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WELKOM!

Dit is een speciale editie van het TECTUM-Journaal. Deze uitgave
staat volledig in het teken van de sectorplannen BIKUDAK.
Op 8 november a.s. wordt door werkgevers en werknemers in de
bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche (VEBIDAK, FNV en
CNV) hierover een symposium georganiseerd in het NBC Congrescentrum Nieuwegein. Bovendien wordt daar tevens de DakSkillCard
geïntroduceerd. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom. £
 Geen uitnodiging ontvangen en toch deelnemen?
U kunt zich nog aanmelden via info@daksymposium.nl.

Jongeren in de bus

Koninklijke leerweg
Joop van den Bosch is afdelingsmanager Bouw & Interieur aan
het ROC Midden Nederland in Nieuwegein.
Volgens Van den Bosch heeft de crisis er behoorlijk ingehakt.

Om voortijdige uitstroom te voorkomen, biedt de bedrijfstak
via TECTUM de dakdekkers, na het behalen van één van de
vakdiploma’s, gedurende een aantal jaar extra begeleiding
op de werkplek aan.

M

ede daardoor is de uitstroom gedurende de looptijd van het
sectorplan beperkt gebleven tot 20%, terwijl dit voorheen
ruim 40% was. Een klinkend resultaat, zodanig zelfs dat
sociale partners besloten hebben om deze begeleiding te continueren na afloop van het sectorplan. Met de als mobiel kantoor
ingerichte TECTUM-bus zijn gediplomeerde dakdekkers en hun voormannen op locatie bezocht. Via zogenaamde ‘flitsgesprekken’ is in
beeld gebracht hoe het met de opgedane vakkennis staat, of er extra
ondersteuning nodig is en zo ja, hoe die ondersteuning in overleg
met de betreffende dakbedekkingsbedrijven georganiseerd kan
worden. £

“Wij hebben in de beroepsbegeleidende leerweg
belangrijke samenwerkingspartners gehad. Deze
hebben het zwaar te verduren gekregen. Vanwege
de financiële middelen bleek het lastig om mensen
op te leiden. Daardoor is een aantal bbl-opleidingen
verdwenen. Inmiddels is het economisch tij gekeerd.
Desondanks staat de bbl, als koninklijke leerweg, nog
steeds onder druk in een aantal sectoren. Nu vanuit
motieven die te maken hebben met personeelsschaarste en de werkomvang. In de dakbedekkingsbranche is dat niet anders, maar daar wordt de bbl
niet ter discussie gesteld. Ik vind het belangrijk dat
leerlingen zich op de niveaus 1, 2, 3 of 4 kwalificeren.
Via TECTUM kan dat. TECTUM leidt leerling-dakdekkers
op in vakopleidingen richting een MBO-diploma.
Daarvan plukken de leerlingen hun hele verdere leven
de vruchten. Bij opleiden draait het niet alleen om de
skills voor het beroep, maar ook om iemand op een
goede manier aan de maatschappij te laten deelnemen.
Vakopleidingen met een MBO-diploma zorgen voor
weerbaarheid, een smalle opleiding maakt kwetsbaar.
In de huidige economische situatie lijkt het een trend
te worden om snel en smal op te leiden. In een aantal
bouwkolommen zien we mensen rondlopen die alleen
slopen, lijmen, tegels of de eerste laag leggen. Daarmee schieten ze zichzelf in de voet. Iemand die slechts
één kunstje kent, staat zwak. In de bouwsector zijn de

afgelopen jaren erg veel mensen ontslagen, CAO’s zijn
uitgekleed, scholingsfondsen opgedroogd en branchestructuren onder druk gezet. De structuur van de bbl
in de dakbedekkingsbranche is altijd overeind gebleven.
Dat is de verdienste van de sector zelf geweest. De
platte dakenbranche heeft nooit gekozen voor de korte
klap met een training van een paar weken. Daardoor
bestaat de vakopleiding bij TECTUM nog steeds uit
blokweken. Het is een sterk model. Naast de vaktechniek in de blokweken, vinden er ook veel praktische
trainingen plaats die onder andere gericht zijn op het
veilig werken op hoogte, duurzaamheid, communicatie,
klantgericht handelen, bedrijfshulpverlening of VCA.
Daardoor worden de vakopleidingen nooit saai en zijn
ze van een bijzonder hoog niveau. De BIKUDAKbranche is daarin uniek. Er wordt goed gebruik
gemaakt van de flexibiliteit die bestaat om het vakonderwijs naar eigen inzicht in te richten.”
“Leerlingen in dienst van de opleider, vind ik een mooie
constructie. De opleider draagt de ondernemingsrisico’s gedurende de vakopleiding voor de leerling en
ontzorgt daarmee de werkgever van het leerbedrijf.
De vakopleidingen moeten tot een MBO-diploma leiden.
Zouden we dat niet doen, dan word je kwetsbaar als
bedrijf, werknemer en uiteindelijk als sector. Niks aan
veranderen, dus!” £
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HET KOST WAT…

H

et opleiden van vakkrachten kost nu eenmaal geld en veel ook. Gelukkig maar,
het beter worden in je vak mag en moet
ook wat kosten. Een betere vakman worden en
gelukkig zijn in je vak en werk, dat moet eigenlijk
hand in hand gaan. Dat beseffen werkgevers en
werknemers in de platte dakensector maar al te
goed. Daar heeft de bedrijfstak veel geld voor over.
Ik heb het dan niet over een cursus of een training
(dat op zich ook al een prima aanvulling op vakmanschap is overigens, zo’n 3500 dagen per jaar
in BIKUDAK), maar over een echte vakopleiding.
Een dag of 45 per jaar naar de opleiding gaan en
dan een diploma bemachtigen, dat volledig erkend
wordt door de BV Nederland via een ROC en het
Ministerie van OC&W. Daar gaat het om.
TECTUM heeft voor de bedrijfstak per 1 oktober
155 leerling-dakdekkers in opleiding. Meer kunnen
er misschien wel bij, maar meer wil de sector er
niet bij. Dat heet een instroomstop, maar gelukkig
kan er in januari wel weer gestart worden met de
vakopleiding. Even wachten dus. Dit heeft er vooral
mee te maken dat het opleiden in de dakbedekkingsbranche natuurlijk wel enigszins betaalbaar
moet blijven. Het is een simpele rekensom. Bijna
1 op de 15 van de bitumineuze en kunststof dakdekkers in Nederland volgt een opleiding. Dat is
waanzinnig veel. Via de inleentarieven, maar vooral
via de tegemoetkomingsregeling van het Sociaal
Fonds BIKUDAK wordt het opleiden betaald. Als de
‘grote bouw’ dit opleidingspercentage zou halen…
Nu is daar inmiddels veel te weinig personeel om
al het werk uit te voeren dat er nu eenmaal is.
Dat hebben de bouwbedrijven toch echt aan zichzelf te danken. Opleiden kost nu per slot van rekening veel geld, dat het liefst wordt opgebracht via
goede collectieve, dus CAO-afspraken. En daar is
men in de bouw vanaf gestapt.
De werkgevers en werknemers in BIKUDAK
hebben dit beseft, al jaren geleden, ook toen het
economisch prut was. Vooral toen is de bedrijfstak
blijven investeren, met prima salarissen, met een
uitstekende collectieve financiele tegemoetkomingsregeling via de CAO voor de vakopleiding,
met doorbetaling van de schooldag en met uitstekende opleidingen en begeleiding.
Toch dreigt in BIKUDAK nu een tekort aan personeel, maar dat heeft de sector in ieder geval niet
aan zichzelf te danken. Jonge gasten weten de
weg naar de dakbedekkingsbedrijven nog steeds
te vinden. Omdat ze gehoord hebben en weten
dat de sector echt iets te bieden heeft, alleen
kunnen we er nu nog wel wat meer gebruiken.
Daarom: niet verslappen, maar gewoon goed doorgaan. We vragen als sector veel, maar er komt ook
veel voor terug. £

Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM

Terug in de tijd
Met nagenoeg een halvering van het aantal leerlingen aan de vakopleidingen, komt in 2013 de
kritische ondergrens voor het opleiden voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven
in zicht. Gezien de zorgelijke financiële situatie worden de diploma-uitreikingen van TECTUM
twee jaar uiterst sober gevierd.

V

an een aantal regionale opleidingslocaties maakt de
bedrijfstak tijdelijk geen gebruik. Werkgevers doen
een dringend beroep op elkaar om minimaal één
leerling-dakdekker een opleiding aan te bieden.
Bestond het leerlingenaantal aan de vakopleidingen in het
seizoen 2011-2012 nog uit 188 deelnemers, het jaar daarop
bleek dit te zijn gedaald naar 110 deelnemers.

HULP VAN BUITEN
Om de bouw te stimuleren wordt begin 2013 een
Woonakkoord gesloten. Het is een tijdelijke maatregel op grond waarvan het lage BTW-tarief van
6% toegepast kan worden op werk bij renovatie
en onderhoud aan woningen van particulieren.

E
Malaise in
BIKUDAK-sector
De economische crisis trok een
zware wissel op de BIKUDAKsector, bleek uit branchestructuuronderzoek, dat de bouwnijverheid,
en dan met name de nieuwbouw,
nagenoeg tot stilstand was gekomen. Ook in de renovatiemarkt was
de spoeling dun geworden.

P

reventieve vervanging werd uitgesteld, het strategisch
onderhoud van woningcorporaties en VVE’s stond
onder druk. De kentering zorgde in de dakbedekkingsbranche voor een abrupte vermindering van de totale
omzet en werkte door in een schrikbarende daling van het
personeelsbestand. Stonden er in 2006 nog 3700 dakdekkers op de loonlijst, in 2012 was dit aantal gedaald tot onder
de 2500 werknemers. Het zette de financiering van veel
collectieve zaken onder druk. Wel nam het aantal ZZP’ers
toe. Deze ZZP’ers echter, dragen geen premie af aan het
Sociaal Fonds BIKUDAK.
De crisis zorgde ook voor een daling van het aantal deelnemers aan scholing en vakopleidingen. Daarbij bleek het
vasthouden van goed opgeleide dakdekkers een knelpunt.
Ongeveer veertig procent hield het binnen twee jaar na de
afronding van een vakopleiding voor gezien. Een probleem
dat overigens niet karakteristiek was voor de BIKUDAKbranche, maar zich in de hele bouwnijverheid voordeed,
tot zelfs 50 procent. £

Kredietcrisis

De kredietcrisis, waaraan onder andere de sectorplannen BIKUDAK ten grondslag liggen, is ontstaan in
de Verenigde Staten. Banken hadden te veel risico’s
genomen bij de verstrekking van kredieten.

T
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Het dieptepunt werd met rond de 90 deelnemers in het
seizoen 2013-2014 bereikt. De jaren daarna zette gelukkig
de stijgende lijn in. £

oen veel mensen hun krediet niet meer konden betalen,
raakten de banken vanaf 2007 in de problemen. Het betalingsverkeer dreigde stil te vallen. De wereldwijde kredietcrisis was een feit en had grote gevolgen voor de Nederlandse
economie. De beurskoersen kelderden en door de problemen
bij de banken, raakte ook het bedrijfsleven in de problemen.
Bedrijven kregen geen krediet meer, de vraag naar producten
liep terug, er was geen vertrouwen meer in de economie en
de werkloosheid nam toe. De kredietcrisis was uitgegroeid
tot een economische crisis. £

en paar maanden later wordt het Sociaal Akkoord gesloten
waarin afspraken worden gemaakt om de Nederlandse
arbeidsmarkt bestand te maken voor de uitdagingen van
de toekomst. Onderdeel van deze afspraken zijn de sectorplannen. In overleg met sociale partners stelt het kabinet de
‘Regeling cofinanciering sectorplannen’ op. Het kabinet trekt
er 600 miljoen euro voor uit om de plannen te financieren, de
sectoren leggen minimaal hetzelfde bedrag in. Het meeste
geld is bestemd voor (extra) scholing, behoud van vakkrachten,
begeleiding van met ontslag of arbeidsongeschiktheid bedreigde werknemers en extra leerwerkplekken voor jongeren.
Werkgevers- en werknemersorganisaties dienen gezamenlijk
invulling te geven aan de sectorplannen. Minister Asscher
roept sectoren op om snel met sectorplannen te komen.
“Plannen uit de sector zelf zijn noodzakelijk om mensen aan het
werk te krijgen én te houden. Ik wil mensen écht aan het werk
krijgen. Dat kan alleen samen met werkgevers en werknemers.”*
De uitdaging is, dat werkgevers en werknemers maatwerk
moeten kunnen leveren om mensen gericht aan de slag te helpen, hen te behouden voor de sector of te begeleiden naar
ander werk. £
(* NIEUWSBERICHT RIJKSOVERHEID 20-06-2013)

Sectorplan BIKUDAK
In 2013 ontwikkelen sociale partners een ambitieus
sectorplan BIKUDAK. Daarin wordt afgesproken dat de
branche een sociale en innovatieve benadering zal aannemen voor een goed werkende arbeidsmarkt. Zowel
voor de korte als de langere termijn.

H

et sectorplan BIKUDAK bevat afspraken met concrete
maatregelen die de voorziene knelpunten in de dakbedekkingsbranche het hoofd moeten bieden. Deze knelpunten hebben o.a. betrekking op de duurzame inzetbaarheid
van vakkrachten, vakbekwaamheid, instroomvergroting en uitstroombeperking, veiligheid en gezondheid en verbetering van
de arbeidsverhoudingen. Er wordt zwaar ingezet op scholing en
opleidingen. Het plan wordt door het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gehonoreerd en gesubsidieerd. Er wordt een Stuurgroep Sector Plan BIKUDAK in het
leven geroepen met een uitvoerend comité dat de uitvoering
van het plan coördineert. £

Roy Duim is 21 jaar
en sinds twee jaar werkzaam bij leerbedrijf
Topdak Dakbedekkingen
B.V. in Zwaagdijk.
Momenteel rondt hij de
opleiding ‘Allround
Dakdekker niveau 3’ af.
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“DakSkillCard handige tool”

05-10-17 14:50

Sociale partners zetten in op de invoering van een Vakpaspoort voor alle
vakkrachten die werken in de dakbedekkingsbranche. Uiteindelijk heeft
dit geresulteerd in de totstandkoming van de DakSkillCard.
De DakSkillCard is een strikt persoonlijk en onafhankelijk
document waarmee zowel het personeel in loondienst
als de ZZP’er onder andere de identiteit en de genoten
(vak)scholing kunnen laten zien. Werkgevers- en
werknemersorganisaties beschouwen de
DakSkillCard als een kwaliteitsimpuls voor de dakbedekkingsbranche, omdat er eerlijk, vakbekwaam
en veilig werken mee aantoonbaar wordt gemaakt.
Meer uitleg over de DakSkillCard wordt verstrekt
tijdens het symposium op 8 november a.s. in
het NBC Congrescentrum Nieuwegein. £

“Nog een paar maanden naar school. Dan heb
ik mijn diploma in mijn zak en ga ik fulltime
aan de slag”, laat Roy ons lachend weten.
Roy begon zijn carrière als stratenmaker,
maar kwam door vrienden in aanraking met
het dakdekkersberoep. Altijd buiten zijn en de
diverse werkomgevingen spraken hem direct
erg aan. Roy: “Ik vond het er meteen veel leuker en interessanter uitzien, dus ik ben op
zoek gegaan hoe ik in die richting verder kon
gaan. Ik kwam door een sollicitatie terecht bij
de opleidingsadviseur van TECTUM. Die heeft
mij kennis laten maken met het traject werkend leren. Via TECTUM een opleiding volgen
en deze meteen in de praktijk brengen bij een
bedrijf. Voor mij is dat de ideale combinatie!”
Met Roy nemen we de online versie van de
DakSkillCard door, een online omgeving
waarbij alle ‘skills’ van de dakdekkers
worden bijgehouden. Roy: “Dit is een heel

handige tool: je kunt precies zien wat iemand
allemaal voor vaardigheden heeft. Ook kun
je bekijken welke vaardighedenje nog moet
opdoen om bepaalde niveaus te bereiken.
Een (toekomstige) werkgever kan nu in één
oogopslag bekijken welke opleidingen iemand
heeft afgerond of waar iemand mee bezig is.
Goed is ook, dat je hier zelf niets voor hoeft
te doen, maar dat de informatie automatisch
bijgewerkt wordt zodra je een opleiding hebt
afgerond.”
En hoewel Roy geniet van de opleiding waarbij
hij echt alle facetten leert van het dakdekkersvak, heeft hij enorm veel zin om het leertraject
af te ronden en aan de slag te gaan. Zijn
ambitie is om door te groeien naar voorman
en ook leerling-dakdekkers onder zijn hoede
te nemen. Wij voorzien stiekem dat die
DakSkillCard van Roy in vaardigheden en
diploma’s nog flink zal worden aangevuld,
de komende jaren! £

Unieke overlegvorm
Hanane Chikhi is bestuurder bij CNV Vakmensen. “De
dakbedekkingsbranche is een kleine sector waarin sociale
partners gezamenlijk opereren. Door in pariteit samen te
werken, worden partijen langdurig aan elkaar gebonden.”

Z

o onderschrijven sociale partners het
belang van scholing, vakopleidingen,
veilig werken en duurzame inzetbaarheid.
“We zijn het daarover inhoudelijk niet altijd
eens, maar het besef om daaraan met z’n
allen iets te doen is er wel. In dit licht hebben
de sectorplannen goed gewerkt. Echter,
nog voordat deze in werking traden, hadden
sociale partners de knelpunten in de dakbedekkingsbranche al geanalyseerd en daarvoor
een eigen aanpak in gedachten. We waren al
met de zoektocht naar additionele financiering
voor de uitvoering van deze plannen gestart.
De sectorplannen BIKUDAK hebben de uitvoering van onze voornemens versneld. Zonder de
verstrekte subsidie waren er nooit zulke mooie
resultaten als in deze mate bereikt. Zo werd
gedurende de looptijd de instroom vergroot en
de vroegtijdige uitstroom beperkt. Extra begeleiding van geslaagden in de beroepspraktijk
heeft daaraan bijgedragen. De sectorplannen
besteden eveneens volop aandacht aan een
lange loopbaan zonder lichamelijk ongemak
en zetten zwaar in op duurzame inzetbaarheid.
Het dakdekken is een zwaar beroep met veel
lichamelijk ongemak. Die trend hebben paritaire partijen gesignaleerd en daarop is ingespeeld o.a. met de oprichting van B² transities.
Dit is een nieuw fenomeen, werknemers laten
deelnemen aan een begeleidingstraject naar
een andere baan die fysiek minder belastend
is. Eventueel in een andere sector, wellicht
door toedoen van scholing. Misschien zou
het een goede preventieve gewoonte kunnen

worden, indien werkgever en werknemer jaarlijks met elkaar evalueren hoe het met het
werkvermogen van de werknemer is gesteld.
Wat betreft de arbeidsomstandigheden valt er,
verspreid over alle beroepsgroepen in de
bouw, regelmatig een dode te betreuren als
gevolg van een arbeidsongeval. Het grootste
percentage komt door het vallen van hoogte.
De tijdsdruk om een werk uit te voeren is
enorm. Daardoor worden fouten gemaakt,
soms met fatale gevolgen.”
“Met de DakSkillCard tonen werknemers en
ZZP’ers hun kwalificatieniveau aan, ook of ze
bevoegd zijn om op hoogte te kunnen functioneren. Werkgevers moeten zich daarvan
vergewissen. Helaas is de DakSkillCard geen
garantie dat er nooit meer een arbeidsongeval
op het dak zal gebeuren, noch is het de
remedie tegen een te hoge werkdruk in de
sector. Voorts werd, vanuit de sectorplannen,
de deelname aan één van de vakopleidingen
financieel extra gecompenseerd. Ik vind de
vakopleidingen in de huidige vorm een groot
goed dat breed gedragen wordt. Beroepen,
waarvan we een aantal jaren geleden dachten
dat deze anno 2017 nog zouden bestaan, zijn
verdwenen. Dat hebben we in de havens en in
de mijnen gezien. In de dakbedekkingsbranche
is bijvoorbeeld het werken met de blauwdruk
op zijn retour. Beroepen veranderen zo snel
van inhoud... Eigenlijk moet iedereen zijn hele
leven lang leren om van een goede toekomst
verzekerd te blijven.” £
3

Nieuwe toekomst
Arnold Vermeulen werkt bij TECTUM als projectcoördinator van B² transities. B² transities is een
initiatief dat invulling geeft aan duurzame inzetbaarheid. Het versterkt de positie van dakdekkers
op de arbeidsmarkt.

U

itgangspunt van B² transities is, dat werknemers
gezond oud worden. Kan
dat niet als dakdekker, dan
mogelijk ergens anders in een
andere baan, eventueel buiten
de sector.
Vermeulen: “B² transities helpt
om dreigende arbeidsuitval als
gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid te voorkomen. Een dakdekker kan samen
met zijn werkgever de hulp van
B² transities voor bemiddeling
inroepen. Dat moeten ze trouwens wel tijdig doen. Ze moeten
samen preventief te werk gaan.
Onze taak is de dakdekkers
vervolgens te begeleiden van
werk naar ander werk. Daarvoor
wordt een traject uitgezet dat
er voor iedereen anders uitziet.
Het is individueel maatwerk.
Om een baanswitch uiteindelijk
te laten slagen, moet soms ook
een specifiek scholingstraject
worden afgelegd. Ook dat wordt
door B² transities georganiseerd. Dakdekkers die al werkloos zijn, kunnen deze scholing
trouwens volgen met behoud
van hun WW-uitkering, gedurende de uren dat er wordt opgeleid. De kans dat er een nieuwe
toekomst voor de dakdekker
in het verschiet ligt, is groot.
B² transities levert namelijk een

all-in pakket. Er wordt samengewerkt met ervaren dienstverleners op het terrein van
loopbaanadvisering. Van de
werkgever wordt een financiële
bijdrage verlangd. Daar staat
tegenover dat langdurige rompslomp, als gevolg van ontslagprocedures en mogelijk hoge
kosten bij instroom in de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), wordt voorkomen.” Daarmee wordt geld
bespaard, blijven werknemers
langer en gezond aan het werk
en wordt de arbeidsmarkt in de
sector op de korte én middellange termijn verbeterd.
“Ik begrijp dat het, zowel voor
werkgevers als werknemers,
wennen is dat er zoiets als
B² transities bestaat. Met
sectorgeld wordt een dakdekker
begeleid naar een baan, eventueel buiten de dakbedekkingsbranche. Overigens hoeft niemand zich gestigmatiseerd te
voelen als hij aan een traject
deelneemt. Dat is nergens voor
nodig. Sociale partners in de
dakbedekkingsbranche willen
oprecht dat iemand zowel op
zijn werk als in zijn thuissituatie
lekker in zijn vel zit. Bovendien
wordt met uiterste zorgvuldigheid de privacy van een trajectdeelnemer gewaarborgd.” £

Tweede
sectorplan
Voor het tweede sectorplan
BIKUDAK is de indertijd geformuleerde arbeidsmarktanalyse
het uitgangspunt geweest.
Op het terrein van duurzame inzetbaarheid
spitsen de maatregelen zich toe op het
gericht aan het werk helpen van mensen die
met werkloosheid of arbeidsongeschiktheid
worden bedreigd. Sociale partners hebben
hiervoor de stichting B² transities opgericht.
B² transities organiseert de overstap naar een
andere baan binnen en buiten de sector(en)
en is een gezamenlijk initiatief van de Betonreparatiesector en de BIKUDAK-sector. £

transities
VOOR BIKUDAK
EN BETONREPARATIE

Win-winsituatie
Arie van Gameren is directeur van Spuitco Dakbedekking in Ridderkerk. Hij is enthousiast over
de toegevoegde waarde van B² transities.

E

én van zijn werknemers neemt deel
aan een begeleidingstraject naar een
andere baan. “Het is in mijn bedrijf
de gewoonte om jaarlijks met iedere werknemer een evaluatiegesprek te houden. Ik
wil weten hoe ze het jaar ervaren hebben.
Zijn ze tevreden, hebben ze scholingswensen, loopt alles naar behoren of hebben ze
wellicht ideeën om het bedrijf verder vooruit
te helpen? Kortom, hoe zorgen we er met
z’n allen voor dat de boel op scherp blijft
staan? Met de betreffende B²-deelnemer
ging het qua gezondheid al een tijdje niet
echt lekker. Hij meldde zich een aantal
malen voor langere tijd ziek. De man is op
leeftijd en zoals al vaker geconstateerd,
ondervind je dan aan den lijve dat het dakdekken geen licht beroep is. Ondanks alle
arbeidshulpmiddelen die ik als werkgever
ter beschikking stel, weet ik dat dakdekkers
op latere leeftijd geconfronteerd kunnen
worden met fysieke gezondheidsklachten.
De één heeft daarvan meer last dan de
ander, sommigen halen fluitend de pensioengerechtigde leeftijd. Ik heb uiteen gezet
dat B² transities door sociale partners is
opgericht om hem, eventueel buiten de
dakbedekkingsbranche, nog jaren aan het
werk te houden. Omdat B² transities een
nieuw fenomeen is in onze bedrijfstak,
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moest hij er over nadenken. Dat begrijp ik.
Ik heb hem ook duidelijk gemaakt dat
B² transities geen afvalputje voor dakdekkers is, maar dat het hem op weg gaat
helpen naar een gezonde oude dag. Los van
zijn arbeidsuitval, kan de persoon in kwestie
nu nog steeds het nodige verstouwen. Maar
als het zo doorgaat, dan wordt het op een
gegeven moment aanmodderen met definitieve arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Dat
wil ik als werkgever niet en hij ook niet.”
“Uiteindelijk hebben we samen besloten dat
hij in contact treedt met B² transities. Daar
heeft hij de intake inmiddels achter de rug
en neemt op dit moment deel aan het traject
van loopbaanadvisering dat moet uitmonden
in een nieuwe baan. Zowel hij als ik worden
schriftelijk van de voortgang op de hoogte
gehouden. Ik vind B² transities een prima
initiatief. Van mij als werkgever wordt een
kostendekkende bijdrage verlangd. Daar heb
ik geen moeite mee. Er staat tegenover dat
mogelijk hoge kosten bij instroom in de Wet
Werk en inkomen naar arbeidsvermogen
(WIA), worden voorkomen. Daarmee wordt
ons geld bespaard en kan mijn werknemer
langer en gezond aan het werk blijven. Dat
laatste vind ik het belangrijkste. Het is een
win-winsituatie.” £

Uitvoering VakScan naast
Gezond en Veilig Werken
op het Dak
Er zijn al tientallen VakScans uitgevoerd. Met de
VakScan kan het Individueel Ontwikkelingsplan
(IOP) verder ingevuld worden.

D

e VakScan maakt duidelijk of de
werkervaring, belangstelling en
skills van de dakdekkers (nog) aansluiten op de door het bedrijf gevraagde
vakvaardigheden. Bovendien zijn aspecten
op het terrein van veilig, gezond en
milieuvriendelijk werken in de VakScan
meegenomen. De VakScan wordt in één
dag afgerond. Voor het laten uitvoeren van

een VakScan hadden/hebben werkgevers
de keuze uit één van de zes productgelieerde VakScan-combinatiepakketten.
Na de beëindiging van de VakScan,
werden de bevindingen gebundeld en
teruggekoppeld naar het bedrijf. Bleek
aanvullende scholing wenselijk, dan
volgde een specifiek scholingsaanbod. £

Scholing van werkenden
Het sectorplan BIKUDAK bevat een aantal maatregelen
dat betrekking heeft op scholing aan werkenden. Sociale
partners beschouwen (cursorische) scholing als middel dat
bijdraagt aan de realisatie van bedrijfsdoelen, individuele
ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Sectorplan:

EYEOPENER,
BOOST EN FLOW
Cees Woortman (VEBIDAK) is dit jaar voorzitter
van Sociaal Fonds BIKUDAK. We vragen hem
of de sector het gered zou hebben zonder de
sectorplannen.

H

ij denkt van wel: “Kijk ik naar de spankracht van de visie in de sector, dan
denk ik dat de dakbedekkingsbranche
in staat is om de eigen broek op te houden.
Ruim voordat de sectorplannen van kracht
werden, waren we al met bedrijfstakspecifieke
zaken bezig. In de basis stonden alle ambities
al op voorhand vast. De sectorplannen hebben
ons evenwel de middelen verschaft om
bepaalde voornemens versneld te kunnen
uitvoeren. Zo is bijvoorbeeld sectorbreed vastgesteld dat er een halt moest worden toegeroepen aan de vroegtijdige uitstroom na de

“In een periode van laagconjunctuur liggen de
prioriteiten van ondernemers
ergens anders. Desalniettemin
is men blijven scholen.”

N

amens de sector heeft TECTUM
een format ontwikkeld voor het
Individueel Ontwikkelingsplan (IOP).
Het opstellen van een IOP is maatwerk en
komt tot stand na overleg tussen werkgever
en werknemer. Zij zijn vervolgens samen
verantwoordelijk voor de uitvoering van het
plan. Het IOP brengt alle professionele
mogelijkheden van een vakvolwassen werknemer in kaart. Dit met het doel om (verborgen) talenten goed te laten aansluiten op de
(toekomstige) doelen van een bedrijf. Met
een IOP krijgen werknemers de kans om, via
een korte cursus, aan de eigen ontwikkeling
te werken en een doel te bereiken dat aan-

sluit op hun werkervaring en belangstelling.
Daardoor worden ze beter in hun vak, kunnen gevarieerder werk aan, verrijken hun
functie en worden duurzamer inzetbaar. Voor
werkgevers levert een IOP aanknopingspunten op om de (grotere) expertise van hun
werknemers optimaal te benutten en ze
mede daardoor langer te binden aan hun
bedrijf. Voor de opstelling en uitvoering van
IOP’s zijn additionele scholingsdagen per
werknemer beschikbaar gesteld. Naast de
IOP’s heeft TECTUM, ten behoeve van de
(oudere) werknemer zonder startkwalificatie,
EVC-trajecten georganiseerd. £

beroepskwalificatie. Op het moment dat er
vanuit de sectorplannen geld beschikbaar
komt om deze ambitie snel in de uitwerking
op te pakken, is dat geweldig. Nu konden er
ineens gekwalificeerde krachten worden
vrijgemaakt, die vanuit de TECTUM-bussen
de extra begeleiding voor dakdekkers op de
werkplek organiseerden. Dan zie je dat er een
‘flow’ ontstaat, met een indamming van de
snelle uitstroom tot gevolg. Ik zie de grote
betekenis van de sectorplannen in twee opzichten. De planvorming zorgde in de pariteit
voor een ‘boost’ aan ideeën voor een nog
betere sector. Vervolgens hebben we deze
ideeën voor een groot deel kunnen concretiseren omdat de middelen ons daartoe vanuit de
sectorplannen in staat stelden. Ik kan mij herinneren dat in de Algemene Ledenvergadering
van VEBIDAK, een aantal jaren geleden, een

dramatische oproep werd gedaan om minimaal één leerling-dakdekker per bedrijf bij
TECTUM te plaatsen. De kritische ondergrens
voor het lijfsbehoud van de opleider kwam
namelijk in zicht. Of dat goed is opgepakt?
Jazeker, in die zin dat het een ‘eyeopener’
was. Werkgevers maakten duidelijk dat ze het
belang van scholing en opleidingen onderkenden, ook in tijden van diepe crisis. Over het
concrete resultaat, wat betreft de instroom,
ben ik minder uitgesproken. In een periode
van laagconjunctuur liggen de prioriteiten van
ondernemers ergens anders. Desalniettemin
is men blijven scholen en heeft daarmee tijdig
geanticipeerd op het economisch herstel met
de vraag naar goede vakmensen.”
“Samenvattend denk ik evenwel, dat de toename van het aantal deelnemers aan de vakopleidingen voor het grootste gedeelte veroorzaakt is door een aantrekkende economie. Iets
anders vind ik de oprichting van B² transities.
Met B² transities maakt de sector kenbaar dat
ze het als zorgplicht beschouwt om mensen,
zonder lichamelijke malheur, lang actief aan
het werk te houden. Wat ik nog wel een item
vind, is het vergroten van het bewustzijn over
de arbeidsrisico’s aan de kant van werknemers. Er worden erg veel applicaties beschikbaar gesteld die het werk lichter maken. Die
moeten uiteraard wel benut worden. De grote
sluipmoordenaar in de dakbedekkingsbranche
betreft de fysieke belasting. Het bizarre is dat
de effecten daarvan pas op latere leeftijd bij de
dakdekker zichtbaar worden. Op trajecten van
bewustwording is nog een wereld te winnen.
Na de sectorplannen zal de sector vooral
doorpakken op de terreinen sociale innovatie
en duurzame inzetbaarheid. Twee sleutelwoorden blijven voor mij in de komende jaren overeind staan: ambitie en balans.” £
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Lang en gezond
werkzaam

Preventiemedewerker
Dak

De dakbedekkingsbranche besteedt al jaren
aandacht aan duurzame inzetbaarheid van

Als (aankomend) preventiemedewerker is het
van belang dat er over

werknemers tot aan hun pensioen. Dat gebeurt
bijvoorbeeld met vaste lesblokken in de vakopleidingen, maar ook door korte thematische

de benodigde kennis en
vaardigheden beschikt
wordt om deze functie
uit te kunnen oefenen.
De TECTUM-cursus
Preventiemedewerker Dak
is de perfecte voorbereiding op die taak!

cursussen op het terrein van arbo en veiligheid
aan te bieden.
Voor een extra impuls zorgde de eendaagse training TopFit4TheJob.
Deze leverde een bijdrage aan een lange loopbaan zonder al te
veel lichamelijk ongemak. Tijdens deze training is ingegaan op het
belang van een gezonde levensstijl. Bovendien werd iedere deelnemer in de gelegenheid gesteld om zich medisch te laten onderzoeken. Dit, om eventuele gezondheidsrisico’s en/of lichamelijke
afwijkingen tijdig in beeld te brengen (PMO/PAGO). £

Per 1 juli 2017 wijzigde de Arbowet.
Eén van deze wijzigingen houdt in dat
de rol van de preventiemedewerker
aanzienlijk belangrijker wordt. Wat
betekenen deze wijzigingen voor de
preventiemedewerker?
Bij het samenstellen van de cursus, is
naast het door de branche opgestelde
functieprofiel, de Branche-Risico
Inventarisatie & Evaluatie (B-RI&E)
als uitgangspunt gekozen.
De cursusonderdelen hebben een
zeer praktisch en interactief karakter.
De docenten komen uit de praktijk
en hebben derhalve veel ervaring
binnen de BIKUDAK-branche.

Modelsector
Jannes Bouma en Joep Jansen functioneren als managing consultants
ten behoeve van de dakbedekkingsbranche en zijn vanuit deze hoedanigheid betrokken bij de sectorplannen BIKUDAK.

Z

ij staan onder andere voor innovatie van
de arbeidsmarkt met duurzame inzetbaarheid. Bouma en Jansen hebben met
geld te maken, zo klinkt het in de wandelgangen. Voor een deel wordt dit laatste door
hen beaamd. “In de loop der jaren zijn
de paritaire activiteiten in de platte dakenbranche alleen maar toegenomen, terwijl de
beschikbare geldmiddelen afnamen. Dat
heeft de aandacht voor externe financiering
vergroot. Bij de zoektocht naar de centen om
projecten te kunnen uitvoeren, kunnen wij een
goede rol spelen. Maar dat is niet het enige.”
“In overleg met VEBIDAK, FNV Bouwen &
Wonen, CNV Vakmensen en TECTUM buigen
we ons ook over de inhoud van allerlei
plannen. We denken en praten erover mee en
dragen soms ook oplossingen aan voor de
knelpunten die een sector beheersen. Pas
nadat dit op de rit staat, gaan we op zoek
naar het geld om de ambities, in dit geval
die van de BIKUDAK-sector, te kunnen
uitvoeren. Daarin zijn we expert.
6

We zijn goed thuis in de wereld van subsidietrajecten en in de cultuur waarmee externe
financiering omgeven is. Het is veelomvattend
en specialistisch werk, met name ook in het
traject dat na de eventuele toekenning volgt;
de controle en projectadministratie. We kunnen goed begrijpen dat daarvoor een beroep
op onze expertise is gedaan. Naast creativiteit, worden wij afgerekend op effectiviteit.
Wat we overigens niet doen, is uitvoeren.
Dat doet TECTUM met name.”
“De dakbedekkingsbranche is een sector die
de nek durft uit te steken. Omdat deze sector
bescheiden van omvang is, kan er sneller en
creatiever geopereerd worden dan in grote en
logge sectoren. Het paritaire overleg ademt
een hoge gunfactor. Er wordt meer gestuurd
op immateriële, dan op materiële doelen.
Sectorale belangen gaan voor. In heel veel
dossiers vervult de dakbedekkingsbranche
een voortrekkersrol.”

B² transities is daarvan een voorbeeld. Een
branche, die geld aanwendt voor transities
ook buiten de sector, is uniek. Een doorbraak
die zelfs Den Haag is opgevallen.
“B² transities is de eerste stap. Het bemiddelt
op dit moment de dakdekker die al kwakkelt
met zijn gezondheid. Eigenlijk zou B² transities in de toekomst een preventieve rol moeten gaan spelen. Dus nog vóórdat dakdekkers
op latere leeftijd uitvallen, hen van te voren al
tot het inzicht laten komen dat het in een
aantal gevallen wellicht beter zou zijn om iets
anders te gaan doen. Vervolgens zou daar dan
de trajectbegeleiding op afgestemd kunnen
worden. Met de sectorgelden zijn fantastische
dingen bereikt. Vrij vertaald hebben de euro’s
voor een duurzame vooruitgang in de dakbedekkingsbranche gezorgd. De komende jaren
krijgen duurzame inzetbaarheid en sociale
innovatie absoluut prioriteit bij het Ministerie
van SoZaWe. Daardoor blijft het voor alle
betrokkenen in deze sector een voortdurende
stroom van uitdagingen.” £

DOELGROEP:
Medewerkers die de functie van
preventiemedewerker, als bedoeld
in Artikel 15 van de CAO BIKUDAK,
(gaan) uitvoeren.

CURSUSDUUR:
Twee dagen, met de mogelijkheid voor
een terugkomdag of gebruik telefonisch
spreekuur.

LESPROGRAMMA:
Het programma voor deze twee cursusdagen wordt globaal weggezet in vier
blokken, te weten:
I. Arbo: wet- en regelgeving
(Nieuwe Arbowet 2017)
II. Rol in de organisatie
III. Communicatie
IV. B-RI&E en Plan van Aanpak £

Daadkrachtige sector
Ben Bleumer is bestuurder bij FNV Bouwen & Wonen Hij onderschrijft een van de uitspraken van zijn voorganger, FNV-collega
Hans Crombeen, die de sectorplannen BIKUDAK als één van de hoogtepunten in de dakbedekkingsbranche beschouwde.
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Werkgevers en werknemers in de bitumineuze en kunststof
dakbedekkingsbranche (VEBIDAK, FNV en CNV) organiseren op
woensdagmiddag 8 november a.s. een symposium.
In het kader van de regeling cofinanciering
sectorplangelden van (inmiddels voormalig)
minister Asscher, heeft de BIKUDAK-sector
vanaf 2014 uitvoering gegeven aan Sectorplannen en daarmee opmerkelijke resultaten
behaald. Echter, ook hier geldt, stilstand is
achteruitgang. Hoe deze ontwikkelingen
te bestendigen en verder uit te bouwen?
Instroom in de bbl-opleidingen, behoud van
personeel door branchebrede HRM-aansturing,
de introductie van de DakSkillCard en de
oprichting van B2 transities zijn BIKUDAKontwikkelingen om trots op te zijn.
Een panel van prominenten uit bedrijfsleven,
onderwijs, overheid en politiek gaat aan de hand

van prikkelende stellingen met elkaar, en bij
voorkeur ook met u, over deze onderwerpen in
gesprek. Het symposium wordt afgesloten met
een culinair aangeklede borrel.
AANMELDEN
U kunt zich nog aanmelden voor het symposium
via info@daksymposium.nl.
Graag tot ziens op woensdag 8 november!

WAAR: NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
AANVANG: van 14.00 tot ± 16.30 uur

FOTO: HERMIEN LAM

BI DA
K

aa

n

de

IU

M

SA
U
IT
8 V
N
O
E
n
DI
o
K
T
GI
U
v
H
em E NG
DA S
be DA
K YM
r 2 TE
w P
er O
01 !
kt S
7

“Zoiets is niet goed. Door extra begeleiding
aan te bieden, wil de sector het uitstroompercentage drastisch beperken. Wat in dit verband een rol speelde, is het feit dat dakdekkers na hun vakopleiding soms geen vast
dienstverband werd aangeboden. Vervolgens
werden ze wel langdurig, op contractbasis, via
een uitzendbureau of detacheerder ingehuurd. Een enkeling kreeg ‘de optie’ om als
ZZP’er aan te blijven. Dat vind ik not done.
Zoiets demotiveert. Een opleiding wordt
gevolgd om de toekomst de baas te zijn.
Daarvoor zet iedereen zich in. Werknemer,
werkgever alsmede de sector. Iets anders
betreft de duurzame inzetbaarheid en het
preventief handelen. Ik wil dat gezond oud
worden vanzelfsprekend wordt. Met het
operationeel worden van B² transities is
een initiatief van de Betonreparatie- en de

ko 17
m
st

BIKUDAK-sector uitgewerkt dat helpt om
dreigende arbeidsuitval als gevolg van
arbeidsongeschiktheid of werkloosheid op tijd
te voorkomen. B² transities onderzoekt en
bemiddelt of hierdoor getroffen werknemers
binnen of buiten de sector herplaatst kunnen
worden. Zijn ze breed geschoold, dan kan dit
iets eenvoudiger georganiseerd worden. Het
unieke is, dat de platte dakenbranche met
sectorgeld iemand ook de mogelijkheid biedt
om buiten de eigen sector emplooi te vinden.
Ik ken weinig sectoren die dit op deze wijze
doen. Punt van aandacht blijft voor mij de
flexibele schil. Die is in mijn ogen te groot. In
mijn achterban werken werknemers soms al
jaren via een uitzendbureau voor één bedrijf.
Bizar eigenlijk. Dat moet anders en beter
kunnen. Op dit moment zijn de orderportefeuilles behoorlijk gevuld. Voor werknemers
moet de aantrekkende economie ook iets
opleveren: zekerheid! ZZP’ers mogen nooit
als een verkapt personeelslid fungeren. Dan
is er sprake van schijnzelfstandigheid en daar
moeten we vanaf. ZZP’ers zijn ondernemers.
Ofschoon de personeelsbestanden op dit
moment aantrekken, blijkt deze stijging relatief meer veroorzaakt te worden door een toename van het UTA-personeel. Dat zegt ook
iets over de flexibele schil die zijn weg op het
dak gevonden heeft. We kunnen blijven opleiden en via HRM-maatregelen blijven begeleiden. Dat moeten we ook zeker doen, maar
blijft voor een groep werknemers in de flexibele schil de onzekerheid overeind, dan zal
deze in de toekomst op zoek gaan naar werk
en dit in een andere sector vinden. De krapte
op de arbeidsmarkt gaat toenemen en de
vraag naar meer zekerheid is, ondanks de
fabels daarover, ook voor jongeren, terecht.” £

“De sectorplannen staan voor lef en de wil om
tegen de economische malaise in te
roeien. Kijk ik naar andere grotere sectoren,
dan is dat daar in onvoldoende mate gebeurd. Mede door toedoen van de sectorplannen, staat de opleidingsstructuur in de platte
dakenbranche nog overeind. Er werden, zelfs
op het dieptepunt van de crisis, blijvend leerlingen opgeleid. Het breed opleiden om er in
de toekomst te staan, dat heeft de sector bijzonder knap gedaan. Dakdekker is daardoor
geen fragmentarisch beroep geworden.
Opleiden is de motor van elke sector. Een
ander knelpunt, dat bijzonder voortvarend is
opgepakt, betreft de beperking van de vroege
uitstroom van dakdekkers nadat deze het vakdiploma hadden behaald. Binnen twee jaar
na de beroepskwalificatie hield 40 procent van
de geslaagden het voor gezien.”

Presentatie: Anita Witzier.

VERWACHTE SPREKERS EN PANEL:
• Paul van den Boom (secretaris Stichting
van de Arbeid)
• Rob Bootsman (directeur Boko B.V. Dakbedekkers)
• Taco van Hoek (directeur Economisch 		
Instituut voor de Bouw)

• Paul van Maanen (voorzitter Raad van Bestuur
ROC Midden Nederland)
• Mariëtte Patijn (vice-voorzitter FNV)
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Van analyse
naar resultaat
De ervaringen met sociale innovatie hebben sociale partners
gebundeld in het handzame
boekje ‘Op grote hoogte’. Het
boekje bestaat uit twee delen.

H

et eerste gedeelte levert een analyse van
de sector op met de uitdagingen vanuit de
sectorplannen. De economische crisis wordt
niet als enige oorzaak voor de daling in personeelsbestanden aangemerkt. Zaken als verstoorde
arbeidsverhoudingen en een imagoprobleem
leveren daaraan helaas eveneens een bijdrage.
Het tweede deel richt zich specifiek op de arbeidsverhoudingen met de ‘best practices’
als rode draad. Met een best practice presenteren werkgever en werknemer de
succesfactoren uit de eigen werkomgeving.
Tien dakbedekkingsbedrijven met hun medewerkers hebben zich daarvoor door
drie bureaus (anoniem) de maat laten nemen. Uiteindelijk leverde dit twintig tips op
om de arbeidsverhoudingen in de dakbedekkingsbranche te optimaliseren. £

OPLEIDER
IN CRISISTIJD
Marc Evers is directeur van Mastum Daksystemen
B.V. uit De Meern. Vorig jaar won hij met zijn bedrijf
de Gouden Brander tijdens de diploma-uitreiking
van TECTUM. De Gouden Brander is bestemd voor
een onderneming die in de bedrijfsvoering volop
aandacht schenkt aan scholing en opleidingen en
een hoog percentage geslaagden realiseert.

D

Colofon

e toegevoegde waarde van scholing
en vakopleidingen is voor de bedrijfsvoering van het bedrijf van Evers
onmisbaar. Ook tijdens de crisisjaren werd er
behoorlijk opgeleid. “Ondernemen doe je niet
in het jaar dat je bezig bent. Je onderneemt
voor de jaren daarna. Sectorbreed constateerde ik rond 2011 een toenemende aanwas
van ZZP’ers. Vanwege de kosten was het
interessant geworden om het werk, of een
gedeelte daarvan, aan flexkrachten te
gunnen. De inzet van de flexibele schil ging
evenwel ten koste van het vaste personeelsbestand. Daarvan ben ik geen voorstander.
Afkalvende personeelsbestanden zetten de
verworvenheden in de branche onder druk
en gaan uiteindelijk ten koste van de eigen
ondernemingsidentiteit. Bovendien kon ik
destijds niet weten hoe het met het kwalificatieniveau van een betreffende ZZP’er was
gesteld. Beschikte hij over parate vakkennis
en liet hij zich regelmatig bijspijkeren? Had
hij de aansprakelijkheidsrisico’s afgedekt? Ik
run een commercieel bedrijf en maak dagelijks kenbaar hoe goed wij daken kunnen
maken. Dat moeten we in de praktijk waarmaken. Met geschoolde vakmensen kan dat.
Met een ZZP’er die ik niet goed ken, moet
ik dat afwachten. Kortom, ik heb op een gegeven moment besloten dat we, ondanks de
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TECTUM-JOURNAAL is een uitgave
van TECTUM, Stichting voor Dakvakmanschap en verschijnt 3x per jaar
REDACTIESECRETARIAAT:
Ilse Kolsteeg

slechte tijd, zelf bleven opleiden. De flexibiliteit richting de opdrachtgevers, organiseren
we met het eigen personeel. Het mes sneed
daardoor aan twee kanten. Jongeren werd
een kans geboden om zich te ontplooien en ik
kon aantonen dat de daken door vakkrachten
werden bedekt. Dat voelde goed. Op het dieptepunt van de crisis is derhalve een aantal
leerlingen bij TECTUM geplaatst. Ik vind dat
ze bij TECTUM een goede basis meekrijgen
om uit de voeten te kunnen op het dak en om
als ambassadeur van mijn bedrijf te functioneren. Begrijp me niet verkeerd, ik heb niets
tegen ZZP’ers. We zetten ze zelf ook in, maar
ik vind dat je zuinig op het eigen personeel
moet zijn. Inmiddels is de markt booming.
Alle bouwsectoren komen handjes tekort.
De flexibele schil zal altijd in beeld blijven.
Maar er is in de tussenliggende periode wel
wat veranderd. Met name rond de contractvorming zijn de regels voor de ZZP’er aangescherpt. Ze moeten aantoonbaar voldoen aan
de eisen die sociale partners hebben gesteld
ten aanzien van het werken op hoogte.
Bovendien mag er geen sprake zijn van
schijnzelfstandigheid. De ZZP’er moet voor
zijn eigen productiemiddelen zorgen. Ik vind
dit volkomen terecht. Het succes van de sectorplannen? Ik denk dat komt door de focus
van alle partijen op een goede sector.” £

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

TEKSTEN:
Eric Boer Communicatie
Maria Pels (Wolk9)
GRAFISCH ONTWERP:
Marjolein Ruiter Grafisch
Ontwerp & Media

Stoute schoenen
Als er iemand echt iedere dag vrolijk op het dak staat, is het wel
Jeffrey van Elshout (34). Hij woont met zijn vrouw en drie kinderen
in Alphen aan de Rijn.
INTERVIEW EN FOTO: MARIA PELS

J

effrey: “Ik zat in mijn laatste leerjaar
van school en had voor de richting verkoop gekozen. Op een dag liep ik bij
mijn school over een bruggetje en zag ik dat
daar bij een gebouw een dakdekker bezig
was. Ik dacht toen bij mijzelf: dat lijkt mij een
mooi beroep. Ik ben na mijn opleiding nog in
winkels werkzaam geweest, maar dat beeld
van die dakdekker liet me niet los. De vrijheid
die het mij geeft en het altijd buiten werken
zijn voor mij de voornaamste redenen.”
Jeffrey besloot de stoute schoenen aan te
trekken, zegde zijn verkoopbaan op en is gaan
solliciteren bij dakbedekkingsbedrijven. Hij
werd aangenomen bij Kewodak. “Ik heb daar
in de praktijk het vak geleerd, maar ik was
blij dat ik twee jaar geleden bij TECTUM met
de vakopleiding op niveau 1 mocht beginnen.”
Kort daarop volgde Jeffrey niveau 2 en in
december van dit jaar hoopt hij niveau 3 af
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te ronden. Jeffrey: “De opleidingen van
TECTUM zijn heel fijn. Bij de eerste twee
opleidingen vond ik met name de theorie erg
interessant. Bij de opleiding die ik nu doe,
wordt er nog dieper in gegaan op de stof en
komen er hele interessante facetten in de
praktijklessen aan bod, zoals shingelen en
zink leggen.”
Jeffrey is blij dat hij de kansen krijgt om via
zijn werkgever zijn kennis uit te breiden en
zijn diploma’s te behalen. Want hoewel hij al
ruim zestien jaar praktijkervaring had voordat
hij aan de opleiding begon, heeft het zijn
kennis en vaardigheden toch behoorlijk
uitgebreid. Ook won hij de TECTUM-Award
en mocht hij dus mee naar het welbekende
project in Moldavië. Op de vraag op wat zijn
verdere ambities zijn in dit beroep, antwoordt
hij lachend: “Nou wie weet, sta ik over tien
jaar wel les te geven bij TECTUM!” £
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