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TECTUM op
BouwBeurs
 Wat: BouwBeurs 2017
 Wanneer: 6 t/m 10 februari
 Waar: Jaarbeurs Utrecht / Dakenhal / stand 11.F 065
TECTUM kan worden bezocht op de aanstaande internationale BouwBeurs. Het evenement heeft als thema ‘Voor mensen die het gaan maken’.
Op de beursvloer gaat veel aandacht uit naar het digitaal, duurzaam en
energiezuinig bouwen, gezonde en slimme gebouwen, kostenbesparing
en gezond werken en oud worden. Iedere beursbezoeker is bij deze van
harte uitgenodigd om in de stand over van alles en nog wat van gedachten te wisselen; bijvoorbeeld over de scholings- of opleidingswensen.
Alleen een rustpunt in de hectiek van de Jaarbeurs? Dat kan natuurlijk
ook! TECTUM is te vinden in de Dakenhal onder standnummer 11.F 065.
De stand wordt overigens gedeeld met SBD en VEBIDAK. £

C1-cursus in het Pools

VakScan over skills
Al jaren geleden hebben sociale partners de inhoud van
de Basisberoepspleiding Dakdekker (niveau 2) bestempeld als het gewenste basisniveau voor het uitvoeren
van werkzaamheden op het dak.

H

et is echter de vraag of de werkervaring, belangstelling en vaardigheden van de dakdekker (nog) voldoende aansluiten op de
beroepspraktijk van vandaag de dag. Met de VakScan wordt dit
duidelijk. De scan houdt in, dat de skills van de deelnemers gedurende
één dag scherp in de gaten worden gehouden. Het gaat met name om
de vakkennis, vaktechniek en het veilig werken. De VakScan is trouwens
absoluut geen (her)examen, maar een manier om kennis en kunde in
beeld te brengen en die achteraf, waar mogelijk, te verbeteren.
Aan de hand van een werkomschrijving voeren de deelnemers aan de
VakScan hun opdrachten individueel uit. Vakdocenten van TECTUM
fungeren slechts als toezichthouders. Zij registreren de vorderingen.
Zodra de VakScan is beëindigd, wordt het resultaat een op een met de
deelnemer besproken. Wat ging er goed en waar liep het wat minder?
Uiteindelijk worden de resultaten van alle deelnemers naar de werkgever gestuurd. Is aanvullende scholing het overwegen waard, dan
volgt een specifiek scholingsaanbod.

PAKKETTEN
Voor het laten scannen van de vakkennis kan gekozen worden uit zes
pakketten, waarvan elk onderdeel aansluit op de inhoud van het huidige
niveau twee. Alle pakketten besteden aandacht aan NEN 6050 (brandveilig werken aan daken). Bovendien is de inhoud van de herhalingscursus C1 ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ een integraal onderdeel
binnen alle aangeboden pakketten. Wat betreft ‘Vaktechniek’, kan gekozen worden uit bitumen (APP of SBS), óf uit een combinatie van bitumen
en kunststof (PVC of EPDM). £
MEER INFO: WWW.TECTUM.NL

Een opmerkelijk gezelschap schoof onlangs aan in Nieuwegein.
Het betrof negen Poolse dakdekkers uit de buurt van Krakau.
Zij kregen de C1-cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’
in hun moedertaal onderwezen.

E

en West-Brabants dakbedekkingsbedrijf had
de Polen ingehuurd om op Nederlandse en
Belgische daken aan het werk te gaan. Zoals
bekend is de C1-cursus, sinds de zogenaamde
‘Vergewisbepaling’ (1 juli 2014), verplichte kost voor
iedereen die dakbedekkingswerk op hoogte uitvoert.
Althans, voor zover men betaald of ingehuurd wordt
door een bedrijf dat onder de werkingssfeer van de CAO
BIKUDAK valt. Daarvan was bij dit dakbedekkingsbedrijf

sprake. De Poolse dakdekkers werken
ongeveer zes tot acht weken op verschillende locaties en keren daarna voor een
aantal weken terug naar hun familie.
De lesstof van de C1-cursus werd in het
Nederlands gedoceerd door vakdocent
Arnold Vermeulen en simultaan vertaald
door tolk Sylwia Staniszewska. £

Tectum.tv gelanceerd
op BouwBeurs
Vol trots zal TECTUM.tv worden gelanceerd op
de aanstaande BouwBeurs. TECTUM.tv is hét
audiovisuele platform voor de dakbedekkingsbranche. U vindt er bijvoorbeeld korte instructievideo’s, maar ook sfeerimpressies van excursies
of praktijkcursussen.
Om toegang te krijgen tot TECTUM.tv, moet u eerst
een gratis account aanmaken. Nadat dit account is
geactiveerd, kan er onbeperkt ontdekt worden wat
zich afspeelt in de wereld van de dakbedekkingsbranche!
 Maak op tectum.nl uw account aan voor op uw
pc, tablet of smartphone. De app is gratis te downloaden.
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* veiligheid

Bezepieczenstwo!

*

BRON: CAO BIKUDAK. AAN DEZE PUBLICATIE
KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

Loonsverhogingen per 1 januari 2017

CE-markering
onder druk

H

LEEFTIJD
		

16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar en >

1E HALFJAAR

2E HALFJAAR

Weekloon

Uurloon

Weekloon

Uurloon

146,40
165,60
188,40
215,20
263,60
305,60
394,00

3,66
4,14
4,71
5,38
6,59
7,64
9,85

168,80
190,00
2 14,00
242,80
306,80
351,20
430,00

4,22
4,75
5,35
6,07
7,67
8,78
10,75

Hier treft u de nieuwe bedragen van de inloopschalen per 1 januari 2017 aan.
In verband met de stijging van het Wettelijk
Minimumloon (WML) per 1 januari 2017, vindt er
ook een aanpassing plaats in de garantielonen
voor nieuwe instromers zonder werkervaring in
de sector.
< Garantielonen voor nieuwe instromers zonder
werkervaring in de sector.

Broodje Gezond

et Europese CE-logo zegt weinig over de veiligheid
van een product. Dat meldt althans de Algemene
Rekenkamer in een rapport. Jaarlijks worden er in
Europa rond 800 producten met een CE-markering teruggeroepen omdat ze toch onveilig of slecht voor de gezondheid zijn. Het CE-logo geeft aan dat een product in overeenstemming is met Europese regels wat betreft veiligheid, gezondheid en milieu. In Europa is het voeren van
het CE-logo voor veel producten verplicht. Maar kennelijk
levert dit geen garantie op dat het dan ook werkelijk in
orde is. Van de onderzochte bouwproducten voldeed
namelijk 55% niet aan de Europese eisen. £

 Hans Keiman verzorgt voor TECTUM in
Nieuwegein de catering. In 2016 zijn het
broodje hamburger én de frikadel speciaal
het meest door hem verkocht. Zij staan op
respectievelijk plaats één en twee.
 Een absolute stijger is echter het broodje
Gezond dat is opgerukt naar de derde plaats.
TECTUM juicht het toe dat eetgewoonten veranderen en dat er in toenemende mate wordt
nagedacht over verstandigere voeding en lifestyle. £

BOUWBEURS
De Bouwbeurs als fenomeen vind ik leuk! Wij staan
daar graag met onze stand en ontmoeten daar veel
van onze relaties. Werkgevers, leveranciers, dakdekkers, iedereen is altijd van harte welkom en ontvangen
wij graag. Onder het genot van een drankje heb je dan
de leukste gesprekken met elkaar. Verder is er voor
ons geen betere (en snellere) manier om zoveel
mensen in een korte tijd te ontmoeten.

Techniek verplicht in 2020
Alle basisscholen moeten uiterlijk in 2020 techniekles geven. Er is een
groot tekort aan technisch geschoold personeel, dat de komende jaren
alleen maar toeneemt. Het kabinet wil dat meer leerlingen kiezen voor een
technische studie en een baan in de techniek. De basisschool wordt gezien
als het startpunt om het techniekonderwijs te stimuleren. £

Daarnaast wordt er natuurlijk gesproken over de vakopleidingen, instroom, korte cursussen en gewoon
een praatje over de zaken van alledag. De dakbedekkingsbranche biedt zoveel afwisseling, dat er genoeg
is om over van gedachten te wisselen. En gewoon voor
de gezelligheid langskomen is ook een goede reden.
De koffie wordt vers gezet… £

Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM

INTERVIEW

Verder zal er veel aandacht zijn voor de transitieactiviteiten, die voor de bedrijfstak ontwikkeld zullen
gaan worden. Vooral voor die dakdekkers, die met
arbeidsongeschiktheid te maken gaan krijgen, is dit
van groot belang. Er moet immers toch doorgewerkt
worden tot ruim voorbij de leeftijd van 65, het liefst op
een prettige en voor het lichaam aanvaardbare manier.
En aangezien het vak van dakdekken ook nog behoorlijk wat van het lichaam vraagt, moet daaraan extra
aandacht besteed worden. In voorkomende gevallen is
een overstap naar een ander beroep de perfecte
oplossing! Twee goede redenen om onze stand te
bezoeken.

Column
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MARGRIET MEIJER

(TECHNIEKPACT)

Zo zal het deze keer waarschijnlijk vaak gaan over de
nut en noodzaak van TECTUM.tv, dat wij vol trots op de
beurs als nieuwe activiteit van TECTUM introduceren.
Allerlei nieuwtjes over het wel en wee van de dakbedekkingsbranche, techniekfilmpjes en lifestyle zullen
op den duur de revue passeren op dit nieuwe medium.
Hou het in de gaten. Voordat je het weet, zijn er weer
nieuwe items te zien. En: voor het eerst te zien in onze
stand op de Bouwbeurs!

“Dakdekken is
helaas nog steeds
geen wensberoep .
Maar zelf zijn
dakdekkers vol lof
over hun vak.”

Selfmade doorzetter
Hendrik Roest (28 jaar) doorliep de vakopleidingen op
niveau 2 en 3 en won de TECTUM-Award. Daarna volgde
hij op niveau 4 de Beroepsopleiding Kaderfunctionaris.
Nog steeds in dienst van TECTUM, maar nu als aankomend
vakdocent, volgt hij de OKD-Top.

T

oen Hendrik 19 jaar was, werd hij vader.
Moeder Eline, inmiddels zijn vrouw, was
destijds ook 19 jaar. Hij liet de school
voor wat hij was en ging op zoek naar een
baan. Er waren centen nodig om het prille
gezin te onderhouden. Een uitzendbureau
plaatste hem bij Verhagen Dakbedekking in
Gameren. Daar maakte hij kennis met de
dakbedekkingsbranche. Hij trad er na verloop
van tijd in dienst. Verhagen bood hem de
gelegenheid om zich verder te bekwamen.
Hij greep deze kans met beide handen aan
en pakte het leren weer op. In dit geval in
combinatie met het werken. Bij TECTUM
volgde hij de vakopleidingen op niveau 2 en 3.
Na ongeveer zeven jaar switchte hij van werkgever naar Hoppenbrouwers Techniek, een
vooraanstaand installatiebedrijf uit Udenhout.
Hoewel deze periode niet lang duurde,
leerde hij er wel in een andere keuken kijken.
Hendrik werkte er als calculator/werkvoorbereider. In deze hoedanigheid maakte hij
offertes, plande en coördineerde het uitvoeringsproces en maakte detailplanningen:
“Ik wilde zo veel mogelijk werkervaring
opdoen. Van de buiten- naar de binnendienst,
voor mij was het toen een logische stap.
Inmiddels ben ik er achter gekomen dat vrijwel de hele dag binnenzitten aan hetzelfde
bureau niet helemaal mijn ding is. Ik voelde

De andere job
Margriet Meijer is hoofd Personeel en Organisatie bij Dakfacilities
in Gorinchem. Tevens staat zij bij TECTUM voor de groep als
docent ‘Personeelsmanagement’ van de OKD-Top.

D

akfacilities is een dienstverlenende
organisatie voor vooraanstaande dakbedekkingsbedrijven. De onderneming
biedt ondersteuning op het gebied van ICT,
financiering, personeelszaken, kwaliteit en
techniek, productontwikkeling en marketing.
Meijer werkt er sinds 2012. Ze omschrijft zichzelf als ‘een praktisch ingestelde vrouw die het
leuk vindt om in een mannenwereld te werken’. Ze startte midden in de crisis en kon
gelijk aan de bak met het doorvoeren van reorganisaties. “Helemaal onverwacht was dit niet.
Sectorbreed ging het niet geweldig. De werkomvang was gedaald, er gingen aannemers
failliet, er werd personeel ontslagen, de
afdrachten naar de fondsen verminderden en
het opleiden werd een dingetje. Hoe anders
is de situatie nu! Ofschoon het per bedrijf en
regio verschilt, is er op dit moment veel vraag
naar personeel. Niet alleen naar dakdekkers,
maar ook naar commerciële mensen. De zoektocht naar geschikte kandidaten verloopt met
horten en stoten. De arbeidsmarkt in de dakbedekkingsbranche is vrij lastig. Dakdekken
is helaas nog steeds geen wensberoep. Maar
zodra je de dakdekkers zelf spreekt, zijn ze vol
lof zijn over hun vak en arbeidsbeleving. Eens
een dakdekker, altijd een dakdekker, of een
daaraan gerelateerd beroep. Wel merk ik,
dat jongeren ambitieuzer zijn dan de oudere
generatie. Ze willen wel starten als dakdekker,
maar hun beroepsambities reiken verder.

me er steeds onprettiger bij. Ik miste de
praktijk van de dakbedekkingsbranche. Ik ben
ambitieus en daag mezelf uit om achter mijn
grenzen qua mogelijkheden te komen. Ik wil
weten wat ik kan. In feite zit ik zo nog steeds
in elkaar. Ik wil leren zodat ik mezelf kan ontwikkelen en verbeteren. Dat vind ik belangrijk.
Toen TECTUM in beeld kwam als werkgever
beschouwde ik dit als kans en als uitdaging
voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Soms
komen dingen op je pad. De baan past me
goed, zo lijkt het.”
“Leerlingen begeleiden, voor zo’n groep staan,
je verhaal doen en je daarbij op je gemak voelen. Ik vind het een kick. Ik haal er mijn energie uit. Zelf word ik trouwens ook goed begeleid en gesteund door iedereen bij TECTUM.
Dat helpt, zoals het ook een voordeel is dat ik
de sector ken. De theorie en de praktijk, zoals
ik ooit in de vakopleidingen heb geleerd, zijn
weinig veranderd. Moeilijker vond ik het
teruggrijpen op de beoordelingsnormen van
TECTUM. Hoe zaten die ook al weer in elkaar?
Die kennis was bij mij weggelekt. Maar ik pik
het weer snel op. Op dit moment volg ik de
OKD-Top. Bovendien moet ik het Pedagogisch
Didactisch Getuigschrift (PDG) halen om formeel als docent te boek te kunnen staan. Ook
daar heb ik zin in. Je bent nooit uitgeleerd.” £

Weetjes

Leerlingen blijken het rekenen onder
de knie te krijgen. De verplichte rekentoets is landelijk op de meeste schoolniveaus beter gemaakt. Er zit een
stijgende lijn in de resultaten. Op het
hoogste VMBO-niveau haalt nagenoeg
negentig procent een voldoende. £
(MINISTERIE ONDERWIJS, CULTUUR EN
WETENSCHAP)

Ze willen dóór. Dat vind ik niet gek. Als ze
doorstromen, komt hun oorspronkelijke baan
vrij. Om die ‘oude’ functie weer in te vullen,
is nieuwe instroom nodig.”

LIJF EN LEED
De opleidingsstructuur in de dakbedekkingsbranche vindt Meijer in orde. “Er zijn voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen.
Bovendien wordt het opleiden door sociale
partners niet alleen in woorden, maar ook
met financiële tegemoetkoming ondersteund.
Mijn voorkeur gaat uit naar het in dienst
nemen van leerlingen door de opleider, omdat
het de bedrijven zekerheid en minder arbeidsrisico’s oplevert. Ik neem deel aan de
Klankbordcommissie van TECTUM omdat ik
feeling wil hebben met hetgeen TECTUM in de
markt aanbiedt. Ik vind het een uitdaging om
de dakdekker gezond oud te laten worden.
Ook hier zie ik, dat de jongeren anders in het
leven staan dan de oudere dakdekkers. Ze
luisteren beter naar hun lijf. Qua veiligheid
en gezondheid zijn ze goed aanspreekbaar.
Wellicht krijgen de jongeren door deze
houding op latere leeftijd minder last van
beroepskwalen. De tijd zal het leren.”
Margriet Meijer werd gevraagd als docent
OKD-Top voor de certificaateenheid
Personeelsmanagement. “Ik zei ja, omdat
het totaal iets anders is. Het betreft UTA-

personeel en ik vind het leuk en boeiend
om kennis over te dragen op anderen.
Het is ‘een andere job’. Ik ben bekend in de
branche en voel me erbij betrokken. Wat ik
ze wil leren? Ik ben niet van dikke theorieboeken, mij gaat het om de praktijk. Ik wil
dat mensen logisch vooruit leren denken
en handelen.”
Enkele voorbeelden? “Hoe zorgen ze dat
functies op elkaar aansluiten en hoe zorgen
ze voor een goede communicatie in de
onderneming? Hoe een opleidingsplan op
te stellen? Als er personeel nodig is, zoeken
ze dan ook intern? Hoe wordt het ziekteverzuim geregistreerd en is er een reïntegratieplan? Wat komt er kijken bij een
functionerings- of beoordelingsgesprek?
Dat laatste kennen we eigenlijk niet in
de sector. Even terugkijken op het afgelopen jaar: Zijn de doelstellingen behaald?
Wat stellen we volgend jaar als doel en
wat kunnen wij dan van jou verwachten?”
Docent uit beroepspraktijk:
“Door mijn werk kijk ik in de keuken van
erg veel bedrijven en kan daardoor een
hoop thema’s met praktijkvoorbeelden
onderbouwen. Voor de groep in de OKD-Top
sta ik echter als Margriet Meijer, de docent
Personeelsmanagement, en niet als het
Hoofd P&O van Dakfacilities.” £

In Frankrijk kunnen leraren zich verzekeren tegen de gevolgen van geweld.
Met name op scholen in achterstandswijken zijn bedreigingen aan het adres
van de leraar geen uitzondering. Daar
wist een aantal verzekeraars munt uit te
slaan. Zij bieden anti-bedreigingverzekeringen aan. Deze verzekering is zo’n
succes, dat inmiddels 461.000 Franse
meesters en juffen zo’n contract hebben
ondertekend. De verzekering dekt advocaatkosten, psychologische steun en
opgelopen schade. Bij TECTUM worden
nooit of te nimmer bedreigingen richting
de docenten geaccepteerd. £
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Werk aan
de winkel!

Gespot in Mierlo

Het transitiehuis is een idee van sociale
partners om de positie van werknemers
op de arbeidsmarkt te versterken.
Transitiehuizen bestaan inmiddels bij
een aantal sectoren.

H
Onderhoud en Inspectie
In Mierlo werd onlangs de tweedaagse maatcursus
‘Onderhoud en Inspectie’ georganiseerd.

E

en maatcursus wordt specifiek voor een opdrachtgever ontwikkeld. In dit geval over de verschillende
dakbedekkingssystemen. Dit met het doel om het
dakonderhoud en de inspectie op een nog professionelere wijze te laten verlopen. De wijze waarop daarover
verslag werd gedaan, speelde een belangrijke rol in
deze cursus. Voor het vastleggen en rapporteren van
de bevindingen werd in Mierlo gebruik gemaakt van de
bedrijfseigen procedures en documenten van Van Doorn
Dakspecialist.

TEAMBUILDING
Na een kort theoriegedeelte gingen de deelnemers zelf
aan het werk. Dat gebeurde zowel binnen, op kleine
dakmallen met bewust geprepareerde onderhouds- of
uitvoeringsgebreken, als buiten op het dak voor een
daadwerkelijke inspectie. Paul Schuermans is Hoofd
onderhoud en valbeveiliging bij Van Doorn Dakspecialist.
Hij stuurt de onderhoudsafdeling aan en verzorgt de
eindcontrole op projecten. “Goed en frequent onderhoud
leidt tot een langere levensduur van het dak en tot lagere
exploitatiekosten. Richting de opdrachtgever willen wij
dat de rapportages er overzichtelijk en deskundig uitzien. Het moet niet alleen technisch kloppen, maar ook
taalkundig. Ongeacht de locatie van waaruit gewerkt

wordt, moet iedereen op dezelfde manier inspecteren
en daarvan verslag doen. Dat laatste is ook van belang
voor de binnendienst. Wij willen dat de huisstijl van
Van Doorn wordt herkend. Deze maatcursus heeft daaraan een positieve bijdrage geleverd en is bovendien de
teambuilding ten goede gekomen.“

COMMUNICATIE
Barbara Kloosterman en Nicole Schipper zijn in Rilland
betrokken bij de dakrapportages die de dakinspecteurs
aanleveren. “Een dakinspectie kan de opdrachtgever
digitaal aanvragen. Nadat de inspectie is uitgevoerd,
volgt de rapportage, met foto’s. Wij zorgen dat de gegevens over de betreffende daken in een online systeem
(Dakinspect) verwerkt worden. De status van het dak
moeten zowel wij, als de klant, op ieder moment van de
dag kunnen raadplegen. Het dossier moet up-to-date
zijn. Daarvoor is technische kennis vereist en een goede
communicatie. Op deze cursus zijn we zelf aan de slag
gegaan met een dakopname en een dakinspectie. Het is
boeiend om eens een keertje naast de mannen in de
praktijk te staan. Dat heeft ons meer technisch inzicht
opgeleverd en het heeft het wederzijds begrip tussen de
binnen- en buitendienst verder vergroot. We hebben onze
collega’s op een andere manier leren kennen.” £

et zijn geen aparte gebouwen van steen, maar organisaties.
Over een tijdje opent het transitiehuis voor de dakbedekkingsbranche aan de Groningenhaven de virtuele deuren.
Deskundigen (o.a. van TECTUM) gaan er dan aan het werk om de
gevolgen van te verwachten werkloosheid of arbeidsongeschiktheid
in een zo vroeg mogelijk stadium te beperken. Werkgevers en
betrokkenen bepalen samen het moment waarop het zo ver kan
zijn en nemen contact op met het transitiehuis voor bemiddeling.
Daar wordt geanalyseerd welke beroepsmogelijkheden er (nog) bij
de werkgever bestaan en aan welke beroepsmogelijkheden de dakdekker kan en/of dient te voldoen. Zitten daar hiaten in, dan kan
het aanbieden van om-, her- of bijscholing een mogelijke oplossing
zijn. Geen mogelijkheden bij de werkgever van de dakdekker? Dan
kan de scholing zich ook richten op een andere baan bij een andere
werkgever, eventueel buiten de dakbedekkingsbranche.
Omgekeerd kan het ook. Via het transitiehuis kan bemiddeling
worden aangeboden aan werknemers van buiten de dakbedekkingssector om hen klaar te stomen voor een functie op het dak.
In algemene zin geldt, dat een transitiehuis werknemers begeleidt
van werk naar (ander) werk. Als er tijdig aan de bel getrokken
wordt, dan kunnen dakdekkers en andere beroepsgroepen behouden blijven voor de arbeidsmarkt en gezond oud worden. Daar gaat
het om. £

Geen vrees
voor ZZP’ers

ZZP’ers en opdrachtgevers hoeven niet bang te zijn voor
eventuele boetes en naheffingen in het kader van de Wet
DBA. Dat schrijft Staatssecretaris Wiebes van Financiën in
een brief die hij heeft verstuurd naar tientallen branches en
ZZP’ers. “Als een opdrachtgever een ZZP’er inhuurt en de
Belastingdienst achteraf constateert dat er sprake is van
loondienst, zal de fiscus geen naheffing, boetes en correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen. In dat opzicht
kunnen opdrachtgevers met een gerust hart zaken doen met
ZZP’ers,” aldus Wiebes. Wel zal opgetreden worden tegen
kwaadwillende partijen. £
Paul Schuermans

Barbara Kloosterman en Nicole Schipper

Bouwvak 2017
Onderstaande data zijn adviesdata. Bedrijven mogen hier dus van afwijken.

Regio Noord:
7 aug. 2017 t/m 25 aug. 2017
Week 32 t/m 34
Regio Midden:
24 juli 2017 t/m 11 aug. 2017
Week 30 t/m 32
Regio Zuid:
31 juli 2017 t/m 18 aug. 2017
Week 31 t/m 33
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Niet veilig genoeg
De veiligheid op bouwplaatsen laat nog steeds te wensen
over. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
blijkt dat werknemers in de bouw het meest verzuimen
vanwege een bedrijfsongeval.

V

orig jaar meldde de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) dat er jaarlijks tientallen bouwvakkers overlijden en er honderden zwaargewond raken. Meestal als gevolg van een
valpartij vanwege het ontbreken van leuningen en afzettingen of door verkeerd gemonteerde steigers. Punt van aandacht is, dat met name buitenlandse werknemers hun mond
houden als er onveilig wordt gewerkt. £ (MELDPUNT ‘VEILIGHEID IN DE BOUW’)

Samenwerking gestopt:
Leve de samenwerking!

I

n 2012 kwamen TECTUM en ROC Friese Poort een meerjarige samenwerking overeen
over de vakopleidingen in de BIKUDAK-sector. In goed overleg is besloten om deze overeenkomst per 31 juli 2016 te beëindigen. TECTUM keert terug naar het ROC Midden
Nederland. Daarmee is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst van kracht.
Alle bbl-leerlingen worden sinds 1 oktober 2016 binnen deze samenwerking opgeleid.
TECTUM doet dit als vanouds vanuit de eigen opleidingslocaties. ROC Midden Nederland
voert een aantal wettelijke taken voor TECTUM uit. Bovendien wil het zich voortaan sterk
richten op branches en bedrijven. Met TECTUM als deskundige samenwerkingspartner
wordt een doeltreffende afstemming met de dakbedekkingsbranche bereikt. £

Klankbord voor TECTUM
Wat hebben Karin van de Kamp (WH Van
de Kamp Dakbedekkingen, Barneveld),
Margriet Meijer (Dakfacilities, Gorinchem),
Cor-Jan van ’t Veer (BOKO Dakbedekkers,
Westknollendam) en Peter van Wegberg
(Verkoelen Dakspecialisten, Weert) met
elkaar gemeen? Zij praten in de Klankbordcommissie over hun bevindingen met
TECTUM. Dit met het doel om de opleider
nóg beter en slagvaardiger te maken. £
 De commissie zoekt nog een deelnemer
uit de noordelijke provincies Friesland,
Groningen of Drenthe. Geïnteresseerd?
Neem contact op met TECTUM!

In eigen huis :

Aanslaan en Verplaatsen
van Lasten

D

e arbo- en veiligheidscursus ‘Aanslaan en Verplaatsen van Lasten’ (17-C15)
wordt voortaan in eigen huis georganiseerd. Voorheen vond deze cursus plaats
op het bedrijfsterrein van een logistiek dienstverlener. De cursus duurt één dag
en levert bij goed gevolg een pasje op dat vijf jaar geldig is. Qua inhoud richt de cursus
zich zowel in de theorie als in de praktijk op het toepassen van de algemene veiligheidsregels, de hijsgereedschappen, het onderhoud alsmede doelmatige communicatie. Na het volgen van deze cursus zullen de deelnemers op een veilige en verantwoorde wijze aan het werk kunnen gaan met sjorbanden, staalstroppen, kettingen en
sluitingen om het aanslaan en verplaatsen van de last perfect te laten verlopen. Naast
de bediening van de portofoon, zijn hen de hand- en armseinen geleerd. Daardoor zal
de communicatie, met de degene die de takel of kraan bedient, optimaal kunnen verlopen. De cursus zelf slaat ook aan en is inmiddels al vijftien keer georganiseerd. £

TECTUM-locatie in Mierlo

Zo vader, zo zoon
Vader Henk (57) en zoon Martijn Bouma (25)
van Harrison Dakbedekking uit Bovensmilde.
 HOE IS HET ZO GEKOMEN?
Henk: “Begin jaren zeventig hadden mijn
vader en oom een bedrijf in Hoogezand. Ik zat
op de LTS (Lagere Technische School) en leerde voor automonteur. Ik vond het niks. In de
vakanties en op zaterdag werkte ik op het dak.
Ik was het ketelbinkie en moest zorgen dat de
ketels gevuld bleven. Zwaar werk, niet normaal. Maar ik vond het leuker dan op school.
In 1976 ben ik definitief als dakdekker gestart.
Zo ging dat. Als je een bezem kon vasthouden,
dan was je dakdekker. Ik heb het vak eerst in
de praktijk geleerd. Later heb ik cursussen
gevolgd. Bijvoorbeeld de oriëntatiecursus
‘Dakdekker’ op de toenmalige dakschool in
Scherpenzeel en de voortgezette cursus. Op
een gegeven moment begon mijn vader voor
zichzelf. Ik ging met hem mee. Aanvankelijk in
Assen, later in Bovensmilde. We deden hoofdzakelijk nieuwbouw. In 1986 werd ik medeeigenaar. Toen heb ik de cursus ‘Vakbekwaamheid’ via PBNA gevolgd. In die tijd
werkte iedere dakdekker op zijn eigen manier.
We deden maar wat en werkten in vrij verband. Met een aantal collega’s hebben we
toen de koppen bij elkaar gestoken om meer
lijn in het vakmanschap te brengen.”
Martijn: “Ik zat op de basisschool toen me
werd gevraagd wat ik later wilde worden. Ik
antwoordde dakdekker. Ik was acht jaar. Het
liefste wilde ik het leger in, maar ik wist toen
al dat mijn ouders dat nooit zouden goedkeuren. Ik ben opgegroeid met het dakdekken en
was vijftien toen ik voor het eerst het dak op
ging. Isoleren. Ik vond het gelijk leuk. Ik heb
bij het Drenthecollege in Assen een opleiding
tot Middenkaderfunctionaris Bouw op niveau
4 gevolgd. Die heeft me een aardig beeld van
de bouw opgeleverd. Vanaf 2012 werk ik in
de zaak van mijn vader. We spraken af dat ik
eerst een jaar of twee in het bedrijf zou meedraaien, zodat ik de sector leerde kennen en
werkervaring zou kunnen opdoen. Daarna zou
ik richting TECTUM gaan. Dat is gebeurd.

Ik heb net de Basisberoepsopleiding in
Hoogeveen achter de rug.”
 HOE GING HET VERDER?
Henk: “In 2011 heb ik de zaak definitief overgenomen. Midden in de crisis. Ik moest een
reorganisatie doorvoeren en heb tien man
moeten ontslaan. Dat kwam hard aan. Ik ben
me daarna meer gaan richten op de renovatie.
Goed, de economische crisis hebben we achter de rug. Het werk trekt aan, maar in deze
regio een stuk minder dan in de Randstad.
Desalniettemin hebben we in 2016 goed
gedraaid. Ik sta als leerbedrijf te boek. Een
paar weken geleden heb ik de leermeestercursus bij TECTUM gevolgd.”
Martijn: “Ik wil doorleren op niveau 3 maar
het tijdsbeslag moet passen in onze werkorganisatie. Als ik op school zit, dan moet
mijn vader het in zijn eentje doen. Het gemis
aan capaciteit moeten we dan opvangen en
dat kost geld. De vervolgopleiding ga ik zeker
doen, maar ik weet nog niet wanneer. Ik zie er
trouwens wel naar uit. Wat ik van de opleiding
op niveau 2 vond? Heel interessant. Voor mijn
gevoel kon ik optimaal presteren. Mijn vader
is mijn leermeester en werkgever. Ik merk
aan alles dat hij een ervaren vakman is.”
 AMBITIES?
Henk: “Op een gegeven moment neemt
Martijn de zaak over. We hebben daarvoor
geen datum gepland, maar als hij de baas is,
wil ik wel bij de zaak betrokken blijven.”
Martijn: “Ik ben prestatiegericht en wil het
beste uit mezelf halen. Dat kan hier op de
zaak maar ook bij TECTUM. Ik wil een allround vakman worden. Ik vind het een kick
om het bedrijf over een paar jaar over te
nemen. Daardoor blijft het in de familie.” £
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Flitsgesprek: Wat doet...
Marco Bank?
Marco Bank geeft twee dagen per week les
aan het ROC Midden Nederland. De rest van
zijn tijd werkt hij als intakecoördinator en
hij voert namens het ROC voor TECTUM een
aantal wettelijke taken uit.
“Ik ken de structuur van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) als mijn broekzak. De
vakopleidingen van TECTUM leiden op voor
een wettelijk erkend diploma. Formeel is het
ROC daarvoor verantwoordelijk. Vanuit het

Even voorstellen
Na de zomer is er bij TECTUM
een aantal nieuwe docenten
aan de slag gegaan. Van aankomend vakdocent Hendrik
Roest wordt elders in deze
editie verslag gedaan. De
overige drie stellen zich hier
voor:

Examenreglement houd ik de verzameling
regels in de gaten die gaan over de voorschriften en procedures, organisatie en beoordeling
van de examens voor de vakopleidingen.
Overdreven gesteld, kijk ik of alles reilt en zeilt
zoals de wetgever dat heeft bedoeld.
Ik bemoei me dus niet met de inhoud van de
examens, maar alleen met de procesgang.
Examenproducten, die van de Groningenhaven
deze kant opkomen, controleer ik en ik zorg
ervoor dat ze in de juiste dossiers terechtkomen. De BIKUDAK-sector heeft het dik
voor elkaar. Alles klopt. Het loopt zoals de
Inspectie het wil…” £

EHBO in keuzedeel

D

e hulpvraag naar EHBO’ers is groot.
Het Nederlandse Rode Kruis is
dringend op zoek naar minimaal
1.000 gediplomeerde EHBO’ers. Dit komt
vooral door de opvang van vele nieuwkomers in ons land en de toename van het
aantal festivals en evenementen. Toen
TECTUM dit ter ore kwam, werd gelijk
actie ondernomen. Naast BHV en/of VCABasisveiligheid, wordt voortaan ook ‘EHBO’
als onderdeel van het keuzedeel ‘Arbo,
hulpverlening en kwaliteitszorg’ in de
vakopleidingen aangeboden. Het keuzedeel
is het onderdeel waarmee de leerling
zijn vakmanschap veelzijdiger maakt.
Het verrijkt het vakdiploma.

en ontruimen, communicatie en brandbestrijding. BHV’ers zijn vanuit de Arbowet
verplicht bij elk bedrijf.

VERSCHIL EHBO EN BHV

De gecombineerde BHV-/EHBO-cursus
wordt in vier dagen door erkende instructeurs gegeven. £

De BHV’er leert vier basisvaardigheden:
levensreddende handelingen, alarmeren

Maikel van der Honing is 25 jaar. Vanaf zijn
16e jaar ging hij in zijn vakanties met zijn
vader mee het dak op. Deze had destijds een
eigen dakbedekkingsbedrijf, een eenmanszaak.

KEER PUNT

Maikel zat toen op school en volgde een opleiding Bouwkunde op niveau 4. Na zijn school-
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tijd werkte hij een tijdje als stratenmaker.
“Dat vond ik leuk werk. Lekker buiten,
mannen onder elkaar.” Er volgde een reorganisatie en hij meldde zich vrijwillig voor vertrek. Na wat omwegen belandde hij vier jaar
geleden via een uitzendbureau bij Verkoelen
Dakspecialisten. Zijn vader werkte daar
inmiddels ook als voorman. “Ik kende het vak,

MAIKEL VAN
DER HONING

De EHBO’er weet weer meer van eerste
hulp bij ongelukken. Een EHBO’er probeert
om verdere lichamelijke schade aan het
slachtoffer te beperken, totdat dit slachtoffer in handen is van deskundige hulp
zoals ambulancepersoneel.
Bij het volgen van de opleiding ‘EHBO’ is
er in vergelijking met een BHV-cursus
extra aandacht voor: brandwonden, botbreuken, oogletsels, vergiftigingen en
verstuikingen.

want daarmee had mijn vader mij op weg
geholpen. Ik had alleen geen vakdiploma.
Na enige tijd kreeg ik een contract voor
een half jaar met de vraag of ik een vakopleiding wilde volgen bij TECTUM. Ik had
er gelijk oren naar. De afweging was of ik,
gezien mijn praktijkervaring, niveau 2
moest doen of gelijk moest instromen
op niveau 3. Het werd uiteindelijk toch
niveau 2, de Basisberoepsopleiding. Ik
vond deze opleiding goed te doen. Vorig
jaar heb ik de TECTUM-Award gewonnen.
Ik ga dus dit jaar in het buitenland een
dakproject uitvoeren. Het stond gelijk vast
dat ik aansluitend niveau 3 ging doen. In
februari vorig jaar ben ik daarmee gestart
en ik heb deze inmiddels afgerond.
Niveau 3 vond ik interessant. Er wordt
dieper op de materie ingegaan, je krijgt
er bouwfysica bij en je leert met andere
producten te werken. Door deze opleiding
heb ik het gevoel dat ik een allround dakdekker ben geworden. Toch was ik blij
toen het achter de rug was. Dat had niets
met de lessen op school te maken, maar
alles met de reistijd naar Nieuwegein.
Dat was minder. Terugkijkend kan ik
alleen maar vol lof zijn over TECTUM. De
lessen zijn top. De docenten staan altijd
open voor vragen en nemen de tijd om
deze te beantwoorden. Verbeterpunten?
Toch wel. Je krijgt op vrijdagmiddag een
toets. Als die niet goed gemaakt is, dan
is er geen gelegenheid om er achter te
komen wat er fout is gedaan. De maandag erop start namelijk de volgende blokweek en is de focus weer op de nieuwe
lesstof gericht. Mijn ambities? Ik ben bij
Verkoelen wat opgeschoven in de pikorde
en werk bij tijd en wijlen als voorman/
dakdekker. Ik hoop dat ik de OKD mag
volgen. Ik zou wel richting uitvoerder
willen doorgroeien voor zover ik maar in
de buitenlucht kan blijven werken.” £

LEON ANASAGASTI
Docent Algemene Vorming:
Leon is 26 jaar en woont in Arnhem. Hij
heeft geschiedenis gestudeerd en gaf les
aan het MBO. Hij vertelt dat hij aangenaam
verrast is door de betrokkenheid van de
leerling-dakdekkers bij de onderwerpen
Nederlandse taal, Rekenen en Loopbaan &
Burgerschap. “Hun enthousiasme en motivatie werken aanstekelijk en dat geldt ook
voor de diepgang die zij in de lessen aan de
dag kunnen leggen. Dakdekkers zijn een
geweldige doelgroep om mee te werken.”
£

RUDY MAULANY
Vaktechnisch docent:
Rudy is 43 jaar en komt uit Nijverdal.
Hij heeft ongeveer 21 jaar uiteenlopende
banen in de dakbedekkingsbranche gehad.
“Ik vind het een uitdaging om van leerlingdakdekkers goed geschoolde vakmensen te
maken. Ik breng ze vaardigheden bij waarmee ze goed uit de voeten kunnen in de
praktijk. Ik benut ervaringen uit mijn eigen
beroepspraktijk om ze het vak te leren.
Mede daardoor kunnen ze uiteindelijk het
vakdiploma behalen.” £

FRANK PETERS
Vaktechnisch docent:
Frank is 50 jaar en woont in Lierop. Hij
werkte 25 jaar voor een dakbedekkingsbedrijf. Hij werd als vakdocent bij TECTUM
aangesteld na een open sollicitatie. “Ik wil
dat leerlingen niet alleen hun vak beheersen, maar ook dat ze in het algemeen
een goede ontwikkeling doormaken. Bij
TECTUM lukt dat. Ze komen vaak als groentje binnen en zwaaien, na het behalen van
het vakdiploma, als zelfverzekerde kerels af.
Het is mooi om daaraan bij te dragen. In
feite heb ik een betaalde hobby.” £

Taal, een brug te ver?

ARTUR SINIARSKI

Artur Siniarski (36) komt uit Barwice. Barwice ligt in het noorden
van Polen, in de buurt van Baltische Zee. Hij is getrouwd met Basia
en de trotse vader van de tweeling Albert en Alexander. Elf jaar
geleden jaar vertrok hij vanuit economische motieven naar Nederland. Het gezin woont alweer een poos in een appartement in
Veghel en voelt zich thuis in Nederland.

V

KEER PUNT

an in Nederland werkende Poolse vrienden kreeg hij te horen dat er werk in de
tuinbouw was. Hij vulde de tank van zijn
auto en vertrok samen met Basia naar een
land duizend kilometer verderop. Twee jaar
werkte hij samen met zijn vrienden, daarna
regen de banen zich via een uitzendbureau
aaneen. Een paar jaar geleden werd hij als
uitzendkracht bij UDO Dakbedekkingen in
Uden geplaatst. Daar had hij het naar zijn zin.
Het zat hem echter niet mee. Siniarski werd
ziek, moest geopereerd worden en werd tijdelijk arbeidsongeschikt. Toen hij zich beter
meldde, deed het uitzendbureau net of ze
hem niet kenden. Gelukkig kende UDO Dakbedekkingen hem nog wél. Hij mocht terugkeren. “Er werd mij meteen verteld dat ik
naar school moest. Bij TECTUM volgde ik de
Entreeopleiding Dakassistent in Nieuwegein.
Ik was heel blij dat ik het diploma op niveau 1
heb gehaald. Het is mijn eerste diploma ooit.”
Daarna volgde hij de Basisberoepsopleiding
op niveau 2. De praktijklessen gingen Siniarski
voortvarend af.

“Ik heb een goede leermeester bij UDO
Dakbedekkingen en ben altijd blij als ik met
hem kan samenwerken. Hij laat me branden
en föhnen en leert me de details. Hij zegt dat
ik het gewoon moet proberen, maar wel altijd
vragen moet stellen als ik iets niet begrijp.
Hij laat me ook zien wat ik niet goed doe en
besteedt daar aandacht aan.”
“Het moeilijkste aan de opleiding bij TECTUM
vind ik de vakken Nederlandse taal en Loopbaan & Burgerschap. Ik spreek en versta het
Nederlands vrij redelijk, maar het lezen en
schrijven vind ik lastig. Deze taal is zo anders
dan het Pools. Er werken nog een paar landgenoten bij UDO, maar we worden nooit bij
elkaar in de ploegen geplaatst. Dat vind ik
goed. Zo worden we gedwongen om Nederlands te praten. Mijn kinderen leren de
Nederlandse taal op de kinderopvang,
thuis spreken we vaak Pools. Dan verstaan
de jongens ook wat opa en oma te zeggen
hebben als we daar op bezoek zijn.” £
 Artur Siniarski heeft inmiddels zijn praktijkcertificaat op niveau 2 behaald.

Bedrijfshulpverlening:

Eerst water,
de rest
komt later

In eigen
huis

Leerlingen van TECTUM worden in gelegenheid gesteld
om zich binnen de Basisberoepsopleiding Dakdekker te
kwalificeren als bedrijfshulpverlener. De opleiding duurt
twee dagen. De eerste dag gaat het om levensreddende
handelingen en de tweede dag om het beperken en
bestrijden van een beginnende dakbrand alsmede de
ontruiming. Bij Falck Prevention in Utrecht woonden wij
de eerste dag bij.

D

e basisregels bij het verlenen van
eerste hulp worden op deze dag
toegelicht en in het praktijklokaal
toegepast. De reanimatie komt aan bod; het
herkennen van een infarct en een fibrillerend
(trillend) hart. De cursisten leren de borstcompressie toe te passen en mond-opmondbeademing. Ze activeren de AED
(Automatische Externe Defibrillator). Tip van
docent Willemien Weerkamp: “Kijk vóórdat
je het dak opgaat of, en zo ja waar, zich een
AED bevindt. Dat hoeft niet altijd in het pand
te zijn waarvan het dak wordt bedekt.” Na de
pauze wordt ingegaan op de eerste hulp bij
uitwendige verwondingen zoals snijwonden
en slagaderlijke bloedingen.
Weerkamp: “Bij een actieve bloeding mag
nooit Sterilon of Betadine worden gebruikt.”
De deelnemers oefenen hoe het wel moet;
het steriel afdekken met een snelverband
en wonddrukverband. Zoals ze daarna ook
leren wat ze kunnen doen als iemand zich
verbrand heeft: “Eerst water, de rest komt

later! Desnoods haal je het uit de sloot.”
Tot slot krijgen de deelnemers te maken met
een acteur die een slachtoffer van een ongeval natuurgetrouw uitbeeldt (Lotusslachtoffer). Hoe herkennen ze een persoon in
shock? Wat kunnen ze ondernemen? Weerkamp: “Laat het slachtoffer niets eten of
drinken, stel hem gerust en alarmeer 112.” £

 Minstens zo belangrijk als
het doeltreffend optreden in noodsituaties, is het voorkomen van
calamiteiten of incidenten. Van een
BHV’er wordt verwacht, dat hij daarin
eveneens het voortouw neemt.
De cursus Bedrijfshulpverlener Dak
(17-C4) wordt door TECTUM als korte
cursus aangeboden. Meer informatie:
zie de Studiegids 2016 - 2017.

Feestavond!
Geen Project X, een feest waarvoor iedere Nederlander via Facebook wordt uitgenodigd,
maar wel de befaamde diploma-uitreiking van TECTUM, waarop iedere betrokkene bij de
dakbedekkingsbranche van harte welkom is. Bij deze kan alvast de datum 29 juni 2017
in de agenda’s worden vastgelegd. Zoals gebruikelijk, wordt de feestavond in het NBC
Congrescentrum Nieuwegein georganiseerd. Vanaf 17.30 uur is de ontvangst. Uiteraard
volgt mettertijd ook nog een persoonlijke uitnodiging.
Vorig jaar werd de avond gepresenteerd door
Lauren Verster.

In alle vestigingen van TECTUM zijn
één of meerdere AED’s aanwezig.
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Sandra van Venrooy:

Goed opgeleid met
parate vakkennis
Drie vrouwelijke werknemers van Van Venrooy
Dakbedekking volgen de OKD-Kader.
Sandra van Venrooy, dochter van medeeigenaar Wim van Venrooy, vertelt waarom.
Rianne Boeijink, Sandra van Venrooy en Rianne Klok.

AANSPREEK PUNT

STEF DE RIDDER
Op 1 januari 2017 was het de eerste pensioendag
voor de financiële man van TECTUM, controller
Stef de Ridder. Op dat moment had hij er 33 jaar
werken voor de dakbedekkingsbranche op zitten.

D

eze carrière begon in 1983 in loondienst voor een accountantskantoor.
“Men had een klant die de financiële
administratie en de verslaglegging aan ons
bureau wilde aanbesteden: VEBIDAK. De
werkzaamheden zouden hooguit drie dagen
per maand in beslag nemen. Toen ik daar
arriveerde, bestond het personeelsbestand
uit drie werknemers. In september 1985 trad
- wat mij betreft - Mister VEBIDAK, Koos
Bechtold, er in dienst als directeur/secretaris en begonnen zowel de organisatie als de
activiteiten te groeien. In 1989 werkte ik al
drie dagen per week voor de dakbedekkingsbranche. Ik verzorgde de administratie
niet alleen voor VEBIDAK, maar ook voor de
toenmalige opleidingsinstantie SBD, de sectorfondsen die o.a. de opleidingen vanuit de
bij CAO geregelde geldstromen financierden

Als hommage aan Stef
wordt de vergaderzaal van
TECTUM voortaan de ‘Stef
de Ridderzaal’ genoemd.

Colofon

en Stichting DAKMERK. Medio 1989 sprak ik
met Bechtold over de aanname van een
vaste kracht voor de financiële administratie.
Hij vond het wel een geschikt ‘klusje’ voor
mij. Op 1 december 1989 trad ik in dienst aan
de Groningenhaven. Bechtold begroette mij
daar, door mij te wijzen op mijn bureau en
computer en verder moest ik het maar uitzoeken. Want, zo zei hij, ik had meer verstand van zulke werkzaamheden dan hij.
Rond de eeuwwisseling werd TECTUM
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TECTUM-JOURNAAL is een uitgave
van TECTUM, Stichting voor Dakvakmanschap en verschijnt 3x per jaar
REDACTIESECRETARIAAT:
Ilse Kolsteeg

opgericht. In fases werden alle opleidingsactiviteiten van SBD naar TECTUM overgeheveld. Later volgden de korte cursussen
en de OKD. Nu weten we niet beter. SBD
ging zich richten op het arbeidsmarktbeleid
en arbeidsomstandigheden. TECTUM
groeide uit tot dé opleider en collectieve
werkgever voor de dakbedekkingsbranche.”
“In 2003 moest de financiering van de vakopleidingen opnieuw geregeld worden en
door CAO-partijen worden bekrachtigd.
Dat bleek geen eenvoudige opdracht en de
onderhandelingen daarover raakten in een
impasse. Jos Hommeles, directeur van
UDO Dakbedekkingen, werd door partijen
aangewezen als intermediair. Ik vond het
een spannende tijd. Als Hommeles richting
de onderhandelingstafel reisde, had ik tijdens diens autorit regelmatig contact over
de stand van zaken. Ik was bijzonder in mijn
sas toen hij mij uiteindelijk vertelde dat de
‘Tegemoetkomingsregeling vakopleidingen’
een feit was. Dat vond ik echt een belangrijk
besluit. Tot de dag van vandaag is het de
kurk waar TECTUM op drijft. Een dieptepunt
vond ik de recente economische crisis.
Bedrijven konden toen niet meer aan hun
CAO-verplichtingen voldoen. Er werd op alle
fronten te weinig geschoold. De financiële
analyses waren verontrustend. Er moesten
beslissingen genomen worden die niet
prettig waren. We hebben er toen met z’n
allen de schouders onder gezet om het tij
te laten keren. Dat is gelukt. De laatste loot
aan de stam zijn onze betonvrienden van
LSVB die een innige samenwerking met
TECTUM zijn aangegaan. Tja, en zo zijn de
jaren voorbij gevlogen. Ik kijk terug op een
mooie en boeiende periode en laat alles met
een gerust hart achter.” £

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

V

an Venrooy Dakbedekking is een
familiebedrijf dat 55 jaar bestaat.
Het heeft vestigingen in Hoogeveen,
Apeldoorn en Almere. Er staan 95 personeelsleden op de loonlijst. De onderneming
draagt de trefwoorden kwaliteit, communicatie, betrouwbaarheid en vakmanschap
hoog in het vaandel. Sandra van Venrooy
is er inmiddels manager RGS en duurzame
daken. Ze vertelt dat er fors geïnvesteerd
wordt in scholing en vakopleidingen.
Van Venrooy: “Dat vinden we belangrijk.
Net als het delen van kennis en kunde op
de werkvloer om van elkaar te leren.
Nagenoeg iedereen in de binnendienst
heeft de OKD-Kader bij TECTUM afgerond.
Voor alle dakdekkers geldt minimaal
niveau 2. Daarna kunnen ze doorstromen
naar niveau 3.”

HOOGGESCHOOLD

VROUWEN IN OKD-KADER

“Mede daarom én met het oog op de toekomst, is het niet verkeerd dat ik mij nu
op hoog niveau voor de dakbedekkingsbranche ga kwalificeren. De OKD-Kader
volg ik inmiddels samen met mijn collega’s
Rianne Boeijink (junior projectmanager
RGS) en Rianne Klok (medewerker
Dakbehoud). Beide dames hebben nog
weinig ervaring met deze bedrijfstak.
Door toedoen van de OKD-Kader zal dat
snel veranderen. Het mooie bij TECTUM is,
dat de OKD in afzonderlijke certificaateenheden gevolgd kan worden. Daarvan
maken wij gebruik. Wij zijn gestart met
de certificaateenheid ‘Eigenschappen en
verwerking materialen’. Uiteraard gaan we
voor de complete opleiding. Wij ver-heugen
ons nu al op een zoen van Arie Boomsma,
Jan Kooijman of Jim Bakkum tijdens de
diploma-uitreiking...” £

Sandra van Venrooy moet er wel om
lachen: “Van de 25 functies op kantoor,
worden er bij ons elf ingevuld door vrouwen. Wellicht komt dit omdat we niet
alleen als uitvoerend dakbedekkingsbedrijf
te boek staan, maar ook sterk zijn in het
adviseren en het beheren en onderhouden
van daken. Met veel opdrachtgevers zijn we
daarover langdurige afspraken aangegaan.
Een samenwerkingsvorm waarin dat
gebeurt, is het Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). Op basis van het door de
opdrachtgever geëiste kwaliteitsniveau,
stellen wij prestatie-eisen en onderhoudsscenario’s op. Dat vereist een hoop regelwerk, goede communicatie en dito samenwerking. Kwaliteiten, die vrouwen uiteraard
goed liggen.”
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Ofschoon de drie dames op HBO- en universitair niveau zijn geschoold, werden ze
nooit specifiek gekwalificeerd voor de dakbedekkingsbranche. Daarom volgen ze nu
de OKD-Kader. “Zonder vakkennis ben je
nergens. Daarvoor moet je toch echt naar
TECTUM. Toen ik zeven jaar geleden bij de
onderneming werd betrokken, heb ik me
de dakkennis in eerste instantie zelf eigen
gemaakt. Dat deed ik door me onder
andere in de complete lesstof van de
OKD-Kader te verdiepen. Deze had ik
gekregen van een collega. Van Venrooy
Dakbedekking is lid van DAKMERK.
Eén van de eisen voor het lidmaatschap
richt zich op het aantoonbare kwalificatieniveau van de ondernemer.”
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