
Kortom, wat voor kennis en kunde heeft 
iemand in huis en wat verlangt de 
functie die er in het bedrijf wordt uit-

geoefend? Matcht het nog, of is er op enig 
moment scheefgroei ontstaan en moeten er 
puntjes op de ‘i’ gezet worden om het daarna 
weer helemaal bij de tijd te laten zijn? 

Voor de VakScan hebben de werkgevers  
kunnen kiezen uit één van de zes VakScan-
combinatiepakketten. Al naar gelang de 
behoefte, staat het hen vrij om op een later 
tijdstip ook nog eens een VakScan uit één van 
de overige pakketten te laten uitvoeren. De 
VakScan wordt aan de hand van een werk-
omschrijving met tekening in één dag gedaan. 
Aspecten op het terrein van veiligheid, 
gezondheid en milieuvriendelijkheid worden 
er volop in meegenomen. Tijdens het scannen 
worden de individuele vaardigheden van de 

deelnemers scherp in de gaten gehouden en 
in een softwareprogramma verwerkt. Zodra 
de VakScan is beëindigd, worden de bevin- 
dingen gebundeld en teruggekoppeld naar  
het bedrijf. Is eventueel aanvullende scholing 
nodig? Zo ja, dan volgt een specifiek  
scholingsaanbod. 

BEELD
Uit de VakScans bleek dat er op bepaalde 
onderdelen in de uitvoering gewoontes waren 
geslopen die verbeterd zouden kunnen wor-
den. Onderlinge verschillen werden met name 
vastgesteld bij het uitvoeren van dakdetaille-
ringen. Bovendien werd niet altijd volgens de 
Vakrichtlijn gewerkt en was het opvallend dat 
de parate kennis en kunde over het verwer-
ken van kunststof snel was weggezakt, indien 
de dakdekker weinig met kunststof werkte. 
Een ander minpuntje betrof de communicatie 

op het werk. In sommige situaties zou die wat 
doeltreffender kunnen zijn. Wel slaagde bijna 
elke gescande dakdekker erin om een dak 
wind- en waterdicht te maken, toch de basis 
van het werk.

Werkgevers kunnen zich voor één van de 
VakScan-combinatiepakketten aanmelden. 
Het laten uitvoeren van de VakScan levert 
bedrijven waardevolle informatie op om de 
bedrijfsdoelen nog efficiënter te realiseren. 
Mede door toedoen van doeltreffende scho-
ling, opleidingen en duurzame inzetbaarheid 
van werknemers verzekert men zich van nog 
betere dakdekkers. Er is, zowel vanuit de 
bedrijven als door de dakdekkers, bijzonder 
positief gereageerd op het laten uitvoeren van 
een VakScan. £

VakScan leidt tot inzicht
De afgelopen periode zijn tientallen VakScans uitgevoerd. De VakScan maakt 
duidelijk, of de werkervaring, belangstelling en skills van de dakdekkers aan-
sluiten op de door het bedrijf gevraagde vakvaardigheden. 

Namens sociale partners heeft TECTUM een behoorlijke 

bijdrage geleverd aan de realisering van de doelstellingen 

uit het eerste Sectorplan BIKUDAK.  

Sectorplannen en scholing

 E r zijn met succes activiteiten ontwikkeld 
die de instroom in de vakopleidingen  
en de blijfkans in de sector vergroten. 

Bovendien zijn de (verborgen) talenten van 
werknemers in kaart gebracht en komen  
jongeren al in een vroeg stadium in aanraking 
met de dakbedekkingsbranche. Op het terrein 
van arbeidsrisico’s zijn handvatten aangereikt, 
die de dakdekkers duurzaam en breed inzet-
baar maken en houden. Daardoor zouden ze 
gezonder oud kunnen worden.    

SECTORPLAN II
Ook voor het tweede Sectorplan BIKUDAK  
is de indertijd geformuleerde arbeidsmarkt-
analyse het uitgangspunt geweest. Op het  
terrein van TECTUM zullen ‘nieuwe’ dakdek-
kers met extra middelen worden opgeleid tot 
vakkracht. Bedrijven die daaraan meewerken 
kunnen gecompenseerd worden. Bijzonder is 
ook, dat sociale partners een zogenaamd 
‘transitiehuis’ zullen inrichten dat voor werk-
nemers de overstap naar een andere baan zal 
ondersteunen (zie pagina 2). £

Op 30 juni a.s. organiseert TECTUM in  
het NBC in Nieuwegein de traditionele 
diploma-uitreiking. Iedereen in de dak-
bedekkingsbranche mag zich bij deze van 
harte uitgenodigd voelen om daarbij aan-
wezig te zijn. 

Voorafgaand aan het formele gedeelte 
wordt er, al naar gelang de weers-
omstandigheden, een buffet of  

barbecue geserveerd. Zoals altijd bestaat 
de diploma-uitreiking van TECTUM uit een 
aantal vaste elementen. Zo is er de BN’er 
die de avond presenteert en iedere ge-
slaagde op gepaste wijze in het zonnetje 
zet. Op deze avond van de dakbedekkings-
branche vinden prijsuitreikingen plaats, 
zoals de Koos Bechtold Prijs, die bestemd 
is voor de degene die de OKD-Top met het 
beste studieresultaat heeft afgerond. 
Andere uit te reiken prijzen zijn de Gouden 
Brander, die bestemd is voor een bedrijf 
met het hoogste scholingspercentage van 
het jaar en de prestigieuze TECTUM-
Award, die bestemd is voor de vier dakdek-
kers die gedurende het opleidingsjaar de 
meeste ontwikkeling hebben doorgemaakt.  
Tevens wordt er verslag gedaan van de 
activiteiten van de winnaars van de 
TECTUM-Award van vorig jaar.     
 
Reserveer de datum voor deze feestavond. 
Uiteraard wordt men persoonlijk voor dit 
feest uitgenodigd, maar mag de lezer van 
het TECTUM-Journaal zich bij deze ook  
uitgenodigd voelen. TECTUM verheugt zich 
erop om u te mogen begroeten. £

 Feest!
30 juni 2016: Diploma-uitreiking
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Transitiehuis
Gebouw zonder muren
Het inrichten van een transitiehuis is 
een idee van sociale partners dat de 
positie van dakdekkers op de arbeids-
markt moet ondersteunen. 

Misschien kan het transitiehuis nog het beste omschreven worden 
als een virtueel arbeidsbureau dat de overstap naar een (andere) 
baan, waarvoor een (aanzienlijke) (om)scholing nodig is, zal 

regelen. Uitgangspunt is, dat werknemers gezond oud worden. Kan dat 
niet in het oude vak, dan mogelijk in een andere baan en eventueel in een 
andere sector. Dat is wat er wellicht met het transitiehuis in gang wordt 
gezet. Werknemers begeleiden van werk naar (ander) werk zodra dit ver-
standig is. Omgekeerd kan het ook.  £
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TECTUM heeft een driedaagse praktijk-
gerichte cursus georganiseerd die ingaat 
op het bouwen met BIM voor dakdekkers. 
BIM staat voor Bouw Informatie Model en 
is een nieuwe (geautomatiseerde) manier 
van werken. Met BIM wordt een digitaal 
prototype van een bouwwerk gemaakt 
voordat de bouw daadwerkelijk start. BIM 
heeft te maken met het inwinnen en delen 
van informatie, het uitvoeren van een ont-
werp en het beheer en onderhoud van 
bouwwerken. Bouwpartners moeten bereid 
zijn om op deze terreinen nauw samen te 
werken. In de basiscursus BIM hebben de 
deelnemers belangrijke tekentechnieken 
geleerd om een ontwerp van een gebouw 
te maken; vanaf de eerste schets tot en 
met de bestektekening, presentatie, vir-
tuele rondleiding en materiaalstaten. 
Onderdelen die in deze cursus aan bod 
komen, zijn: Inleiding BIM, structuur van 

bouwkundige componenten, (binnen)
muren, vloeren, daken en funderingen, 
dwarsdoorsneden, plattegronden van het 
gebouwmodel, maatvoering, detailleringen 
en presentatie van het gebouw.     

Bouwen met BIM zorgt ervoor dat er  
minder misverstanden ontstaan over bij-
voorbeeld de voorschriften, uitvoerings-
eisen of beheerskosten. Bouwen met BIM 
vermijdt risico’s en beperkt de proces-  
en faalkosten. Er hoeft minder te worden 
geïmproviseerd op de bouwplaats. Met BIM 
worden dakbedekkingsbedrijven vroeg bij 
het bouwproces betrokken. De BIM-cursus, 
die eventueel ook als maatcursus binnen 
de onderneming georganiseerd kan wor-
den, richt zich met name op het middel-
baar en hoger personeel. Uiteraard zal het 
onderwerp ‘Bouwen en werken met BIM’ 
ook in de OKD aangeboden worden. £

Gespot in 
Nieuwegein

BIM-cursus

 Ongeveer 8.000 werknemers in de bouw-
nijverheid hebben in 2015 een ongeval 
gehad dat tot verzuim leidde. Dat is een 

stijging met 0,4% ten opzichte van het jaar 
ervoor. Driekwart van de werknemers met  
een ongeval verzuimde vier dagen of meer.  
Wel daalde de gemiddelde verzuimduur na 
een arbeidsongeval met 4%. Iets minder dan 
een vijfde van de werknemers moest worden  
opgenomen in een ziekenhuis. In totaal leidden 
de ongevallen tot een ziekteverzuim van 1.450 
manjaren. De loonkosten van dit verzuim be-
droegen ongeveer 88 miljoen euro. £
(MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2015, 

STICHTING ARBOUW) 

Ziekteverzuim 
kost miljoenen

Luke Zwartbol is 26 jaar. Hij woont bij 
zijn ouders in Alblasserdam. Op latere 
leeftijd is hij dakdekker geworden. Ooit 
behaalde hij het diploma Meubelmaker 
op MBO niveau-3. 

Een mooi vak, vindt hij het maken van meu-
bels. “Uiteraard leer je op die opleiding hoe je 
meubels en betimmeringen maakt. Dat doe je 
met speciaal gereedschap en machines. Je 
leert ook alles over hout en andere materialen 
zoals glas en kunststof. Je werkt met je han-
den en dat ligt mij wel. Ik volgde die opleiding 
met veel plezier. Helaas sloot de praktijk op 
geen enkele manier aan op hetgeen ik op 
school geleerd had. Ik werkte bij een bedrijf 
dat grote houten constructies, beschoeiingen 

en ook meubels maakte. Het werk was er 
sterk geautomatiseerd. Ik heb er anderhalf 
jaar gewerkt. Daarna had ik recht op een vast 
contract, maar dat kreeg ik niet en dus stond 
ik op straat. Ze wilden me na verloop van tijd 
wel terughebben, maar toen wilde ik niet 
meer. Met de dakbedekkingsbranche ben ik in 
aanraking gekomen via mijn vader en oudere 
broer. Zij werken allebei als dakdekker. Op 
een dag kwam mijn broer met een advertentie 
aanzetten dat een bedrijf dakdekkers en dak-
dekkersploegen zocht. We besloten om als 
ploeg te solliciteren en werden aangenomen. 
Ik wist van toeten noch blazen op het dak, 
maar ik vond het erg leuk werk. Na een paar 
maanden besloot de directie dat ik naar 
TECTUM mocht voor een vakopleiding. Daar 

was ik hartstikke blij mee. Ik werd geplaatst 
in niveau 2, de Basisberoepsopleiding. Die 
volg ik nu in Nieuwegein. Helaas moest ik 
door omstandigheden halverwege de opleiding 
op zoek naar een ander leerbedrijf. Ik ben 
toen alle dakbedekkingsbedrijven in mijn 
omgeving gaan bellen. Bij Maasdak in Ridder-
kerk was het raak. Daar heb ik het nu ook 
goed naar mijn zin. Ik kom er in aanraking 
met alle soorten dakbedekking en technie-
ken.” 

GROEI 
Ondanks zijn MBO-achtergrond, vertelt Luke 
dat hij de opleiding bij TECTUM vrij pittig vindt. 
“Dat komt volgens mij, omdat ik weinig van 
dakdekken afwist. Anders dan het meubel-

maken, komt de praktijk in de dakbedek-
kingsbranche behoorlijk overeen met de les-
stof die ik op school krijg. De uitleg in de  
lessen vind ik super. Ik heb ook het gevoel dat 
ik aan het groeien ben als vakman. Ik vind het 
een erg fijn beroep. Als ik m’n diploma haal, 
zou ik graag door willen leren.” In zijn vrije tijd 
sleutelt Luke graag aan brommers. Hij is lid 
van een oldtimer Puchclub die rondritten voor 
een goed doel organiseert. “Binnenkort is dat 
de stichting Opkikker...”     

Stichting Opkikker verrast gezinnen met een lang-
durig ziek kind met een ‘Opkikkerdag’. Tijdens deze 
dag wordt niet alleen het zieke kind, maar alle gezins-
leden in het zonnetje gezet. Een Opkikkerdag is uniek, 
zit vol vrolijkheid en in principe kan alles. £   
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 De CAO-tekst wordt nog uitgewerkt en 
daarna zal het CAO-boekje worden  
ontwikkeld. Vanzelfsprekend heeft de 

CAO paragrafen over loon en vergoedingen. 
Bovendien zijn er een nieuwe reisurenrege-
ling, alsmede een nieuwe flexregeling, tot 
stand gebracht. Op het terrein van Gezond en 
Veilig Werken zijn partijen het eens geworden 
over de verplichting om nieuwelingen in de 
branche binnen zes maanden na de indienst-
treding de C1-cursus ‘Gezond en Veilig Werken 
op het Dak’ bij TECTUM te laten volgen. Deze 
cursus is sowieso verplicht voor iedereen die 
op hoogte dakwerkzaamheden uitvoert, dus 
niet alleen voor de dakdekkers in loondienst. 

HERHALEN
Voor de C1-cursus geldt een herhalingsver-
plichting van eens in de drie jaar. De inhoud 
van de cursus wordt ieder jaar geactuali-

seerd. Voorts gaan CAO-partijen onderzoek 
verrichten naar het gebruik van de scholings-
regeling voor het UTA-personeel.  
In afwijking van de scholings‘plicht’ voor het 
CAO-personeel, beschikt het UTA-personeel 
over een scholings‘recht’ van maximaal twee 
dagen per jaar waarvoor een beroep kan wor-
den gedaan op de tegemoetkoming in de cur-
sus- en verletkosten.  
 
Verder is afgesproken, dat niet ‘alle’ kosten, 
die gemaakt zijn voor een collectieve scho-
lingsregeling, verrekend kunnen worden met 
een eventuele transitievergoeding (ontslagver-
goeding) in het kader van de Wet Werk en 
Zekerheid. CAO-partijen hebben hiervoor een 
staffeling ontwikkeld, die gekoppeld is aan de 
duur van het dienstverband. £
(BRON: NIEUWE CAO VOOR DAKDEKKERS – 

WWW.VEBIDAK.NL)

Nieuwe CAO BIKUDAK 
en scholing
Het heeft even geduurd, maar op 9 februari 2016 bereikten sociale 
partners een definitief akkoord over de nieuwe CAO BIKUDAK. 

In opdracht van het Ministerie van OCW 
(Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) onder-
hield Fundeon de kwalificatiestructuur 
voor de dakbedekkingssector en was het 
o.a. verantwoordelijk voor de certificering 
en nascholing van de leermeesters. Deze 
wettelijke taken zijn/worden overgeheveld 
naar de landelijke Samenwerkingsorga-
nisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB). Met Fundeon zijn in de maand mei 
bij TECTUM vooralsnog de laatste nascho-
lingsdagen voor Leermeesters georgani-
seerd. Leermeesters behouden gedurende 
twee jaar de erkenning tot leermeester.

VOLANDIS
Op 1 juli 2016 start VOLANDIS, het nieuwe 
kennis- en adviescentrum voor duurzame 
inzetbaarheid in de Bouw & Infra. Het  
kenniscentrum is één van de resultaten 
van de nieuwe CAO Bouw. Sociale partners 
in de bouwsector willen een integrale aan- 
pak als het gaat om veilig en gezond werk 
en de ontwikkeling van werknemers. 
VOLANDIS gaat werknemers en werkge-
vers adviseren over o.a. veiligheid, nieuwe 
arbeidsmiddelen, gezondheid, werkom-
standigheden, loopbaanontwikkeling en 
opleidingen. Het centrum vestigt zich op 
Bouw & Infra Park in Harderwijk. £

 Het ‘basisdeel’ bestaat weer uit twee delen: Het beroeps-
specifieke deel en het generieke deel met dezelfde leer-
onderdelen voor iedereen op een vergelijkbaar niveau.  

 
Het beroepsspecifieke deel pakt uiteraard voor iedereen ver-
schillend uit. Het andere deel heeft betrekking op de eisen van 
taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. De Minister wil dat die 
eisen in vergelijkbare niveaus voor iedereen hetzelfde worden. 
Anders dan vorig jaar, zijn de examens voor Nederlandse taal 
en rekenen in Nieuwegein afgenomen. £

•	 Het	‘beroepsspecifieke deel’ telt mee voor het behalen van één van de  
 vakdiploma’s.
•	 Het	‘andere (generieke) deel’ (taal, rekenen, loopbaan en burgerschap)  
 telt voor een deel mee voor het behalen van één van de vakdiploma’s;
 - Nederlandse taal is een verplicht examenonderdeel. Daarvan telt 
  het resultaat mee voor het behalen van één van de vakdiploma’s. 
 - Rekenen is een verplicht examenonderdeel. De deelnemer moet de  
  rekenexamens in de vakopleidingen wel maken, maar het resultaat
  telt (vooralsnog) niet mee voor het behalen van één van de vak-
  diploma’s. Wel wordt het rekenexamen vermeld op de resultatenlijst.  
•	 Het ‘profieldeel’ telt mee voor het behalen van één van de vakdiploma’s.  
 In het profieldeel worden de specifieke (beroepsgerichte) kenmerken van  
 de kwalificatie omschreven; de kerntaken en werkprocessen. 
•	 Het ‘keuzedeel’ is een verplicht examenonderdeel. De deelnemer moet
 de keuzedelen wel maken, maar kan er niet op zakken. Het keuzedeel  
 wordt op de resultatenlijst vermeld. Met één of meerdere ‘keuzedelen’  
 kan de leerling-dakdekker zijn vakmanschap verbreden en verdiepen   
 (BHV, VCA Basisveiligheid, TopFit4TheJob e.d.). Het wordt als een plus 
 op het vakdiploma beschouwd; een verrijking. 

Wanneer geslaagd?

Examineren is dè manier om vast te 

stellen of een leerling-dakdekker  

voldoet aan de eisen voor het vak-

diploma Dakdekken. Wat moet de 

leerling kunnen en kennen? Met 

ingang van augustus 2016 bestaat de 

kwalificatie voor het vakdiploma uit 

een aantal onderdelen: een basisdeel 

plus een profiel- en keuzedeel.

Bootcamp Rekenen
TECTUM organiseert gedurende  
het opleidingsjaar een Bootcamp 
Rekenvaardigheid.

De Bootcamp is een pittige training met 
daarin enkel aandacht voor de rekenvaar-
digheid bij de leerling-dakdekker. TECTUM 
doet dit, omdat het vak rekenen (ooit) een 
verplicht examenonderdeel wordt in de 
vakopleidingen. Bovendien vinden de 
bedrijfstak en ook TECTUM het van belang 
dat dakdekkers goed kunnen rekenen,  
bijvoorbeeld bij een dakopname of om uit 
te kunnen rekenen hoeveel dakrollen er 
nodig zijn om een dak te bedekken. £

 Slaag/zakregeling

Klankbord 
voor TECTUM
Op het terrein van scholing en opleidingen 
benut TECTUM graag de kennis en erva-
ring van bedrijven die regelmatig met het 
opleidingsbedrijf in aanraking komen. 
In de ‘Klankbordcommissie’ praten betrok-
kenen over hun bevindingen met TECTUM. 
Uiteraard met het doel om de organisatie 
nog beter en slagvaardiger te maken.  
De klankbordcommissie van TECTUM 
wordt zo veel mogelijk op basis van regio-
nale vertegenwoordiging samengesteld.  

Op dit moment is de commissie nagenoeg 
compleet. Het bestaat uit de volgende 
deelnemers:
Karin van de Kamp, WH Van de Kamp 
Dakbedekkingen (Barneveld)
Margriet Meijer, Consolidated Nederland 
(Gorinchem)
Cor-Jan van ’t Veer, BOKO Dakbedekkers 
(Westknollendam)
Peter van Wegberg, Verkoelen Dakspecia-
listen (Weert)

Er wordt nog gezocht naar een vertegen-
woordiger uit de noordelijke provincies. £

VERREKENING 
De verrekening van de kosten wordt 
als volgt verminderd: 
•	 80%	van	de	opleidingskosten,	in	
geval van vertrek van de werknemer 
voor 1/3e van de overeengekomen 
periode (bij een duur van drie jaar, 
is dit dus in het eerste jaar);

•	 50%	van	de	opleidingskosten,	in	
geval van vertrek van de werknemer 
tussen 1/3e en uiterlijk 2/3e van de 
overeengekomen periode; 

•	 20%	van	de	opleidingskosten,	in	
geval van vertrek van de werknemer 
na 2/3e van de overeengekomen
periode.

Uitgespeeld
Fundeon houdt op te bestaan.  
Per 1 juli 2016 komt er formeel  
een einde aan de dienstverlening 
van dit bedrijfstakinstituut. 
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� HOE IS HET ZO GEKOMEN?
Henk: “Ik werkte in loondienst bij een dakbedekkingsbedrijf. 
Het vak heb ik er in de praktijk geleerd. Binnen een jaar was 
ik voorman. Met de eigenaar kon ik lezen en schrijven. Toen 
deze het rustiger aan ging doen, werd er een bedrijfsleider 
aangetrokken. Daarmee kon ik niet door één deur. Ik heb de 
knoop doorgehakt en ben voor mijzelf begonnen. Dat was vlak 
voor het begin van de crisis. Toch heb ik geen moment spijt 
van die keuze gehad. Vanaf dag één waren er opdrachten.” 
Quincy: “Ik heb een foto dat ik als jochie met Pampers om op 
het dak sta. Voorbestemd? Nee, het was mijn ambitie niet. Ik 
wilde eigenlijk het leger in. Dat lukte niet. Op school was ik 
geen lieverdje en niet te houden. Ik moest naar een speciale 
school in Eindhoven waar ik certificaten voor houtbewerking 
heb behaald maar geen diploma. Mijn vader heeft toen via het 
Ministerie geregeld, dat ik in zijn onderneming kon worden 
opgeleid. Vanuit de school in Eindhoven werd dat begeleid. 
Daarvoor kwamen ze één keer per week langs om te beoor-
delen of het goed ging.”

� HOE GING HET VERDER?
Quincy: “Vanaf mijn vijftiende jaar ben ik aan de slag voor 
mijn vader. Mijn zus heeft ook nog in dit bedrijf gewerkt. 
Eveneens als dakdekker. Ze werkt nu in de gezondheidszorg, 
maar mist het dak nog elke dag. Haar man werkt trouwens 
ook in dit bedrijf. Ongeveer drie jaar geleden polste een  
opleidingsadviseur van TECTUM mij voor een vakopleiding. 
Dat vonden mijn vader en ik een slim idee, dus ben ik daar-
aan begonnen. Dat beviel goed. Ik kwam bij TECTUM met alle 
facetten van het vak in aanraking. Hartstikke leuk. Een hoop 
dingen die ik van mijn vader in de praktijk had geleerd, zag ik 

terug in de theorie op school. Daarop was ik trots. Na niveau 
2 volgde niveau 3 en nu zit ik naast mijn vader in de OKD-
Kader. Dat vind ik best bijzonder.” 
Henk: “Ofschoon ik nog steeds vind dat de praktijk de beste 
leerschool is, zag ik dat Quincy gedurende de opleidingen in 
zijn vak aan het groeien was. Vanuit de theorie heeft hij 
anders naar de praktijk leren kijken. Ik heb dat nu ook van 
hem geleerd. Het mooie van TECTUM vind ik dat ze er aan bij-
gedragen hebben dat Quincy zijn weg heeft gevonden. Hij is 
zelfverzekerder en ook volwassener geworden. Na niveau 3, 
stond voor mij vast dat hij de kaderopleiding moest doen. 
Quincy stond niet te springen. Hij was een beetje klaar met 
school. Uiteindelijk, mede door toedoen van de docenten van 
TECTUM, ging hij overstag. Toen heb ik me afgevraagd waar-
om ik niet zelf zou deelnemen aan de OKD-Kader? Zo gezegd, 
zo gedaan. Ik heb mij ingeschreven voor de module 
‘Calculeren en offerte lezen’. Vier avonden zit ik daarvoor 
samen met mijn zoon in de klas. Ik moet zeggen, verrassende 
leerstof. Ik steek er een hoop van op.”

� DE TOEKOMST?
Quincy: “Ik ben een huis in Reusel aan het bouwen. Verder is 
het de bedoeling dat ik op een dag de zaak van mijn vader zal 
overnemen.”
Henk: “Toch heb je de toekomst niet in de hand. Twee jaar 
geleden kreeg ik een zwaar ongeluk waardoor ik acht maan-
den buitenspel stond. Zoiets verzin je niet. Quincy en de rest 
van het personeel hebben toen alle zeilen bijgezet om de 
onderneming overeind te houden. Dat is gelukt en daarvoor 
ben ik ze nog steeds dankbaar.”  £   

Henk (54) en Quincy Fiechter (24) van Fiechter Daksystemen 
uit Hooge Mierde, deze keer. Ze volgen samen de OKD-Kader.

Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM

Maatcursus EPDM-
dakbanen
Leveranciers willen niet alleen dat dakdekkers,  
maar dat iedereen die met hun applicaties werkt,  
to the point geschoold is. TECTUM biedt daarvoor 
doeltreffende scholing aan, zelfs als bedrijven niet 
direct gelinkt zijn aan de dakbedekkingsbranche. 
Zoals een tijdje geleden bijvoorbeeld in een maat- 
cursus EPDM-folie in Nieuwegein. Daar bekwaamden 
zich niet alleen de mannen van dakdekkersbedrijf  
H.J. Slierings uit Haarlem in het werken met de 
kunststoffolie van een fabrikant, maar ook die van 
Bijlbouw uit Alblasserdam (Dak- & Gevelsystemen, 
Milieutechniek, Asbestsanering). Deze ééndaagse 
maatcursus werd gedoceerd door vakdocent Marcel 
Beunder en Harry Vrielink van fabrikantzijde. Na een 
korte theoretische uiteenzetting over de materiaal-
technische eigenschappen, werden vervolgens de ver-
werkingsrichtlijnen door de deelnemers in de praktijk 
toegepast. Een aantal toepassingen kwam daarbij  
aan bod, waarbij speciale aandacht uitging naar de 
binnen- en buitenhoeken en specifieke details.  £

Zo vader, zo zoon

Gespot in 
Nieuwegein

HET NIEUWE MODERN

 Lezen begint zo onderhand een bezigheid van 
mij te worden voor hooguit de zomervakantie. 
Althans: het lezen van boeken. En dan lees ik 

geen boeken via een e-reader. Nee, ik wil echt een 
papieren versie in mijn handen met het liefst een 
harde kaft. Dat vind ik lekker. Ik ben niet echt van het 
moderne wat dit betreft en dat realiseer ik mij. En erg 
vind ik dat niet. Je moet je niet zo snel ergens voor 
schamen, dat is het uitgangspunt bij dingen die je 
prettig vindt. Zo lees ik ook graag de stukjes die 
Daphne Deckers schrijft en die lees ik dan in het 
blaadje Vrouw, als bijlage bij De Telegraaf (voor de 
mensen die dit niet weten). Gewoon, omdat het leuk 
is om te lezen (en dat is de Vrouw ook overigens,  
ook al ben ik een man). 

Bij ons op de hoofdvestiging in Nieuwegein komt 
dagelijks De Telegraaf voor de leerlingen en cursis-
ten, dit had ook het AD of een andere krant kunnen 
zijn. Ooit heb ik voor De Telegraaf gekozen, toch  
ook vanwege de Vrouw en Daphne Deckers. En bij 
TECTUM bladert iedereen het blaadje door, in 99% 
van de gevallen mannen die het lezen! Ook dat vind ik 
leuk en zelfs fijn. De dakbedekkingsbranche is toch 
niet zo macho dat we het blaadje overslaan. Gewoon 
lekker lezen, omdat het leuk is, daar gaat het om.  
Het maakt gelukkig ook niet uit, dat het bij De Tele-
graaf hoort. De van oorsprong Rotterdamse lezer 
pakt de door ons gekozen krant ook, het 010- en 020-
gevoel gaat hier gelukkig volledig aan ons voorbij. 
Laat het allemaal maar lekker door elkaar heen 
lopen, laten we vooral doen wat we leuk en prettig 
vinden. En, schaam je nergens voor.

Ik vind het helemaal niet erg dat ik in sommige 
opzichten een beetje behoudend lijk te zijn. 
Behoudend is het nieuwe modern, daarvan ben ik 
overtuigd. Gewoon, papieren boeken lezen, mooie 
muziek luisteren via een LP. Modern mag best, ook  
ik heb een smartphone en lees digitaal de krant, 
maar laten we toch ook het mooie ‘oude’ behouden. 
Daarom ben ik er zo trots op dat wij nog steeds voor 
een mooi ambachtelijk beroep mogen opleiden. Wel 
met de actuele en nieuwe ontwikkelingen die er zijn, 
maar zeker ambachtelijk. Daken maken doe je met je 
hoofd, met moderne hulpmiddelen, via iPads met BIM 
en ga zo maar door. Maar toch vooral met je handen. 
Handwerk. Ambachtelijk, met de ontwikkelingen van 
de moderne tijd. Dat blijft onze toekomst en dat moet 
ook zo blijven. 

Al is het niet zo, dat als je het vak eenmaal geleerd 
hebt, dat het dan ook klaar is. Dakdekken is dan  
misschien geen rocket science volgens sommigen, 
toch staan de ontwikkelingen in het vak zeker niet 
stil. Lang niet iedereen kan het en niet iedereen kan 
het goed, ook al beweert hij dat hij dakdekker is. 
Iedere paar jaar de laatste stand van de techniek 
eens door nemen, daar blijft je fris van. In het hoofd 
en met je handen. Daarom hebben we de VakScan 
ontwikkeld. Laat je vakmanschap niet uit je handen 
glippen, door niet ‘bij’ te willen blijven! Via de 
VakScan gaat het niet om het beoordelen, zeker niet. 
Het gaat om bijblijven. Het herhalen is de bron van 
alle kennis, dat geldt voor de vrachtwagenchauffeur, 
voor de chirurg en dus ook voor de dakdekker.  
Eens geleerd, betekent niet: voor altijd goed. Dat 
is namelijk pas écht heel erg ouderwets en zeker  
niet modern en up-to-date.  £

Column
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Tweet met 
ons mee!

@TECTUM_Ngein

 In het hoogseizoen zat hij dagen op zee 
en kwam alleen in de weekenden thuis. 
Dat vond zijn vrouw maar zo-zo en hij 

eerlijk gezegd ook. Hij las op een dag een 
advertentie dat Van Doorn Dakspecialist 
dakdekkers zocht. Hij waagde er een tele-
foontje aan. Het werd een kort gesprek.  
“Ik moest een briefje schrijven met mijn 
naam, adres en telefoonnummer. Dat deed 
ik. Na een dag of twee werd ik gebeld. In 
principe kon ik er gelijk de volgende dag 
aan het werk. Ik heb nooit een sollicitatie-
gesprek gevoerd. Op deze manier ben ik 
begin negentiger jaren in aanraking geko-
men met het dakdekken. In eerste instantie 
ben ik opgeleid door een voorman en een 
uitstekende leermeester. In 1993 moest ik 
naar school, toen nog bij SBD. Ik volgde  
er de toenmalige primaire opleiding en 
behaalde het vakdiploma. Ik had door  
kunnen leren op voortgezet niveau, maar 
op de een of andere manier is dat er nooit 
van gekomen. In de jaren die volgden klom 
ik op in de pikorde. Ik werd eerste dakdek-
ker en vervolgens voorman/leermeester.  
Ik heb nooit meer een vakopleiding gevolgd 
maar wel aan erg veel korte cursussen 
deelgenomen.”  
 
“In oktober 2015 kreeg ik promotie en werd 
assistent-uitvoerder dak. Met deze nieuwe 
baan kwam ook het verzoek om de OKD-
Kader bij TECTUM te gaan volgen. Uiter-
aard was ik het daar mee eens omdat ik 
graag wilde groeien in mijn nieuwe job.  
Het verschil tussen buiten op het dak  
werken of in de binnendienst is enorm.  

Ik zit nu gemiddeld drie dagen per week op 
kantoor, de rest van de tijd ben ik op pad 
naar de werken. Het viel niet mee om weer 
in de schoolbanken plaats te nemen bij 
TECTUM. De leeftijd speelt een rol, je bent 
geen twintig meer en daardoor leer je niet 
meer zo makkelijk als vroeger. Bovendien 
heb ik een gezin dat de nodige tijd vraagt. 
Daarnaast is er bij mij een dingetje gaan 
spelen vanwege het feit dat ik nooit formeel 
op niveau 3 gekwalificeerd ben. Vanwege de 
toelatingseisen, ben ik parallel aan de 
OKD-Kader een EVC-traject op niveau 3 
ingegaan. Ik moet je zeggen dat ik met veel 
pijn en moeite verslagen geschreven heb 
en een portfolio van het EVC-traject heb 
samengesteld. Ik ben daarin uitstekend 
begeleid door de medewerkers van 
TECTUM. Nu maar afwachten of het vol-
doende is voor het behalen van het vakdi-
ploma. De OKD-Kader vind ik een pittige 
opleiding. Vooral het huiswerk hakt er in. 
Iedere zondag ben ik er een uurtje of vijf 
mee zoet. De module Bouwfysica vind ik 
het lastigste vak. Bouwkunde gaat mij het 
beste af. Voor die module heb ik een negen 
gehaald. De OKD-Kader eist discipline van 
jezelf en je gezin. Het is belangrijk dat het 
thuisfront er achter staat dat papa naar 
school gaat en dat dit tijd kost. Gelukkig is 
dat bij mij het geval. Mijn gezin zit er 
bovenop. Ik krijg geregeld te horen of het 
geen tijd wordt om mijn huiswerk te gaan 
maken? Als ik slaag voor zowel niveau 3  
als voor de kaderopleiding, heb ik dat  
dus mede aan mijn vrouw en kinderen  
te danken …”£  

Met uitzondering van een kleine onderbreking, werkt 

Jacco al ruim 20 jaar voor Van Doorn Dakspecialist 

in Rilland. Jacco is getrouwd en heeft twee dochters 

van negen en vijftien jaar. Hij woont in Krabbendijke. 

Van origine is hij mosselvisser.

KEER PUNT
JACCO DE KOEIJER

 Zodra de erkenning is afgegeven, blijft 
deze vier jaar geldig. Eens in de vier jaar 
wordt het bedrijf (en daarmee de leer-

meester) door een SBB-adviseur ‘Praktijk-
leren’ getoetst als leerbedrijf. Vervolgens zal 
de erkenning met vier jaar worden verlengd. 
In uitzonderlijke gevallen kan de erkenning 
worden ingetrokken. Net zoals nu, bieden 
leerbedrijven de leerling-dakdekker een 
goede leeromgeving aan. De ondernemer 
wijst een voorman/dakdekker aan, die de 
eisen van de opleidingen leert kennen en die 
in staat is om de leerling-dakdekker op te  
leiden en te coachen (de leermeester noemt 
men bij SBB overigens de praktijkopleider).  

SCHOLING
De dakbedekkingsbranche vindt de rol van de 
leermeester (praktijkopleider) en de kwaliteit 
van de begeleiding dermate belangrijk dat, 
bovenop de wettelijke eisen, aanvullende 
eisen gesteld kunnen worden op het terrein 
van scholing en herscholing. Eén van die 
eisen kan zijn, dat een leermeester in de  
dakbedekkingsbranche ook in de toekomst 
over een leermeesterpas dient te beschikken.  
Met deze pas kan de vakkundigheid op vrij 
eenvoudige wijze aangetoond worden. Hoe de 
scholing van leermeesters vorm krijgt en of 
er bijvoorbeeld van de huidige trajectmap en 
praktijktoetsen gebruik gemaakt wordt, is op 
dit moment onderwerp van overleg tussen 
alle betrokken partijen.  £    (BRON: SBB)

Leermeester 
anders
In de nieuwe structuur regelt SBB de erkenning 

van leerbedrijven. Op het eerste gezicht verandert 

er niet zo veel. De erkenning tot leerbedrijf wordt 

voortaan door het bedrijf bij SBB aangevraagd (via 

www.s-bb.nl). 

LAAGGELETTERD
In Nederland hebben miljoenen volwas-
senen moeite met lezen en schrijven. 

 Het probleem zal de komende periode 
alleen maar groter worden, omdat er 

meer nieuwkomers naar Nederland komen 
(asielzoekers) en omdat de vergrijzing toe-
neemt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap gaat er van uit dat er ‘slechts’ 
1,3 miljoen laaggeletterden in Nederland 
leven. Ten onrechte, aldus de Algemene 
Rekenkamer. Het zouden er 2,5 miljoen zijn. 
 
 
 
 
 
 

 
Taalproblemen tekenen zich steeds duidelijker 
af nu de regering meer van haar burgers ver-
langt. Men moet zelf internetbankieren, een 
kaartje voor de trein kopen bij een automaat, 
de belastingsaangifte digitaal invullen en 
informatie opzoeken op websites van gemeen-
ten of bedrijven. Ondanks de 75 miljoen euro 
die daarvoor dit jaar beschikbaar is gesteld, 
constateert de Algemene Rekenkamer dat het 
volstrekt onduidelijk is of de overheid er met 
dat geld in slaagt om de laaggeletterdheid te 
bestrijden.  £

Wist u dat...
… de vakbonden CNV Vakmensen en CNV 
Dienstenbond zijn gefuseerd? Daardoor is 
een vakbond ontstaan met 160.000 leden.  
De organisatie behoudt de naam CNV Vak-
mensen. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Utrecht ...  £

… het ISSN nummer in de colofon van het 
TECTUM-Journaal staat voor ‘International 
Standard Serial Number’? ISSN is een uniek 
identificatienummer voor periodieken. Het 
TECTUM-Journaal is dat. Wereldwijd zijn er 
één miljoen ISSN-nummers toegekend. Die 
zijn allemaal in een databank terug te vin-
den met onder meer de correcte titel, uit-
gave, frequentie en periode van verschijning. 
Het TECTUM-Journaal met alle artikelen is 
dus, naast de Koninklijke Bibliotheek in  
Den Haag, ook wereldwijd te traceren … £

5



� WIE, WAT, HOE EN WAAROM?
Hanane: “Ik heb een juridische opleiding 
achter de rug. Ongeveer zeven jaar geleden 
ben ik als adviseur op het Juridisch Advies-
centrum van FNV Bondgenoten begonnen. 
Later werd ik er bestuurder Arbeidsmarkt & 
Opleidingen. Vanuit die hoedanigheid zat ik in 
een aantal scholingsfondsen. Daarin werkte ik 
samen met CNV-collega’s. In 2014 volgde bij 
FNV een reorganisatie waarin boventalligheid 
voor mij een rol speelde. In 2015 werd ik getipt 
dat er bestuurders bij CNV Vakmensen ge-
zocht werden. Ik heb toen gesolliciteerd en 
ben aangenomen. Ik voel mij thuis bij CNV 
Vakmensen omdat er kernwaarden worden 
nagestreefd die universeel zijn. Iedereen is 
welkom. Mijn ambities voor de vakbeweging 
hebben mede met persoonlijke ervaringen  
te maken. Ik heb in mijn directe omgeving  
te vaak meegemaakt wat er aan ellende kan 
gebeuren als je belangen niet goed gewaar-
borgd zijn.” 

Ben: “Ik heb de Sociale Academie afgerond en 
ben begonnen als arbeidskundige bij UWV. 
Daarna ben ik voor de vakbeweging gaan  
werken. Mijn drive daarvoor is, dat ik wil mee-
werken aan een rechtvaardige samenleving. 
Via de vakbeweging kan dat. Voor mij begon 
het bij de jongerenorganisatie van FNV. Ik 
behartigde er individuele belangen, verstrekte 
(school)voorlichting en handelde klachten af. 
Ik kwam op het hoofdkantoor terecht waar ik 
mij bezighield met scholing, vakopleidingen en 
later met het ouderen- en uitkeringsgerech-
tigdenwerk. Vervolgens organiseerde ik 
namens de Horecabond prachtige projecten op 
het terrein van bedrijvenwerk en voerde die 
mede uit. Rond 2002 werd ik aangesteld als 
regiobestuurder bij FNV Bouw & Infra en weer 
iets later als sectorbestuurder.”

� WAT VINDEN ZE VAN TECTUM EN 
DE DAKDEKKERS?
Hanane: “Dit is een kleine sector waarin 
sociale partners er gezamenlijk de schouders 
onderzetten. Het is ontzettend goed georga-
niseerd, de structuren zijn helder. De samen-
werkingsverbanden zijn sterk geharmoni-
seerd. Er wordt niet in conflictmodellen 
gedacht. Ik wil graag ambachtelijke sectoren 
in mijn pakket. In dergelijke sectoren moet je 
eerlijk en authentiek zijn. Ik loop nu vijf maan-
den mee en heb de indruk dat iedereen zo 
trots is op hetgeen hij doet. Van hoog tot laag. 
Het mooie van TECTUM is, dat leerlingen niet 
alleen een vak leren, maar onderdeel worden 
van de maatschappij. Het worden goede  
burgers.” 

Ben: “Vanuit mijn hoedanigheid als regio-
bestuurder ben ik bekend met de dakbe- 
dekkingssector. Het is een sector die over  
uitstekende paritaire relaties beschikt. Het 
gaat hier niet om snelle klussen of grote  
ontslagrondes, maar om het belang van de 
sector. Het werken in de pariteit houdt in dat 
collectieve afspraken de partijen langdurig aan 
elkaar binden. In dit licht hebben de sector-
plannen goed gewerkt. De instroom is vergroot 
en dat geldt ook voor de langdurige begelei-
ding van jongeren. Ook op andere onderdelen 
uit het sectorplan is TECTUM actief. Zo wordt 
in alle opleidingen en cursussen veel aandacht 
geschonken aan een lange loopbaan zonder  
al te veel lichamelijk ongemak. Dakdekken  
is een zwaar beroep. Dat blijft een punt van 
aandacht.” 

� AMBITIES?
Hanane: “Vanuit sociale partners schuiven nu 
nieuwe bestuurders aan. Dat hoeft niet slecht 
te zijn. Het levert nieuwe ideeën op. Ik zal 

altijd nauw met de werkgevers willen samen-
werken. Eén van mijn ambities is, om de 
positie van ZZP’ers te versterken. De tarieven 
moeten omhoog zodat er aan de scheefgroei 
met de werknemers in loondienst een einde 
komt. Er moet een sociaal vangnet gereali-
seerd worden waaraan de ZZP’er, net als  
de werknemer in loondienst, verplicht dient 
deel te nemen. Dat zal lastig worden, want  
de bedrijven die het beste draaien zijn de 
bedrijven die het meeste gebruik van ZZP’ers 
maken. Aan de andere kant zijn we in de 
BIKUDAK-sector nooit te beroerd om iets 
nieuws uit te proberen. Met wisselend succes 
soms. Van mislukkingen leren we ook het 
nodige. ”
  
Ben: “Ik wil dat gezond oud worden vanzelf-
sprekend wordt. Werkgevers beseffen langza-
merhand dat dakdekken geen droombaan voor 
het leven is. Het beroep is qua fysiek niet vol 
te houden. In feite zou het een preventieve 
gewoonte moeten worden dat werkgever en 
werknemer jaarlijks met elkaar evalueren hoe 
het met het werkvermogen van de werknemer 
is gesteld. Is dat beeld niet gunstig, dan moet 
er tijdig worden ingegrepen. In dit verband sta 
ik achter het gedachtegoed van het transitie-
huis. Voorts denk ik dat een VakScan ook iets 
voor het hoger personeel kan zijn. Waarom 
alleen voor werknemers? Bij mij gaat het 
erom dat gezamenlijke denkbeelden worden 
uitgevoerd. Dat is de kern van de branche-
structuur, gezamenlijk een win winsituatie 
creëren.”  £

Wisseling van de wacht
Bij de vakbeweging heeft een wisseling van de wacht plaats-

gevonden. Ben Bleumer van Bouw & Infra volgde Hans Crom- 

been op en Hanane Chikhi deed bij CNV Vakmensen hetzelfde 

voor Gijs Lokhorst. Tijd voor een voorstelronde.

Hanane Chikhi Ben Bleumer

STEUN PUNT

 Geconstateerd werd dat de dak-
bedekkingsbranche op VMBO-
scholen nog veelal de grote  

afwezige was. Afgesproken werd om 
initiatieven te ontwikkelen die jongeren 
op VMBO’s eerder in aanraking brengen 
met het dakdekken en de dakbedek-
kingsbranche. Dat is gebeurd. Door 
TECTUM zijn contacten aangeknoopt 
met het Platform VMBO Bouwen, 
Wonen & Interieur (BWI). 
 
Dit platform wil de positie van de af-
deling BWI in het VMBO versterken en 
de kwaliteit van het bouwtechnisch 
onderwijs verbeteren. Het platform  
vertegenwoordigt circa 160 scholen.  
Het overleg leverde resultaat op. Er 
werd overeengekomen dat TECTUM een 
keuzedeel Dakdekken voor het VMBO 
zou ontwikkelen. In het kader van de 
uitvoering van  het sectorplan BIKUDAK 
stelde de bedrijfstak middelen beschik-
baar om daarvoor de lesstof te ont- 
wikkelen. Inmiddels is het keuzedeel 
Dakdekken gereed en wordt het met 
ingang van het nieuwe scholingsjaar in 
de opleidingen van de VMBO-scholen 
aangeboden. Het keuzevak Dakdekken 
op het VMBO wordt als een extra ver-
breding van het bouwtechnisch onder-
wijs beschouwd. Het vak is vooral  
praktijkgericht. Leerlingen krijgen een 
bouwtekening als model en gaan daar-
mee aan de slag. Het behalen van het 
examen voor het keuzedeel Dakdekken 
levert een toegevoegde waarde van de 
beroepskwalificatie op. Een leerling kan 
zich daarmee aanvullend onderscheiden 
en kan eventueel besluiten om zich 
naderhand alsnog via de vakopleidingen 
bij TECTUM aanvullend te kwalificeren. 

TECTUM-directeur Karel-Jan Baten-
burg hierover: “Dat laatste zou een 
mooie ontwikkeling zijn en totaal nieuw 
voor de bedrijfstak. Tot dusverre werd 
het vak bitumineus en kunststof dak-
dekken totaal niet onder de aandacht 
gebracht van de leerlingen op het 
VMBO. En aangezien we alle nieuwe en 
jonge gemotiveerde instroom kunnen 
gebruiken voor de bedrijfstak, zijn we er 
in ieder geval heel blij mee.”  £

Keuzedeel 
Dakdekken
Op initiatief van 

ondernemers organi-

seerde TECTUM in 

2015 een aantal 

regiobijeenkomsten. 

Op deze bijeenkom-

sten draaide het o.a. 

om de vraag wat  

er ondernomen kon 

worden om de in-

stroom van jongeren 

in de sector te 

vergroten. 
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 Om aan een geschikt dak te komen, 
heeft een delegatie van TECTUM in één 
weekend tijd een drietal daken grondig 

geïnspecteerd. Twee objecten vielen af. Eén 
object, omdat de gebruikers van het gebouw 
kort na de bedekking van het dak zouden 
verhuizen naar een nieuwe locatie. Het  
tweede object kwam evenmin in aanmerking 
omdat het qua omvang niet geschikt was om 
de klus binnen de beschikbare tijd te klaren. 
Bleef over object nummer drie; de kantine 

van een bejaardenhuis met een oppervlakte 
van 450 m². Dit bejaardenhuis wordt geleid 
door een ingenieur die bouwkundig onder-
legd is. Als extraatje zullen de winnaars van 
de TECTUM-Award bovendien de vijver op 
het voorplein van deze locatie van een water-
dichte laag voorzien.  

De TECTUM-Award is in 2015 uitgereikt aan 
Jacques Brussé van WH Van de Kamp Dak-
bedekkingen uit Barneveld, Henri Lingen van 

Kenro Dakbedekkingen uit Ouderkerk a/d 
IJssel, René Slomp van Van Venrooy Dak-
bedekking uit Hoogeveen en Rintje Wiersma 
van Feenstra Dakbedekking uit Dronrijp. 
Helaas moet Rintje Wiersma het project door 
omstandigheden laten schieten. Luuc Gielen 
van UDO Dakbedekkingen uit Uden is bereid 
gevonden om hem in juni te vervangen.  
Net als in voorgaande jaren wordt tijdens de 
diploma-uitreiking verslag gedaan van alle 
activiteiten.  £

TECTUM-Award:

In 2013 is voor de laatste keer een dakproject in Moldavië uitgevoerd. 
Dit jaar keert het team van TECTUM terug naar de hoofdstad Chisinau.

 De druppel die de emmer deed overlopen 
waren de raketten die op de universiteit 
vielen. De oorlog kwam toen erg dicht-

bij, want zij woonden er tweehonderd meter 
vanaf. Het was tijd om te vertrekken. Ze emi-
greerden naar Nederland. Op een koude en 
natte winterdag landde het gezin op Schiphol. 
Een enorme cultuurschok volgde. Alles was 
anders hier. Ze werden opgevangen in een 
AZC in Utrecht, later kregen ze een woning in 
Oirschot toegewezen.  
 
Hoshmal: “We zijn in Brabant met open 
armen ontvangen. Ik moest naar school en 
zat één jaar in Eindhoven in een schakelklas 
van het basisonderwijs om de Nederlandse 
taal te leren. Na dat jaar ging ik naar het 
Kempenhorst College in Oirschot en haalde 
het diploma metaaltechniek. Ik vond het,  
met name in het begin, moeilijk om me hier 
staande te houden. Vooral de taal bleek een 
barrière. Inmiddels spreek ik goed Neder-
lands maar toen, zo’n 25 jaar geleden, was 

het aanmodderen. Toch waren we na twee 
jaar redelijk in de gemeenschap geïntegreerd. 
Ik had een hechte vriendengroep. Dat gold 
ook voor mijn broer en zus. We hebben onge-
veer tien jaar in Oirschot gewoond en hadden 
inmiddels de Nederlandse nationaliteit. In 
2001 verhuisden we naar Leiden. Mijn ouders 
zagen in de Randstad meer perspectief voor 
zichzelf.” 

“In 2005 ben ik gaan samenwonen met een 
Nederlandse vrouw. Met haar vertrok ik later 
naar familie in Kopenhagen. Het was of ik 
daar in een warm bad terechtkwam. Met mijn 
neven en nichten, ooms en tantes ben ik in 
Kandahar opgegroeid. Het zijn stuk voor stuk 
zeer ondernemende en positief in het levens-

taande mensen. Daar ben ik in meegegaan. 
Zij hebben mij op weg geholpen in de Deense 
samenleving. Ik heb er een broodjeszaak 
geopend. Aanvankelijk zouden we twee jaar in 
Denemarken blijven om nieuwe ervaringen op 
te doen. Het werd anderhalf jaar langer. We 
verkochten de broodjeszaak, keerden terug 
naar Nederland en gingen in Voorburg wonen. 
Het minpunt was, dat ik hier geen werk had. 
Ik ben toen op zoek gegaan naar de beste 
beroepsmogelijkheden in bedrijfstakken. Ik 
wilde een vak leren. Een ambacht, waarvoor 
je papieren moest behalen. Ik heb voor het 
dakdekken gekozen, enerzijds omdat mijn 
oom in Denemarken daarin succesvol is en 
anderzijds vanwege de enorme opleidings- en 
beroepsmogelijkheden in deze sector. Ik zocht 

een leerbedrijf en kwam uiteindelijk bij Erdo 
in Capelle aan den IJssel terecht. Vorig jaar 
september ben ik met de Basisberoeps-
opleiding gestart. Ook dat was wennen.  
De discipline bij TECTUM is sterk, tot op het 
strenge af. Docenten zitten er strak op. Wat ik 
mooi vind, is dat leerling-dakdekkers op alle 
terreinen ondersteuning en begeleiding wordt 
aangeboden. Daardoor word je hier niet alleen 
technisch goed geschoold, je groeit ook als 
mens. Ik sta er met mijn cijfers goed voor en 
wil, als ik geslaagd ben, doorleren. Ik wil alle 
kansen in deze bedrijfstak benutten. Ik vind 
het leuk om me dagelijks uitgedaagd te  
voelen en nieuwe dingen te leren. Ik vind dak-
dekken een mooi beroep. Volgens mij zit ik op 
mijn plek in de dakbedekkingsbranche…” £   
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Hoshmal Dastyar (32) komt 
uit Kandahar in Afghani-
stan. In 1992 vluchtte hij met 
zijn ouders, broer en zusje 
voor het oorlogsgeweld naar 
Nederland. Acht jaar was hij. 
Een kind nog. Zijn ouders zijn 
ruimdenkend en hoog opge-
leid. Moeder gaf taalonder-
richt aan de universiteit. Zijn 
vader is archeoloog. Hoshmal 
groeide op in een chaotisch 
land dat door de strijd tegen 
de Taliban verscheurd werd.

Bejaardenhuis in Moldavië
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 Natuurlijk, hij zal de sector niet direct in de steek laten. 
“De overgang naar de nieuwe voorzitter moet wel soe-
pel verlopen. Daaraan wil ik bijdragen.”  

Toen Bootsman directeur van BOKO werd, nam hij zich voor 
om met zijn onderneming een kwaliteitsslag te gaan maken. 
Hij wilde uitgroeien tot één van de beste bedrijven in de sector. 
Hij vindt dat dit gelukt is, daarbij tegelijkertijd aangevend dat 
deze doelstelling nog steeds zijn dagelijkse uitdaging is. 
Bootsman: “Zonder de inzet van vakopleidingen en scholing 
was me die omslag nooit gelukt. Iedereen die bij ons wordt 
aangenomen moet naar school. Wij willen dat we minimaal en 
aantoonbaar op niveau 2 en 3 functioneren. Het liefste zelfs op 
niveau 4. Het is niet vanzelfsprekend dat de huidige kennis en 
kunde waarover men beschikt het eindpunt betekent. Alles 
verandert en ontwikkelingen gaan snel. Om dit te kunnen  
bijbenen is permanente scholing een must.” 

VOORZITTER
Bootsman zei zeven jaar geleden ‘ja’ tegen het voorzitterschap 
van VEBIDAK, simpelweg omdat er geen ander was en er las-
tige dossiers op de plank lagen. “Iemand moest de kar trek-
ken. Ik ben voor het vervullen van deze functie best wel onder 

druk gezet. Wat ik wilde, was 
binden en verbinden. Over 
allerlei brancheaangelegen-
heden bestond destijds 
onenigheid. Het vertrouwen 
tussen grote en kleine onder-
nemingen was weg. Ik heb 
geprobeerd om het gevoel van 
één club in één ongedeelde 
sector terug te winnen. Ik denk 
dat daarvan nu sprake is. Mijn 
persoon heeft in dit proces ook 
een rol gespeeld.” Dat laatste 
wordt branchebreed onder-
steund. Bootsman, zo valt te 
beluisteren, is een man die 

eerlijk is, geen dubbele agenda’s voert, verantwoording neemt 
voor zijn uitspraken en respectvol omspringt met de opvat- 
tingen van anderen. Kortom, hij heeft een hoge gunfactor. 
Bootsman zelf wil benadrukken dat hij het branchewerk niet in 
zijn eentje heeft gedaan. “Ik wil daarbij nadrukkelijk de werk-
organisatie in gebouw Dakstede en de vakbonden betrekken. 
Zij hebben eveneens een belangrijke rol gespeeld om van de 
dakbedekkingsbranche een sterkere sector te maken.” 

TOEKOMST
Over de toekomst van de branche, met scholing en opleidingen 
in het bijzonder, is Bootsman positief. “Serieuze dakbedek-
kingsbedrijven werken conform het procescertificaat BRL 4702 
de ‘Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dak-
bedekkingssystemen’. Als sector zouden we kunnen bekijken 
hoe we het werken volgens deze BRL verder kunnen concre-
tiseren. Dat kan als een bedrijf voortaan eerst aantoonbaar 
moet maken dat een groot deel van het personeel op niveau 
gekwalificeerd is, alvorens het voor de BRL 4702 in aanmer-
king te laten komen. Er zijn uiteraard al een hoop dakbedek-
kingsbedrijven die moeiteloos aan zo’n extra kwalificatie-eis 
voldoen. Gemeentelijke instanties en diensten, overheden en 

VVE’s zouden dit idee kunnen ondersteunen door geen werk 
meer aan bedrijven uit of aan te besteden als deze niet aan de 
BRL-eis van aantoonbaar vakmanschap voldoen. Dat zou een 
fantastische drempel opwerpen voor het bedrijf dat niet of 
nauwelijks schoolt.” 

CRISIS EN KANSEN
Tijdens het voorzitterschap van Bootsman brak de economi-
sche crisis uit met tanende personeelsbestanden tot gevolg. 
Het aantal ZZP’ers nam halsoverkop toe. De afdracht aan de 
sociale fondsen daalde, hetgeen de branchestructuur onder 
druk zette. “Het was kantje boord. Het ging hartstikke slecht. 
Waar ik trots op ben, is dat we een dreigende situatie hebben 
afgewend. Er wordt tegenwoordig weer volop geschoold. Een 
uitdaging voor de toekomst vind ik het binden van de ZZP’er 
aan de bedrijfstak. Ook met scholing. Hun positie zal verande-
ren als gevolg van de beëindiging VAR. Dat levert, ook voor 
TECTUM, nieuwe uitdagingen op. Ik vind dat we de ZZP’er in 
loondienst moeten nemen zodra er sprake is van schijnzelf-
standigheid. Daardoor blijft het arbeidsreservoir in tact. Wij 
hebben in Nederland een bepaald welvaartsniveau bereikt, 
mede door de mensen in loondienst die premies afdroegen 
voor sociale zekerheid. De wijze waarop ZZP’ers dit nu veelal 
invullen, ondermijnt dit stelsel op allerlei manieren. Dat moet 
veranderen. Elke ZZP’er moet voortaan worden verplicht om 
zich tegen de arbeidsrisico’s in te dekken. Voor dat laatste 
hebben we de hulp van de politiek nodig.” 

MINPUNT
Waarvan Bootsman baalt, zijn collega-ondernemers met  
een zeer berekenende inslag. “Ik doel op bedrijven die wel  
profiteren van al het werk dat door anderen wordt gedaan, 
maar niet thuis geven als op hen een beroep voor de branche 
wordt gedaan. Het frustreert mij dat ik die houding niet heb 
kunnen veranderen. Misschien dat het mijn opvolger lukt.  
Mijn tijd als voorzitter zit erop. Ik zat op de juiste plek in een 
bepaalde periode. Het is tijd voor een ander…” £

Rob Bootsman:
Boegbeeld legt hamer neer
Rob Bootsman (53) is niet alleen de algemeen 
directeur van BOKO Dakbedekkers uit West-
knollendam, maar hij is tevens voorzitter van 
VEBIDAK. Aan die laatste functie komt een 
einde. Formeel eindigt op 1 juli 2016 de 
periode van het voorzitterschap. Wij spraken 
hem over verleden, heden en toekomst van 
scholing en bedrijfstak.
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