kan worden gemeld, dat SBB de 
bestaande erkenningen overneemt. Ook geeft 
SBB te kennen dat praktijkopleiders kunnen 
blijven rekenen op professionele begeleiding 
van een ervaren opleidingsadviseur. Fundeon 
houdt op 1 augustus 2016 op te bestaan.  n

Van Fundeon 
naar SBB
Met ingang van 1 augustus 2015 heeft kenniscentrum 
Fundeon, net als de overige zestien kenniscentra voor 
het beroepsonderwijs in Nederland, vrijwel alle taken 
overgedragen aan een nieuwe, landelijke organisatie; 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfs-
leven (SBB).

Het dakpaspoort is een digitaal document 
waarmee de houder online via een app  
kan aantonen wie hij is en dat hij aan alle 

wettelijke en CAO-afspraken voldoet. Sociale 
partners in de dakbedekkingsbranche hebben 
afgesproken dat het dakpaspoort is bestemd 
voor werknemers, flexkrachten en werkgevers. 
Zoals gezegd, toont de dakdekker met het dak-
paspoort zijn identiteit aan en het levert inzicht 
op in de door hem gevolgde (vak)opleidingen 
en cursussen. Hij kan er dus zijn vakkennis mee 
aantonen. Zo kan iemand via het dakpaspoort 

vrij eenvoudig laten zien dat hij bij TECTUM de 
C1-cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ 
gevolgd heeft. Dat is belangrijk, omdat deze 
cursus bij CAO verplicht is voor iedereen die op 
hoogte dakwerkzaamheden uitvoert. Dat geldt 
dus ook voor de ZZP’er. Het dakpaspoort is 
geen statisch document. Moeten er later gege-
vens worden toegevoegd, bijvoorbeeld over 
aanvullende scholing, dan kan dat via de data-
beheerder. SF BIKUDAK is een stichting die de 
brancheregelingen uitvoert, dus ook het dak-
paspoort. Alleen de houder van het dakpas-

poort en de databeheerder kunnen bij de gege-
vens. Het dakpaspoort is strikt persoonlijk en 
bedoeld om op aanvraag te tonen. Een (toe-
komstige) werkgever kan bijvoorbeeld naar het 
dakpaspoort vragen. De houder beslist zelf of 
hij daaraan wil voldoen. Dat recht heeft ook de 
(toekomstige) werkgever die door een dakdek-
ker om diens dakpaspoort wordt verzocht. Ook 
hij mag eventueel weigeren. n
 
De app voor het dakpaspoort kan worden aan-
gevraagd via www.dakpaspoort.nl.  

Dakpaspoort aanvragen
Vanaf 21 september is het dakpaspoort officieel ingevoerd voor de dakbedekkingsbranche. 

KOOS BECHTOLD PRIJS
VEBIDAK-voorzitter Rob Bootsman introdu-
ceerde de Koos Bechtold Prijs (KBP). Deze 
prijs is bestemd voor de deelnemer aan de 
OKD-Top met het beste studieresultaat. 
Bootsman: “De prijs draagt de naam van oud-
voorzitter en directeur van VEBIDAK. Bechtold 
droeg scholing en opleidingen een warm hart 
toe.” Riet Bechtold-Luërs, de weduwe van de 
naamgever, reikte de prijs vervolgens uit aan  

Sandy Esselink van Esselink Dakspecialist B.V. 
uit Olst. De prijs bestaat uit een oorkonde en 
een weekendje Brugge voor twee personen.

SPETTEREND SLOT
Na een spetterende avond, kreeg de diploma-
uitreiking van TECTUM, hoe wonderlijk, ook 
een spetterend slot. Het kwam met bakken uit 
de hemel. Desalniettemin bleef het lang  
gezellig in Nieuwegein. n 

Vervolg van pagina 4-5

U it de SBB Barometer juni 2015 blijkt 
bovendien dat de allochtone jongere vaker 
voor een economisch-administratieve 

opleiding kiest die minder kans op een leer-
plaats en werk biedt. Wel zoeken allochtonen 
en autochtonen ongeveer even lang naar een 
leerplaats.

In het leerjaar 2014 – 2015 volgde 25 procent 
van de autochtone leerlingen een beroepsbege-

leidende leerweg (BBL) tegenover 10 procent 
van de niet-westerse leerlingen. Uit onderzoek 
van SBB blijkt, dat 85 procent na het doorlopen 
van het BBL-traject uiteindelijk in dienst kan 
treden bij het leerbedrijf.  

Voorts blijken administratieve, secretariële en 
financiële richtingen minder kansen op werk  
te geven dan bijvoorbeeld een beroepsopleiding 
in de techniek of voeding.  n  

De juiste keuze?
Allochtone leerlingen kiezen minder vaak voor de combinatie 
leren en werken dan autochtone leerlingen.

LEEFTIJD           1E HALFJAAR            2E HALFJAAR

  Weekloon Uurloon Weekloon  Uurloon

16 jaar 142,00 3,55 164,00   4,10
17 jaar 161,20 4,03 184,40   4,61
18 jaar 183,20 4,58 208,00   5,20
19 jaar 209,20 5,23 235,60   5,89
20 jaar 256,00 6,40 298,00   7,45
21 jaar 296,80 7,42 341,20   8,53
22 jaar en > 382,80 9,57 417,60 10,44

Loonsverhogingen per 1 juli 2015
In verband met de stijging van 
het Wettelijk Minimumloon 
(WML) met 0,40% per 1 juli 
2015 vindt er ook een aanpas-
sing plaats in de garantie-
lonen voor nieuwe instromers 
zonder werkervaring in de sec-
tor. Onderstaand de nieuwe 
bedragen van de inloopscha-
len per 1 juli 2015.  n
< Garantielonen voor nieuwe 
instromers zonder werkerva-
ring in de sector.B
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Van der Laan vindt het een mooie uitdaging 
dat TECTUM de dakbedekkingsbranche 
onder de aandacht van de VMBO-leerling  

moet brengen. “Er zijn wel ideeën hoe we als 
sector met het vak dakdekken op bestaande 
keuzedelen van deze scholen kunnen aanslui-
ten. Daarmee vergroten we de kans dat leer- 
lingen het dakdekken een leuk vak vinden. Ook 
ben ik benieuwd waarom veertig procent van de 
gediplomeerden de bedrijfstak weer zo snel ver-

laat. Daarover bestaan allerlei theorieën. Over 
een tijdje, als deze trend goed geanalyseerd is, 
dan weten we het wel. Uit onderzoek blijkt wel, 
dat geld nooit een belangrijke reden is om te 
vertrekken. Daarnaast is bekend dat scholing 
en jezelf blijvend kunnen ontwikkelen er toe  
bijdragen dat mensen langer aan een bedrijf of 
sector verbonden blijven. Bedrijven springen 
heel verschillend met het personeel om. Er zijn 
ondernemingen die er uitstekend in slagen om 

jongeren lang vast te houden. Bij anderen lukt 
dat minder. Wat kunnen we daarvan leren? 
Waarom lukt dat bij de één wel en bij de ander 
minder? Het gaat hier niet om goed of slecht. 
Het gaat om de bevordering van het blijven. Het 
verbinden aan de sector. Ik benader alles posi-
tief. Wat kunnen we verbeteren en hoe gaan we 
dat met z’n allen doen? Ik verheug me erop om 
daaraan een steentje te kunnen bijdragen...”  n

Marco van der Laan
Even voorstellen:

D aarom biedt TECTUM doeltreffende scho-
ling aan. Zoals bijvoorbeeld een tijdje 
geleden op maat in Purmerend. Daar 

bekwaamden zich de mannen van Installatie-
bedrijf Van der Poll uit Broek op Langedijk en 
die van Zaanstad Dakwerken uit Wormerveer 
in het werken met de kunststof dakbaan van  
een fabrikant.  
 
Tijdens deze ééndaagse maatcursus die gedo-
ceerd werd door vakdocenten van fabrikantzijde 
en TECTUM, kwamen alle toepassingen aan bod: 
losliggend, gekleefd en mechanisch bevestigd. 
Speciale aandacht ging uit naar de binnen- en 
buitenhoeken met specifieke details. n

Gespot in Purmerend:
Maatcursus kunst-
stof dakbanen
Leveranciers willen vaak dat alleen ‘to the 
point’ geschoolde dakdekkers met hun appli-
caties werken. Vanuit de bedrijven wil men 
dit ook. Immers, zelfs met een prima product 
kan een dak goed verknald worden.

Sinds enige tijd werkt  

Marco van der Laan 

in Gebouw Dakstede als  

adviseur onderwijs en 

bedrijfsleven. Hij doet dat 

in een combibaan voor 

zowel LSVB als TECTUM. 

Na een aantal omzwer-

0vingen kwam hij bij 

Fundeon terecht 

als adviseur 

beroepsonderwijs. 

ZZP’ers 
vaak dupe 
bedrijfs-
ongeval

Landelijk heeft de Inspectie SZW (voormalige 
Arbeidsinspectie) vorig jaar 13.665 inspec-
ties, onderzoeken en rapportages uitge-

voerd. Daaruit blijkt, dat de veiligheid van de 
ZZP’er steeds vaker in het geding is. Het aantal 
meldingen van bedrijfsongevallen steeg van 
3.475 in 2013 naar 3.518 in 2014. De Inspectie 
SZW geeft aan dat deze stijging waarschijnlijk 
te verklaren is door het feit dat werkzaamheden 
binnen de bouw steeds vaker worden uitbe-
steed aan ZZP’ers.  
 
Ook blijkt uit de cijfers dat 12 procent van de 
slachtoffers uit 2014 geen Nederlandse nationa-
liteit had, maar in veel gevallen de Duitse of 
Poolse. Het percentage slachtoffers met een 
buitenlandse nationaliteit dat overlijdt als 
gevolg van een arbeidsongeval is bijna twee 
keer zo groot als bij slachtoffers met de 
Nederlandse nationaliteit.  n

In 2014 waren zelfstandigen zonder 
personeel vaker het slachtoffer van 
een bedrijfsongeval dan andere 
werknemers. Ook hebben veel 
slachtoffers een buitenlandse natio-
naliteit. Dit blijkt uit het jaarverslag 
2014 van de Inspectie SZW.

Toen Mikey een opleiding bij zijn broer 
wilde volgen, kon dat niet. Jongbloed: 
“Mijn broer heeft een eenmanszaak. Hij 

zag geen mogelijkheid om dit voor mij te rege-
len. Het is ook geen erkend leerbedrijf. Dat 
vond ik jammer. Ik weet nog goed dat we  
destijds in onderaanneming werkten, o.a. voor 
Elro. Daar vertelde ik dat ik graag een opleiding 
zou willen volgen. Zo is het balletje gaan rollen. 
Dit jaar volg ik de Entreeopleiding op niveau 1. 

Niveau 1 ja, dat kon niet 
anders. Ik deed het vroeger 
vrij beroerd op school. Ik 
wilde liever werken. Geld 
verdienen, lol maken. Wat ik 
van deze opleiding vind? 
Interessant. Het is niet te 
licht en niet te zwaar. Goed 
te doen. Althans voor mij. 
Het is lekker afwisselend. 
De theorie lukt ook, alhoe-
wel ik Nederlandse taal een 
lastig vak vind. Ik heb soms 

moeite om te begrijpen wat er met een tekst 
bedoeld wordt. Maar ik zie wel in, dat zo’n vak 
belangrijk is voor mijn ontwikkeling. Huiswerk 
maken hoeft niet op niveau 1. Maar we hebben 
wel wat lesstof meegekregen waarmee we thuis 
kunnen oefenen. Of ik het gevoel heb dat ik een 
vak aan het leren ben? Ja kijk, ik was natuurlijk 
al ver op weg in de praktijk. Eerlijk gezegd leer 
ik van de theorie nog het meeste. De docenten 
vind ik prima. Ze doen er alles aan om je de 

basis van het vak bij te brengen. In de praktijk 
buiten (beroepspraktijkvorming), word ik bege-
leid door een leermeester van Elro Dakbedek-
king uit Alkmaar. Een hele goede vakman waar-
van ik ook veel leer. Ik vind dakdekken een ont-
zettend leuk vak. Lekker buiten aan het werk en 
een mooi dak maken. De vrijheid die je hebt, de 
sfeer in de ploeg. Voelen dat het goed met je 
gaat bij een goed leerbedrijf en op school.  
De voldoening die dat geeft. Dat mijn vader  
vestigingsleider is, weten we goed te scheiden. 
Wat er op het dak gebeurt, daarover hebben we 
het thuis niet. Het salaris vind ik ook niet ver-
keerd, net als de reiskosten. Ik kan er in elk 
geval goed van rondkomen. Maar goed, ik woon 
nog thuis. Over een paar jaar wil ik met mijn 
vriendin gaan samenwonen. In Den Helder, 
want daar ga ik nooit meer weg. Ik wil graag 
doorleren. Als dat haalbaar is, zou ik op een 
dag best uitvoerder willen zijn. Dat lijkt me wel 
iets. Voorlopig wil ik zo veel mogelijk opleidin-
gen volgen. Dakdekken, het is echt mijn ding 
geworden.”  n

Mikey Jongbloed (21) is verre familie van de beroemde 

WK-keeper Jan Jongbloed, van het Nederlands elftal 

van 1974. Hij woont in Den Helder. Het dakdekken is hem 

met de paplepel ingegoten. Zijn vader is namelijk  

vestigingsleider bij Elro Dakbedekking in Alkmaar en  

zijn broer heeft een eigen dakbedekkingsbedrijf.  

Van jongs af aan hielp Mikey zijn broer op het dak.

De draai gevonden:
Mikey Jongbloed 
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“H et is niet eenvoudig om geschikte 
leerlingen te vinden. In zijn alge-
meenheid wordt er steeds minder 

voor een ambachtelijk beroep gekozen. 
Gelukkig ligt Verkoelen Dakspecialisten dicht  
bij België. Net over de grens bevindt zich een 
uitstekende ambachtsschool. Heel veel jongens 
uit deze regio hebben daar een vakopleiding 
genoten. Overigens niet als dakdekker, maar 
als timmerman en, zoals ze dat daar noemen, 
schrijnwerker (meubelmaker). Is hun opleiding 
afgerond, dan gaan ze op zoek naar een baan. 
Dat gaat moeilijk en moeizaam. Soms lukt het 
niet. Ze kijken dan om zich heen en een aantal 
komt bij het dakdekken uit. Hellend of plat. Als 
ze met ons in aanraking komen, kijken we eerst 
de kat uit de boom. Vinden ze het een leuk vak 
en vinden wij het een geschikte collega, dan 
krijgen ze een kans. Ze moeten dan een 
beroepsopleiding hellende of platte daken vol-
gen. Dat gaat goed. Ook nemen we leerlingen 
aan die hier plompverloren, zonder afspraak, 
aan de deur staan. Of we werk hebben? Bij mij 
hebben zulke jongens een streepje voor. Zij 
tonen initiatief, zijn op een goede manier 
brutaal en bewust op zoek naar een baan.  
Ik houd daar wel van.”  
 
Van Wegberg maakt kenbaar dat Verkoelen uit-
stekend in staat is om jongeren vast te houden. 
“Ik weet dat ongeveer veertig procent binnen 
twee jaar weglekt nadat ze een beroepsoplei-
ding hebben afgerond. We hebben er ook mee 
te maken gehad. Kwamen die jongens met hun 

vakdiploma koud uit de opleiding, tekenden ze 
bij ons een jaarcontract en vervolgens zag je ze 
wegzakken. De houding, mentaliteit het deugde 
van geen kant. Ze kregen een grote mond en 
het boterde niet meer in de ploeg. We zijn op 
zoek gegaan naar de oorzaken. Zo had een aan-
tal ploegen nog maar weinig contact met het 
bedrijf. Ze reden ’s ochtends rechtstreeks naar 
de werken en ’s middags gingen ze linea recta 
naar huis. Dat hebben we veranderd. Er wordt 
nu vanaf de zaak naar de werken gereisd. Dat is 
het onderlinge contact tussen de ploegen ten 
goede gekomen. Voorts mag je van een dakdek-
ker, die net zijn vakdiploma heeft behaald, geen 
wonderen verwachten. Het zijn nog geen vol-
waardige vakgenoten. Dat duurt even. Sommige 
voorlieden hebben daarvoor het geduld niet. 
Dat kan botsen. Wij kijken dus goed wie er bij 
wie past. Afwisselend werk aanbieden werkt 
ook. Ze gaan zich dan niet vervelen. Tot slot 
hebben we in de werkorganisatie aanpassingen 
doorgevoerd. We doen dingen nu slimmer en 
efficiënter. Alle werken worden bijvoorbeeld  
uitvoerig doorgesproken met de voorlieden en 
diens ploeg en tijdens de uitvoering van het 
werk worden de ploegen zeer regelmatig 
bezocht. Dat wordt gewaardeerd, trouwens ook 
door onze opdrachtgevers.” Tot slot krijgen we 
het kort over het IOP. Van Wegberg vindt het in 
principe een goede tool. “Misschien zitten er 
wel verborgen talenten onder onze dakdekkers. 
Desondanks kan er maar eentje uitvoerder of 
calculator worden. Zo zal ieder bedrijf zijn 
beperkingen hebben.”  n

Peter van Wegberg is algemeen directeur 
van Verkoelen Dakspecialisten in Weert. 
We vroegen hem naar de instroom van 
leerling-dakdekkers.

“Goed onderling 
contact belangrijk”

Interview

“Bij TECTUM heb ik de Basis-
beroepsopleiding gevolgd.  

Eerst in Hoogeveen en later in  
Nieuwegein. Ik vond het een  

leuke opleiding. Vanaf dag één  
zit ik bij mijn vader in de ploeg. 

Mijn vader en ik stappen dus 
’s ochtends samen in de bus,  

werken de hele dag samen op het 
dak en zijn ’s avonds ook nog eens 

 samen thuis. Geen probleem!”

“In 1986 ben ik als broekie begonnen in 
de dakbedekkingsbranche. Via een uit-
zendbureau werkte ik in een fabriek om 
deurroosters te fabriceren. Na een half 
jaar moest ik daar vertrekken. Terug bij 
het uitzendbureau voor een andere baan, 
werd me verteld dat er een bedrijf was dat 
dakdekkers zocht. Maar, zoals die consu-
lent er gelijk bij vertelde, om dat werk 
goed te kunnen uitvoeren, moest je wel 
een echte kerel zijn. Ik was toen nog een 
iel ventje, maar dacht wie niet waagt die 
niet wint. Zo ben ik er in gerold. Ik wist 
geen bal van het vak af. Dat hoefde ook 
niet, want de eerste tijd werd ik vooral als 
‘manusje-van-alles’ boven op het dak aan 
het werk gezet. Hand- en spandiensten 
verlenen. Zo ging dat. Ik had een goede 
voorman die mij steeds meer kneepjes van 
het echte vak bijbracht. Dat vond ik inte-
ressant. Zo is bij mij de liefde voor het 
dakdekken gegroeid. Wat ik er ook fijn aan 
vind, is dat je nooit in dezelfde plaats aan 
het werk bent. Ik houd van afwisseling. 
Bovendien ben ik een buitenmens. Het vak 
heb ik dus voor het grootste gedeelte in 
de praktijk geleerd. Ik heb wel cursussen 
gevolgd, maar de echte vakopleiding is er 
voor mij nooit aan te pas gekomen. Kijk ik 
naar Ronnie en de mogelijkheden die er 
tegenwoordig zijn om je verder te ontwik-
kelen, bijvoorbeeld op het terrein van 
kunststof, dan kan ik daar best een beetje 
jaloers op zijn. Maar dat geldt ook voor de 
wijze waarop er nu gewerkt wordt en de 
hulpmiddelen die worden ingezet.”    

 “Gezond oud worden. Ik merk nu, op latere 
leeftijd, dat dakdekken een zwaar vak is. 
Een zwaar vak is geweest, kan ik misschien 
beter zeggen. Ik heb last van m’n rug, maar 
ik moet nog ruim twintig jaar mee. De gene-
ratie van nu wordt veel beter gewezen op 
verantwoord werken in de dakbedekkings-
branche.”    

“Ik zou wel door willen leren. Voorman 
worden, dat lijkt me wel wat. Ik vind het 
dakdekken een mooi vak en als het kan 
zou ik er graag carrière willen maken.”  

Vader Jan (45) en zoon Ronnie van Goor (21) uit 
Willemsoord. Ze werken bij Dolfsma Dakbedekkingen 
Kampen. Samen, in één ploeg, met vader als voorman.

HOE IS HET VAK GELEERD?

AMBITIES?

“Ik had m’n VMBO afgerond, maar wist 
eerlijk gezegd niet wat ik daarna moest 
gaan doen. Ik was zeventien jaar toen ik 
bij een dakbedekkingsbedrijf begon. Net 
als bij mijn vader was het de eerste tijd, 
vooral sjouwen, parkeren en isoleren. Een 
opleiding volgen zat er daar niet voor mij 
in. Maar dat wilde ik wel. Via mijn vader 
kwam ik uiteindelijk bij Dolfsma Dakbe-
dekkingen terecht. Daar kon het wel. Bij 
TECTUM heb ik de Basisberoepsopleiding 
gevolgd. Eerst in Hoogeveen en later,  
vanwege de crisis, in Nieuwegein. Ik vond 
het een leuke opleiding. Vanaf dag één zit 
ik bij mijn vader in de ploeg. Mijn vader  
en ik stappen dus ’s ochtends samen in  
de bus, werken de hele dag samen op  
het dak en zijn ’s avonds ook nog eens 
samen thuis. We zitten dus de hele dag  
op elkaars lip. Geen enkel probleem. Het 
gaat nog steeds goed. Zodra we thuis zijn, 
praten we nauwelijks meer over het werk. 
Dat kunnen we goed scheiden.”

Peter van Wegberg:

Zo vader       zo zoon
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