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Wie is het?
Wat hebben Fajah Lourens, Dionne Stax, Sophie Hilbrand, Anna Nooshin en Ilse Warringa met elkaar gemeen?
Niet veel, behalve dan dat één van deze geweldige vrouwen de diploma-uitreiking 2018 voor TECTUM zal gaan
presenteren. Inmiddels is onze diploma-uitreiking uitgegroeid tot een druk bezocht event en zijn er al heel wat
bijzondere presentatrices geweest die het feest nog spectaculairder hebben gemaakt.

Fajah Lourens begon als actrice
in Costa en GTST. Naast model,
modeontwerpster en fitnessgoeroe
is zij ook in te huren als DJ.

Dionne Stax is één van de
gezichten van het NOS journaal.
Ook is zij te zien als presentatrice bij omroep MAX.

©ANNA NOOSHIN

©MICHEL SCHNATER

©FAJAH LOURENS

©NOS / STEFAN HEIJDENDAEL

Wij houden het nog even spannend, maar denk jij te weten wie dit jaar de diploma uitreiking gaat presenteren? Vul dan onze poll in op Facebook.

Sophie Hilbrand is vooral bekend
van het programma Spuiten en
Slikken van BNN en nog tal van
andere programma’s.

Anna Nooshin is de mode- en
lifestyle deskundige voor RTL Boulevard en bekend als presentatrice
van Curvy Supermodel.

Ilse Warringa speelt Juf Ank in
de serie ‘De Luizenmoeder’, dé
kijkcijferhit van de Nederlandse
televisie.

Duurzame
Inzetbaarheid (DI)

Dit project is mede
mogelijk gemaakt door het
Europees Sociaal Fonds
van de Europese Unie.

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer
aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van
werkenden vergroten. Voor de BIKUDAK-sector is dit
de normaalste zaak van wereld.

N

amens sociale partners voert TECTUM al
jaren gerichte activiteiten uit om mensen,
nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd,
competent en productief aan het werk te houden.
TECTUM heeft meegewerkt aan maatregelen die de
gezondheid en vitaliteit alsmede de betrokkenheid
en productiviteit van medewerkers bevorderen.
Enkele voorbeelden daarvan zijn: de VakScan,
naast Gezond en Veilig Werken op het Dak, extra
begeleiding om voortijdige uitstroom na de diplomering te voorkomen, specifieke korte cursussen

zoals TopFit4TheJob en B² transities om werknemers aantrekkelijk te houden voor de arbeidsmarkt.

NIEUWE DI-INITIATIEVEN
TECTUM heeft van sociale partners de ruimte gekregen om door te schakelen met projecten die gericht
zijn op duurzame inzetbaarheid. Voorbeelden zijn
o.a. de VakScan-DI, de ontwikkeling van e-learning
en nieuwe HRM-activiteiten zoals de Quickscan.
Lees erover verderop in deze editie. £

Duurzame inzetbaarheid:
• Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder
een gezonde leefstijl en het terugdringen van werkstress
en ongewenst gedrag in de werksfeer;
• Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden,
waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke
kennis en vaardigheden;

• Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden,
het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar
ondernemerschap;
• Het bevorderen van een flexibele werkcultuur,
waaronder het invoeren van arbeidstijdenmanagement.
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“Het zal wennen zijn om weer in
de schoolbanken plaats te nemen
en op een gegeven moment vanuit
de binnendienst mijn brood te
verdienen, maar ik heb er zin in.”

OP NAAR DE
BINNENDIENST
WIE: René van Doorn (47)
WAT: Dreigende arbeidsongeschiktheid
WAAR: Eurocover, Heeswijk-Dinther
HOE: Omscholing naar binnendienstfunctie
in hetzelfde bedrijf

R

ené van Doorn is 47 jaar. Hij begon op
zestienjarige leeftijd te werken in het
tuinbouwbedrijf van zijn vader. Zwaar
werk was het. In 1999 was hij één van de
eerste dakdekkers die in loondienst bij
Eurocover werd aangesteld. Inmiddels is hij
er voorman/dakdekker. Het vak leerde hij van
oude rotten in de praktijk. Hij vindt het dakdekken een mooi en afwisselend beroep.

De laatste jaren begint hij echter de gevolgen
van beide zware beroepen te ervaren. Hij heeft
in toenemende mate last van zijn knieën. “Ik
kan nog steeds als dakdekker functioneren,
maar het gaat wat moeizamer allemaal.”
René kaartte het fysieke ongemak aan bij
Harm van de Ven, zijn werkgever. Hij wilde
voorkomen dat er op een gegeven moment
sprake zou zijn van definitieve arbeidsuitval en
hij wilde René niet kwijt. Zelf liep Harm op dat
moment rond met plannen om te investeren
in een nieuw automatiseringssysteem voor
calculatie en uitvoering en wilde daarvoor
iemand aantrekken.

ISOLATIE in
vakopleidingen
Het aanbrengen van isolatie als vakonderdeel werd de
laatste jaren consequent aan de orde gesteld in de vakopleidingen. Er leerling-dakdekkers in de lesstof van de
vakopleidingen de praktijk mee te laten oefenen, bleek
een lastiger verhaal.
Isolatiemateriaal kost namelijk veel opslagvolume.
Bovendien zouden de dakmallen in de praktijkruimten
aangepast moeten worden door alle opstanden te verhogen. Voorts dienden de kwalificatiedossiers onder de
loep te worden genomen en er dienden nieuwe praktijkopdrachten te verschijnen. Ook niet onbelangrijk, de
bestaande lesstof moest, als gevolg van de toevoeging van
de praktijkcomponent Isolatie, in tact blijven. Het is passen
en meten geweest, maar het is er desalniettemin niet van
gekomen. In blokweek 4 en 5 van de basisberoepsopleiding
gaan leerling-dakdekkers in de praktijk met PIR-isolatie
aan de slag. £
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René van Doorn en Harm van de Ven

Harm: “Ik zou dan meer tijd overhouden om
me op andere belangrijke bedrijfsactiviteiten
te kunnen richten.”

Daarnaast zitten er nog enkele communicatietrainingen in de planning.

EEN ZWAAR PROGRAMMA?

René: “Het zal wennen zijn om weer in de
schoolbanken plaats te nemen en op een
gegeven moment vanuit de binnendienst mijn
brood te verdienen, maar ik heb er zin in.”

René: “Ik ben door-en-door getest of ik voor
zo’n baan in aanmerking kon komen. Dat was
mogelijk, mits ik mij er gericht voor zou laten
scholen.” Uiteindelijk is daartoe besloten.
Concreet betekent het, dat René een opleiding
‘Office’ gaat doen en goed leert werken met
Word, Excel en Outlook. Voorts zal hij de
modules Organisatie en Werkplanning,
Calculeren en Offerte lezen en eventueel
Bouwfysica uit de OKD-Kader volgen.

VOORDEEL

Harm: “Uiteindelijk levert het mij een goede
en betrouwbare vakkracht op die als voordeel
heeft, dat hij het bedrijf al van binnen en
buiten kent. Het zal mij ontlasten...” £

VakScan Duurzame
Inzetbaarheid (DI)
De VakScan duurt één dag en is bedoeld om te kijken waar
iemand in zijn vak staat en waar mogelijk nog aan gewerkt
kan worden. De VakScan is niet bedoeld om iemand af te
rekenen. Het is een momentopname van kennis, kunde en
vaardigheden. De scan laat het beste van een dakdekker
zien op een manier die bij hem of haar past. Voor de

Ervaren dakdekkers
:

geven tips

“Neem fysieke klachten serieus. Ga daarover in gesprek met de werkgever. Oudere dakdekkers melden soms, dat ze iets voelen voor het
onderhoudswerk. Pas op! Onderhoudswerk is vaak zwaarder voor dakdekkers dan het werken in een georganiseerde ploeg. Onderhoud betekent
zelfstandig alles ter plekke regelen. De ladder opstellen, veiligheid in de
gaten houden, materiaal handmatig naar boven sjouwen. Ladder op en
ladder af en aan het einde van het werk de hele boel weer afbreken.
Onderhoudswerk vraagt fysiek veel van een dakdekker.”

VakScan-DI geldt min of meer hetzelfde.

D

eze VakScan-DI is een vervolg op de algemene VakScan. De VakScan-DI vindt plaats in
de beroepspraktijk en richt zich (vooralsnog) op 250 dakdekkers van 35 jaar of ouder
die afkomstig zijn uit 75 bedrijven.

De VakScan-DI duurt geen dag, maar neemt ongeveer een uurtje in beslag voor een gesprek.
De tijd voor het gesprek wordt dusdanig gepland, dat de voortgang in het werk zo min mogelijk wordt verstoord.
Tijdens het uitvoeren van de VakScan-DI probeert TECTUM erachter te komen hoe iemand in
zijn werk zit. Wat vindt de dakdekker bijvoorbeeld van zijn werksituatie, kennis en vaardigheden, veilig en gezond werken of zijn privésituatie in relatie tot het werk? Daarnaast wordt
naar de toekomst gekeken. Voelt de dakdekker zich fysiek in staat om het beroep lang vol te
houden? Denkt hij de pensioengerechtigde leeftijd te halen?
De nadruk wordt niet alleen op (aanvullende) scholing gelegd, het gaat in dit geval puur om
de vakkracht zelf en deze zo lang mogelijk gezond te laten werken.
In het belang van de bedrijfstak stellen sociale partners (VEBIDAK, FNV Bouw en CNV Vakmensen) het bijzonder op prijs dat men aan de VakScan-DI deelneemt, indien men daartoe
uitgenodigd wordt. £

“De één staat altijd te branden, de ander doet altijd de afwerking. De
één heeft ’s avonds last van zijn knieën en komt niet meer overeind, de
ander heeft last van zijn nek. Voorkom eentonigheid in het werk. Zorg
in de ploeg voor afwisseling. Doe dit vooral ook op jonge leeftijd en niet
alleen na het vijftigste jaar. Dat zijn kleine dingen met grote (goede!)
gevolgen.”

Leerling-evaluatie:

Krijgt TECTUM
goed rapport?
Van de Onderwijsinspectie zijn opleiders verplicht
om hun leerlingen te vragen wat zij van het onderwijs vinden. In de vakopleidingen wordt twee keer
per jaar geëvalueerd. De bedoeling van een leerling-evaluatie is uiteraard om het onderwijs nog
beter te maken dan het al is.

L

eerling-dakdekkers kunnen zonder zich
bezwaard te voelen, open reageren op de
gestelde vragen. Zij hoeven van hun hart
geen moordkuil te maken. Op- en aanmerkingen
zijn weliswaar individueel, maar worden klassikaal verwerkt in de rapportage.

HERVERKAVELING LESSTOF
TECTUM wil graag weten hoe de leerlingdakdekkers het onderwijs ervaren. Wat vinden ze
bijvoorbeeld van de opbouw van de lessen, de
variatie of het lesmateriaal? Hun oordeel telt. In
grote lijnen blijken de leerlingen tevreden te zijn
over de structuur bij TECTUM, de docenten en
het lesmateriaal. Dat wil niet zeggen dat er geen
punten voor verbetering zijn gemeld. Indien dat
mogelijk is, wordt er door TECTUM gelijk actie
ondernomen waar het verbeteringen in het
onderwijs betreft. Soms kan het niet één, twee,
drie geregeld worden en gaat het langer duren,

zoals met de ‘herverkaveling’ van de lesstof.
Uit de evaluatie bleek dat sommige leerlingen
de antwoorden op vragen in de lesboeken
lastig konden vinden.
Lesstof in het vakboek en vragen in het werkboek
vonden ze soms minder op elkaar aansluiten.
Daardoor werd het een zoekplaatje naar het
correcte antwoord. Kortom, het werkte niet
prettig en demotiveerde. Dat heeft TECTUM dus
opgepakt en verbeterd. De lesstof, vragen en
antwoorden sluiten minder fragmentarisch op
elkaar aan. Daardoor kunnen de leerlingen meer
tijd besteden aan het leren in plaats van aan het
zoeken. De eerste groepen zijn inmiddels met het
katern van blokweek 1 aan de gang. De overige
katernen volgen. Deze kwaliteitsimpuls voor het
onderwijs is er gekomen, mede dankzij de medewerking van de leerling-dakdekkers in de vakopleidingen. £
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OASE IN DOR OPLEIDINGSLANDSCHAP
Ik heb de gewoonte behoorlijk vroeg op het werk te
willen zijn. Veelal ben ik in de ochtend tussen zes en half
zeven aanwezig. Dit doe ik natuurlijk, omdat ik het wel
prettig vind om vroeg te beginnen en om dat er toch voldoende uitdagingen op mij liggen te wachten. Echter,
vooral het gegeven dat ik dan de files voor ben, is voor
mij een sterk aansprekende gedachte om toch maar
weer iedere dag behoorlijk vroeg uit te veren te zijn.
Het sluit ook wel aan op wat ik iedere dag van onze
leerling-dakdekkers verwacht en wat sowieso de
gemiddelde dakdekker doet. En als ik zo ’s ochtends
vroeg op de snelweg om mij heen kijk, bestaat de wereld
uit veel meer vroege opstaanders dan alleen dakdekkers. Wat een drukte zeg! Het is wel weer duidelijk dat
de bomen economisch gezien tot in de hemel groeien.
Bij TECTUM merken we dat gelukkig ook, rond acht uur
in de ochtend staat onze parkeerplaats vaak stampvol
met dakdekkersbussen en personenauto’s van (vooral)
kerels, die korte cursussen bij ons komen volgen of aan
de vakopleidingen deelnemen. Op die manier blijven we
met elkaar werken aan het vakmanschap op en aan
het dak, zeker ook in deze tijden.

Voor altijd dakdekker?
TECTUM biedt dakdekkers na het behalen van één van de vakdiploma’s gedurende twee jaar extra begeleiding op de werkplek.
Mede daardoor werd deze uitstroom gehalveerd tot 20%.

O

m het behoud aan vakbekwame medewerkers te
bevorderen, hebben sociale partners besloten om de
begeleiding op deze wijze te continueren. Dat betekent
dat er nog steeds TECTUM-bussen door Nederland rijden
die gediplomeerde dakdekkers en hun voorlieden op de
werkplek bezoeken voor een ‘flitsgesprek’.

Vervolgens volgt een half jaar later een gesprek (diepteinterview) in de beroepspraktijk van de voormalige leerling.
Een jaar daarna herhaalt zich dit. Twee jaar later wordt de
eindrapportage over de doelgroep gepresenteerd. Inmiddels
zijn de tussentijdse resultaten over 2016-2017 bekend
gemaakt. Daaraan hebben honderd oud-leerlingen en
voorlieden een bijdrage geleverd. £

De behoefte aan gekwalificeerd personeel is immers
groot in Nederland, maar gelukkig weet de dakbedekkingsbranche nog voldoende mensen te interesseren
in onze prachtige bedrijfstak. Als ik het goed begrepen
heb, hebben we in Nederland binnenkort (of nu al) voor
tien personen werk, terwijl er maar negen mensen
beschikbaar zijn. Dat mag toch ook niet gaan gelden
voor de dakbedekkingsbranche!!! Als wij aan het
behoud en het vinden van goed dakpersoneel een
positieve bijdrage kunnen blijven leveren met al het
scholings- en opleidingswerk dat wij als TECTUM doen
en ik daarvoor joekelvroeg naar mijn werk moet blijven
rijden, heel graag…
Door veel positieve inzet voor scholing, opleiding en
begeleiding, blijft de dakbedekkingsbranche toch die
groene oase in een verder vooral dor opleidingslandschap in de bouwnijverheid. Zo heb ik vernomen. En
als we ook nog in toenemende mate er met elkaar voor
kunnen zorgen, dat nog meer mensen willen blijven
werken in de branche en dat steeds meer oudere
dakdekkers op een gezonde manier de finish van hun
werkzame leven kunnen halen, dan hebben we het
helemaal voor elkaar!!!
Zonder goed opgeleide collega’s komt het dakwerk toch
immers nooit af? £

Kritiek en pluimen
Het beeld van enthousiaste vakkrachten die het dakdekken
een prachtig beroep vinden, klopt. Eens een dakdekker,
altijd een dakdekker. Enthousiast is men ook over de ‘flits-

Column
Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM

Scholing:
Een ‘moetje’?

In Nederland wordt fors gehamerd op het belang van
scholing voor het werk. Meer dan de helft van alle werknemers volgt werkgerelateerde cursussen.
De helft van hen doet dit, omdat ze van mening zijn dat hun
werkgever dit van hen eist. Maar dat is niet de belangrijkste
overweging om aan scholing deel te nemen. Meer dan 80%
geeft namelijk als reden op dat ze beter in hun werk
worden, zodra er aan een korte cursus of training is deelgenomen.
Hoogopgeleiden doen dat trouwens wel vaker dan laagopgeleiden (68 om 29%). Desalniettemin ligt het gemiddelde
een stuk hoger dan in de meeste landen om ons heen.
Na Zwitserland staat Nederland namelijk op de tweede
plaats in Europa. Scholing is geen ‘moetje’, maar maakt
mensen beter in hun baan. £
(CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK – CBS)
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gesprekken’. Mede daardoor heeft men het gevoel dat
men ertoe doet in de sector.

N

a afronding van zijn vakopleiding
verdient 86% nog steeds zijn
brood in de sector. In 2013 kwam
dit percentage uit op 59%. Gemiddeld
zijn deze nieuw opgeleide dakdekkers
26 jaar. Daarvan woont 68% zelfstandig,
heeft 38% een bouwgerelateerde opleiding en 60% de Beroepsopleiding
Allround Dakdekker afgerond. Wat
betreft de aard van het dienstverband
kan worden gemeld, dat ruim 50% in
loondienst werkt, tegen 40% die dat op
contractbasis doet. De overigen werken
als uitzendkracht of als zzp’er.

kunnen daarentegen aandachtspunten
voor verbetering zijn. Mogelijk speelt de
toegenomen werkdruk als oorzaak hierin een rol. Ronduit kritisch is men over
de informatieverstrekking voorafgaand
aan het uit te voeren werk. Gemiddeld
30% vindt deze beneden de maat. Dit
geldt ook voor de waardering van de
fysieke aspecten van het beroep. Men
beoordeelt die bijna drie keer negatiever
(30%) dan in 2015 (11%). Ook het aanbod
van scholing en opleidingen via werkgeverszijde en carrièreplanning zou
volgens de dakdekkers beter kunnen.

Wat betreft de werktevredenheid
verschillen de opvattingen. Opvallend is
wel dat men iets minder voldoening uit
het werk haalt dan in 2015. Daar staat
tegenover dat men de zelfstandigheid
waarmee het werk kan worden uitgevoerd over de hele linie als positief
ervaart. De dakdekkers zijn dat ook over
de beschikbare materialen en gereedschappen. De ondersteuning en afwisseling in het werk, alsmede de werksfeer

Redelijk tot goed beoordelen ze de
samenwerking in de ploegen (90%), de
communicatie tijdens het werk (85%) en
het salaris (80%). Ook over de organisatie van het bedrijf is men redelijk tot
goed tevreden. Ten opzichte van 2015
vindt er vaker wisseling in ploegsamenstelling plaats en het aantal beoordelings- of functioneringsgesprekken
neemt eveneens toe.

WERK AAN DE WINKEL
Bovendien blijkt dat 100% van de dakdekkers best iets voor een ander over
hebben. Op het terrein van duurzame
inzetbaarheid is daarentegen werk aan
de winkel. In vergelijking met 2015 denken dakdekkers minder na over gezond
werken en inzetbaarheid. kunnen problemen op het werk thuis besproken
worden, men voelt zich door het thuisfront gewaardeerd en is uitgerust en fit.
Dakdekkers hebben weinig zorgtaken
die veel tijd vergen. Ook geeft 11% aan,
beperkingen te ervaren die het werk als
dakdekker in de weg staan en dat een
vergelijkbaar percentage aangeeft te
weinig aan ontspanning te doen. £

Bewust Veilig
Het thema veiligheid is in de dakenbranche niet nieuw. Al meer dan
vijftien jaar wordt op verschillende
manieren advies en voorlichting verstrekt over veilig en gezond werken.
In nagenoeg alle opleidingen besteedt

AED
Correct gebruik maken van een AED (Automatische Externe
Defibrillator) bij een reanimatie kan het verschil maken
tussen leven en dood. Toch weet driekwart van de Nederlanders nauwelijks hoe de AED werkt. Bovendien blijkt men
weinig bereid om de AED te gebruiken om iemand te reanimeren. Bij mensen met kennis van EHBO is die bereidheid
75 procent. £
(ONDERZOEK RODE KRUIS EN CZ)

Hulp van buiten
In de dakbedekkingsbranche zal een bij
TECTUM opgeleide BHV’er levensreddende

Heb je vandaag veilig gewerkt?

TECTUM bijvoorbeeld structureel

Of heb je geluk gehad?

aandacht hieraan.
Uit cijfers van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) blijkt, dat
het aantal ongevallen bouwbreed en in de installatiebranche
oploopt. Vallen van hoogte, onveilig werken met machines
en gereedschap plus daarbij een problematische communicatie, schieten vaak te kort. Dat wil de dakbedekkingsbranche niet. Daarom zijn veiligheid en gezondheid er
gedurende het hele jaar belangrijke aandachtspunten.
Veilig en gezond werken is echter niet alleen een zaak voor

de dakbedekkingsbranche. Een aantal (bouw)partijen heeft
de handen ineen geslagen om jaarlijks op de derde vrijdag
in maart ‘Bewust Veilig’ te zijn. SBD was daar ook bij
betrokken. Wordt er ondersteuning verlangd bij een project
of in het bedrijf? Neem contact op met SBD. Wordt er
gezocht naar een specifieke (maat)cursus op het terrein
van communicatie, arbo en veiligheid? Neem contact op
met TECTUM. £

Alex Olieman is ‘Ultra-Runner’. Momenteel bereidt
hij zich voor op een hardlooptocht van maar liefst 230
kilometer. Meer weten over zijn bijzondere hobby?
Bekijk dan het item over Alex in de TECTUM.tv-app.

eerste hulp op de werkplek aanbieden. De
BHV’er behandelt brand- en snijwonden of
bloedingen, hij reanimeert en schakelt de
hulpdiensten in.
Naast BHV en/of VCA-Basisveiligheid, wordt bij TECTUM ‘EHBO
en Reanimatie’ als onderdeel van het keuzedeel ‘Arbo, hulpverlening en kwaliteitszorg’ in de vakopleidingen aangeboden.
Dit keuzedeel is het onderdeel waarmee de leerling zijn vakmanschap veelzijdiger maakt. Het is een verrijking op het
vakdiploma. £

Toekomstmuziek?

Vertrouwen
werkt
Alex Olieman (47) is werkzaam als HRM-adviseur bij

TECTUM EN E-LEARNING
E-learning is een online tool om het leren vorm te geven.
Men leert met behulp van de informatie- en communicatietechnologie. De voorstanders van e-learning wijzen o.a. op
de 24/7 toegang tot de leeromgeving voor een grote doelgroep, het eigen leertempo, de plaats- en tijdsonafhankelijkheid, de besparing op reis- en verblijfkosten, de interactieve mogelijkheden om complexe vraagstukken te visualiseren (foto’s en filmpjes) en de integratie van werken en
leren. Tegenstanders vinden dat het een behoorlijke werkdiscipline en motivatie vergt en zien de naslagfunctie en
juist het leren in eigen tijd voor bepaalde doelgroepen als
obstakel. Bovendien zou de lesstofontwikkeling arbeidsintensief en duur zijn en vraagt het om ICT-investeringen.
Desalniettemin gaat TECTUM onderzoeken of vanuit de vakopleidingen en cursussen een aantal onderwerpen in een
e-learningomgeving gezet kan worden. Gedacht wordt aan
een online actualisatie van de lesstof, of aan een lesbrief
met vragen op het terrein van bijvoorbeeld bouwfysica, een
toets met een aantal vragen waaruit een gericht advies voor
verdere scholing kan voortvloeien, of aan een reminder dat
de herhalingsdatum voor een cursus in zicht komt. Kortom,
toepassing van de e-learningtechniek biedt als voordeel, dat
de (individuele) dakdekker(s) informatie online snel in huis
kan/kunnen halen. Als informatiedrager voor e-learning,
kijkt TECTUM via de TECTUM-app naar de DakSkillCard.
Gaat dit lukken, dan verandert de DakSkillCard van het wat
statische identificatiedocument in een multifunctionele
communicatietool die bijdraagt aan het vakmanschap in de
dakbedekkings-sector. Wordt vervolgd! £

TECTUM. Samen met zijn vrouw Marian en zijn twee
kinderen Isa (17) en Loek (14) woont hij in Gouda.
Alex merkt op: “Maak daar maar dertig kinderen van!
Elf jaar lang zijn mijn vrouw en ik specialistisch pleeggezin geweest en in de loop van de tijd hebben er
rond de dertig pleegkinderen bij ons gewoond.”

D

at brengt het gesprek vrijwel direct op de achtergrond
van Alex. Tot voor kort is hij werkzaam geweest in de
jeugdhulpverlening. Toen hij benaderd werd voor een
functie als HRM-adviseur bij TECTUM bleek dat hij die ervaring hier uitstekend toe kon passen. Alex: “In mijn huidige
functie bied ik onder andere nazorg aan onze gediplomeerde
dakdekkers. In het verleden was er veel uitval in onze
branche. We kwamen erachter dat veertig procent van de
dakdekkers met een diploma op zak de branche weer
verliet. Door de nazorg die wij nu bieden, is dit percentage
drastisch terug gebracht naar twintig procent.”
Die cijfers liegen er niet om. Maar wat houdt de nazorg precies in? Alex: “We volgen de dakdekkers ongeveer twee jaar.
Gedurende deze periode geven wij onze gediplomeerden
tips & trucs om hun vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Niet
met betrekking tot vakkennis en vakvaardigheid, maar juist
de randvoorwaarden: hoe maak je zaken bespreekbaar en
hoe en met wie bespreek je deze vervolgens.. Daarnaast probeer ik ook een vertrouwenspersoon te zijn voor deze men-

sen. Als zij met zaken lopen die hen belemmeren het vak
goed uit te oefenen, dan bekijk ik samen met hen waar ik zo
goed mogelijk kan ondersteunen.”

QUICKSCAN
Door middel van een Quickscan met directe vragenstelling
komen eventuele problemen snel naar boven. Vervolgens
bezoekt Alex ongeveer driekwart jaar later ook de werkplek
van de desbetreffende dakdekker. Alex: “Mijn doel is mensen
te motiveren en ze het vertrouwen te geven dat ze dingen zelf
kunnen oplossen.” En niet alleen voor de dakdekker die net
zijn diploma heeft behaald, is Alex er. Een nieuw project van
TECTUM is ‘Duurzame Inzetbaarheid’.
“Ook voor de oudere dakdekker willen we iets betekenen”,
vertelt Alex. “Als we deze mensen in de branche aan het werk
kunnen houden, door bijvoorbeeld deeltijdwerk of een werknaar-werktraject aan te bieden, wil ik mij daar graag voor
inzetten.” Voor Alex is het duidelijk: “Ik verwacht nog lang bij
TECTUM te blijven werken, want er liggen voor mij nog heel
veel mooie uitdagingen.” £
5

Bloei en groei

voor vakopleidingen
De vraag naar mbo-personeel in alle sectoren groeit. De toenemende
vraag staat in schril contrast met de daling van het aantal deelnemers

FOTO: LIMPE IVEN

Maria vertelt

aan bbl-trajecten, van 167.000 in 2009 naar 97.500 in 2015. De dakbedekkingsbranche steekt hier echter met kop en schouders bovenuit.

“Een regendouche! Zo’n douche met een heel plafond
vol met druppels waar je gerust een dansje onder
kunt doen. Te gek, heb ik altijd al willen hebben…
maar niet in mijn keuken. De term ‘kookeiland’ kreeg
ineens een hele andere definitie…

Maria Pels

DBA:
Van uitstel naar afstel?
De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) voor zzp’ers en hun opdrachtgevers is
uitgesteld tot 1 januari 2020. Het kabinet wil
de wet vanaf deze datum vervangen door een
‘webmodule’ voor opdrachtgevers.
Dat hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën bekend gemaakt. Tot die tijd
ontvangen zzp’ers en hun opdrachtgevers geen boetes of
naheffingen, als achteraf geconstateerd wordt, dat er bij
opdrachten sprake is geweest van een dienstbetrekking in
plaats van het zelfstandig ondernemerschap. Wel onderneemt
het kabinet vanaf 1 juli 2018 actie om ‘kwaadwillenden’ aan
te pakken. Dat zijn gevallen van uitbuiting of het bewust ontduiken van premies en belastingen. £

KWAADWILLENDEN
De Belastingdienst grijpt in als er bewijs is voor:
1. Een (fictieve) dienstbetrekking
2. Duidelijke schijnzelfstandigheid
3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid
(BELASTINGDIENST 09-02-2018)
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D

e CAO BIKUDAK faciliteert scholing en vakopleidingen
met een sterk bbl-model, waarin op dit moment 145
leerlingen worden opgeleid tot dakvakkrachten. De
dakbedekkingsbranche slaagt, waar anderen het moeilijk
hebben. Enkele zegeningen.
Natuurlijk heeft de crisis er behoorlijk ingehakt. Een aantal
sectoren is daardoor op zoek gegaan naar andere onderwijsvormen. Vaak hebben deze tot een verschraling van het vakonderwijs geleid. Echter, nu het economisch tij gekeerd is,
staat het vakonderwijs daar nog steeds onder druk, maar nu
vanuit motieven die met werkdruk en personeelsschaarste te
maken hebben. In de dakbedekkingsbranche heeft de bbl
nooit ter discussie gestaan en kunnen leerlingen zich als
vanouds in de niveaus 1, 2, 3 of 4 kwalificeren.

BREED OPLEIDEN
In de dakbedekkingsbranche wordt opgeleid in brede vakopleidingen. Leerlingen plukken daarvan hun verdere leven
de vruchten. TECTUM heeft een samenwerkingsovereenkomst met ROC Midden Nederland, maar neemt met eigen
vakdocenten in eigen opleidingslocaties de totale uitvoering
van het onderwijs voor haar rekening. Gedurende de opleiding
vervult TECTUM de rol van collectieve werkgever en neemt de
leerling-dakdekkers in dienst. Mede daardoor kan tijdens de
opleidingen goed gestuurd worden op het leerproces. Dat is
kleinschalig, met veel aandacht voor het individu. De leerling
staat in het onderwijs van de dakbedekkingsbranche centraal;
er wordt rekening gehouden met individuele verschillen in

Van de
controller

Het enige platte dak dat mijn vreemd gebouwde huis
heeft, was zo lek als een mandje. Niet zo heel vreemd
als je bedenkt dat met die hevige regenval en zware
stormen die we afgelopen tijd hebben gehad het dak
spontaan was omgetoverd tot een zwembad. De grootste boosdoener was, wat ik er dan zo snel aan kon zien
vanuit het raam een verstopte goot. Met die storm
hadden werkelijk alle blaadjes uit mijn straat zich liefelijk verzameld op mijn dak. Helaas waren mijn buren
niet thuis, dus op de ‘makkelijke’ manier de goot vrijmaken zat er niet in. Ik moest mijzelf door een klein
raampje wurmen op de eerste verdieping om zo op het
dak te belanden om de boel te ontstoppen. Ik ben ontzettend blij dat niemand mij dat raam uit heeft zien
gaan, want echt atletisch aangelegd ben ik niet. En dan
hebben we het ook maar even niet over het feit dat ik
geen schoenen zonder hakken bezit en dus door dat
zwembad aan het waden was met mijn naaldhakken.
Ach, de boel was toch al aan het lekken, dus die hakken konden niet echt meer kwaad doen, dan al was
gedaan. Na een wat grondigere inspectie bleek er ook
gewoon een gat te zitten in het dak en niet eens door
mijn eigen hakken! Nee, zo een geniepig gat precies
ergens in een hoekje. Niet zo gek dat het in mijn keuken ook regende. Tot grote afschuw van menig dakdekker ging ik toch maar even een zeiltje halen om het
gat tijdelijk af te dekken. Wederom de uitdaging om in
en uit het kleine raam te klimmen, ik werd er nog handig in ook. Ik geloof dat ik nu maar op zoek moet gaan
naar een goede dakdekker, maar op een of andere
manier lijkt mij dat nu niet zo moeilijk meer.”

aanleg, tempo en persoonlijkheid. In de lessen bestaat veel
aandacht voor zelfstandigheid en samenwerking. Het gaat
niet alleen om de skills voor het beroep, maar ook om
iemand op een goede manier aan de maatschappij te laten
deelnemen. De vakopleiding bij TECTUM bestaat uit
blokweken. Ook onderwerpen als vaktechniek, het veilig werken op hoogte, duurzaamheid, communicatie, klantgericht
handelen, bedrijfshulpverlening en VCA zitten in de lesstof.
Daardoor worden de lessen nooit saai en wordt voortijdige
uitstroom beperkt.
Na de beroepskwalificatie sluit de leerling-dakdekker praktisch altijd een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf.
Vervolgens volgt TECTUM nog gedurende twee jaar de voortgang in de ontwikkeling van de gediplomeerden in de
beroepspraktijk en stuurt eventueel bij.

EURO’S
Natuurlijk kost het opleiden veel geld. Sociale partners
hebben dat er voor over. Met dat geld slaagt TECTUM erin
om voor de bedrijfstak resultaat te behalen. Uiteraard
vernieuwt TECTUM zelf ook. Er wordt systematisch en
doelgericht gewerkt aan het maximaliseren van de prestaties
van de leerlingen. Daardoor slaagt TECTUM er in om een uitdagende leeromgeving te bieden en prima vakkrachten voor
de dakbedekkingsbranche af te leveren. Brede vakopleidingen
zijn een verrijking voor de bedrijfstak en maken deze minder
kwetsbaar. £

Vanaf 1 maart 2018 kan de Aangifte Inkomstenbelasting over 2017 ingediend worden. Iedereen die
de aangifte moet doen, heeft van de Belastingdienst
al een brief ontvangen. Het kan ook zijn dat je geen
brief hebt ontvangen, maar dat je misschien wel
geld terugkrijgt. Je komt hierachter door de aangifte in te vullen. Krijg je geld terug, dan stuur je
de aangifte in.
Op www.belastingdienst.nl staat hoe je aangifte
kunt doen. Je kunt via internet aangifte doen, maar
er is ook app beschikbaar. De meeste gegevens zijn

al ingevuld op basis van de gegevens die de
Belastingdienst van je heeft. Hierbij kun je denken
aan de loongegevens (die ontvangt de Belastingdienst van je werkgever). Maar ook de gegevens van
je bankrekening (de banken zijn verplicht dit aan
te leveren aan de Belastingdienst) en de gegevens
van een eigen woning zijn al bekend.
Wat moet je dan nog doen? Controleer vooral of
het klopt wat er staat, en of alles is ingevuld.
Daarna digitaal ondertekenen, en versturen.
Als je een brief van de Belastingdienst hebt

Asociaal gedrag
gaat in de ban!

Zin in een feestje?

TECTUM verzorgt op jaarbasis zo’n 3.200
korte cursusdagen voor de bedrijfstak. Dit
zijn cursussen voor dakdekkers, die hiervoor
opgegeven zijn door hun werkgevers, de dakbedekkingsbedrijven. Hiervoor wordt ook
zaken gedaan met externe opleiders, zoals
bijvoorbeeld een BHV-centrum voor de
cursus Bedrijfshulpverlener Dak.
De lessen worden dan weliswaar verzorgd voor TECTUM,
maar worden verder zonder het toezicht van een eigen vakdocent uitgevoerd. Dit was tot op heden ook nergens voor
nodig. Er gebeurde wel eens wat, maar de cursist en de
lesgever waren beiden best tevreden met elkaar. In toenemende mate blijken deelnemers aan korte cursussen zich
niet meer te kunnen gedragen in deze cursussen en dit
kan best heel ver gaan. Ze dwarsbomen de docent(en),
verstoren de orde, zieken, kwetsen, treiteren, of laten zich
verbaal gelden. Ze zijn voortdurend op zoek naar de grenzen en verstoren daarmee echt deze cursussen. Kortom,
onaangepast (macho)gedrag. Dergelijke types hebben lak
aan de gedragsregels waarop de dakbedekkingsbranche
zo trots is en waarin respect, ook voor docenten en medecursisten, vanzelfsprekend zijn. Bovendien heeft hun
gedrag een negatieve invloed op de grote groep welwillenden. TECTUM betreurt deze gang van zaken zeer en heeft
dan ook maatregelen getroffen.

Uitdagingen

Vanaf heden geldt, dat de hardnekkige herrieschopper van
de cursus zal worden verwijderd. Bovendien zal contact
worden opgenomen met zijn werkgever, die vanzelfsprekend geen cursuskosten- en verletkostensubsidie zal
ontvangen. Onaangepast, of eigenlijk, asociaal gedrag,
gaat nu echt volledig in de ban. It takes two to tango... £

Op 28 juni a.s. organiseert TECTUM in
het NBC Congrescentrum Nieuwegein
de jaarlijkse diploma-uitreiking voor de
dakbedekkingsbranche. Betrokkenen en
belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
Het formele gedeelte start om 18.30 uur. Zoals altijd
bestaat de diploma-uitreiking van TECTUM uit een aantal vaste onderdelen zoals, de Koos Bechtold Prijs, de
uit te reiken Gouden Brander en de TECTUM-Award.
Uiteraard doen de winnaars van de TECTUM-Award van
vorig jaar verslag van hun activiteiten in Moldavië.
Dan is er nog de BN’er die de avond presenteert en
in goede banen leidt. Welke celebrity dat is, wordt niet
verklapt. Wel dat het één van de vijf dames is, die op
de voorpagina voorgesteld worden. Men wordt te
zijner tijd persoonlijk voor het feest uitgenodigd. £

I

n zijn baan is hij een gedeelte van zijn tijd werkzaam op locatie
in Nieuwegein en daarnaast is hij op pad in het land om
bedrijven te adviseren. Tim: “Als ik zie dat er bij een bedrijf
bepaalde zaken beter kunnen, dan wordt een cursus op maat
samengesteld.” Tim weet als geen ander hoe belangrijk het is,
om de juiste opleiding te volgen. Via het bouwbedrijf van zijn
oom begon hij op zijn 18e te werken als dakdekker. Nadat zijn
oom hem de kans bood het bedrijf over te nemen, besloot Tim
bij andere bedrijven ervaring op te doen. “Ik kwam er toen
achter, dat ik het niet op de juiste manier onder de knie had.
En ook kwam ik er langzamerhand achter dat ik de techniek
leuker vond dan het runnen van een bedrijf, dus heb ik toen
besloten een andere baan te zoeken.”

GROOTHANDEL
Dat bracht hem bij een baan als technisch adviseur/vestigingsleider in een groothandel voor de dakenbranche. Tim heeft
tijdens deze functie een ongelooflijke berg kennis vergaard en
deze kan hij weer prima toepassen in zijn functie bij TECTUM.
Tim: “Niet alleen op gebied van de techniek kan ik onze leerlingen mijn kennis en expertise overdragen, maar ook hoe ze
bijvoorbeeld met klanten om moeten gaan. Er zijn bij TECTUM
voor mij ook nog zoveel uitdagingen, dat ik hier nog jaren wil
werken. Iedereen die hier rondloopt heeft zo veel liefde voor
het vak, dat vind ik echt mooi.” £

ontvangen, moet je de aangifte voor 1 juli 2018 versturen.
Zorg ervoor dat je op tijd bent!
Heb je nog vragen, dan kun je veel antwoorden vinden op de
website van de Belastingdienst. Kom je er niet uit, dan zijn
er maatschappelijke organisaties die helpen met invullen en
natuurlijk de Belastingdienst. Ook dit staat op de website
beschreven.
Peter Wegereef
Financial Controller TECTUM
Scholing op maat ,
opleidingslocatie Hoogeveen.

AAN HET
STUUR

Tim Engelbertink (37) heeft binnen
TECTUM een ‘allemachtig’ mooie
baan, zoals hij dat zelf noemt.
Samen met zijn vrouw Lydia en
zijn zoontjes Olaf (2) en Finn (5
maanden) woont hij in Oldenzaal.

WIE: Cees Veerman
WAT: Dreigende arbeidsongeschiktheid
WAAR: REKO Transport, Raalte
HOE: Omscholing naar functie buiten de bedrijfstak

T

waalf jaar geleden was Cees Veerman de eerste
dakdekker die bij Bos Dakdekkersbedrijf in Elburg
in dienst trad. Een paar jaar geleden kreeg hij een
arbeidsongeval. “Ik ben achterover van een trap gevallen en
zat daardoor twee maanden in de Ziektewet. Na die periode
bleef het kwakkelen met mijn gezondheid met regelmatige
ziekmeldingen tot gevolg. Na maanden kwam men er in
het ziekenhuis achter dat het kraakbeen in mijn elleboog
beschadigd was.”
Zijn werkgevers Martin en Corine Bos zagen het met lede
ogen aan. “Uit de bevindingen van een arbeidskundige bleek,
dat Cees niet meer geschikt was om als dakdekker te functioneren. We hebben dus geprobeerd om hem aangepast
en lichter werk te laten verrichten, maar eigenlijk bleek dit
bedrijfseconomisch geen duurzame optie. We zijn daarvoor
te klein en Cees zat desondanks geregeld thuis, omdat dit
werk hem ook te zwaar belastte. Vervolgens zijn we in een
mallemolen aan instanties terechtgekomen om het voor

Cees zo goed mogelijk te regelen. We hebben hem op het
spoor gezet van andere banen en namen bijvoorbeeld een
reïntegratiebureau in de arm om hem elders geplaatst
te krijgen. Zonder resultaat. Uiteindelijk werden we in aanraking gebracht met B² transities en kwam alles in een
stroomversnelling. Cees: “B² transities is op zoek gegaan
naar een opleiding met baangarantie buiten de dakbedekkingsbranche. Dat is gelukt en ook nog in een beroep dat
ik leuk vind.”
In eerste instantie kwam Cees terecht bij een detacheerder
op het gebied van transport. Hij kon er, gesubsidieerd via de
transportsector, een chauffeursopleiding volgen, mits hij
zich daarna aan dit bedrijf verbond. Dat deed hij en rondde
de rijopleiding CE in een recordtempo af. Op een zeker
moment werd hij benaderd door REKO Transport uit Raalte
voor een vaste baan als vrachtwagenchauffeur. Daar ging
hij op in. De consequentie was, dat hij de opleidingskosten
diende te verrekenen met de detacheerder.
Bos Dakdekkersbedrijf betaalde hier ook aan mee.
“Al met al is de arbeidsongeschiktheid van Cees een behoorlijke kostenpost geweest. We zijn blij dat die tijd achter de
rug is en dat het voor Cees goed geregeld is. Met dank aan
B² transities!” £
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Nieuwe CAO BTER:

Gelijke monniken,
gelijke kappen
In de BIKUDAK-sector is de CAO Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER) vernieuwd.

Koningsdag 2018
27 april is het weer zover. Koningsdag!
Het valt dit jaar gunstig, namelijk op een
vrijdag, dus alle tijd om de dag erna flink
uit te slapen en vooral bij te komen van
alle oranjegekleurde drankjes, al dan niet
voorzien van alcohol. Wij hebben een
paar leuke feestjes voor je op een rijtje
gezet:
ROYAAL KABAAL | BALKENHAVEN ZAANDAM

zich op een nieuwe bijdrageheffing voor

Omschreven als het hardste feest tijdens Koningsdag van
Noord-Holland: Royaal Kabaal. De naam zegt het al, hier
wordt het meeste lawaai gemaakt. Wil je Koningsdag en -nacht
maximaal vieren, dan is Royaal Kabaal de uitkomst. Dit feest
gaat namelijk van 12:00 uur tot 06:00 ‘ochtends door.

het Sociaal Fonds (SF) BIKUDAK. Naast de

CARTEL KINGSDAY | WESTERUNIE AMSTERDAM

Naast wijzigingen in de werkingssfeer, richt
één van de belangrijkste veranderingen

gebruikelijke premieheffing over de loonsom

Maak je klaar voor een dance marathon die maar liefst 18 uur
duurt. Indoor en outdoor dance plezier op de vetste beats!

van werknemers, komt er voortaan ook een

SLAM! KONINGSDAG | AFAS STADION ALKMAAR

premieheffing over de gefactureerde

Slam! organiseert tijdens Koningsdag weer een festival bij het
AFAS Stadion in Alkmaar. Vier hier je Koningsdag samen met
30.000 andere feestgangers! Van 12.30 tot 22.00 uur.

arbeidskosten van onderaannemers.

KROON FESTIVAL | WILLEMSPLEIN ROTTERDAM

I

n ruil voor deze werkgeversbijdrage, krijgen onderaannemers die voor BIKUDAK-werkgevers werken, recht
op scholing en een beperkte toegang tot een beperkt
aantal andere branchefaciliteiten, zoals arbovoorlichting of
hulp bij het opstellen van een RI&E of een Plan van Aanpak.
Net als in andere sectoren, heeft de BIKUDAK-sector de
laatste jaren te maken met een enorme verschuiving van het
vaste dienstverband naar het zzp-schap. Sinds 2005 daalde
het aantal werknemers van ruim 3.700 naar 2.500 in 2017.
In dit licht is het trouwens een bijzondere prestatie dat de
daling van het vaste personeel niet geleid heeft tot een
daling van gediplomeerden aan de vakopleidingen. Het
aantal geslaagden zit op praktisch hetzelfde niveau als
tien jaar geleden.

Gelijke monniken, gelijke kappen dus, met als resultaat een
bijdrage over de gefactureerde arbeidskosten van onderaannemers vanaf 1 januari 2018. De bijdrage is het eerste
kwartaal vastgesteld op 0,00% en vanaf 1 april 2018 op
2,22%. APG start de incasso van de premie vanaf 1 juli 2018,
met terugwerkende kracht tot 1 april 2018. Werkgevers zijn
verplicht om de gegevens over de gefactureerde arbeidskosten van onderaannemers vanaf 1 april 2018 aan te leveren.
De arbeidskosten hebben overigens betrekking op de uurlonen zonder de materiaalkosten en gelden alleen voor
onderaannemers die bitumineuze en kunststof dakbedekkingswerkzaamheden uitvoeren en niet onder een cao vallen.
De heffing is niet van toepassing op de onderaannemer die
geen dakbedekkingswerk uitvoert, noch op de dakdekkende
onderaannemer die wel onder een cao valt.

ROEIEN MET DE RIEMEN

AANSPRAKEN

De dalende afdracht aan de fondsen heeft tot gevolg, dat
de verworvenheden in de dakbedekkingsbranche, zoals de
financiering van scholing en opleidingen, onder druk zijn
komen te staan. Zzp’ers verdienen weliswaar hun brood
in de sector en zorgen voor goede daken, maar dragen
financieel niets bij aan de instandhouding van de branchestructuur. Dit, terwijl ze toch vaak volop van de faciliteiten
in de sector gebruik hebben gemaakt. Bijvoorbeeld doordat
ze er ooit zijn opgeleid en geschoold. Sociale partners
beschouwen het arbeidsbestand in de sector als één geheel.

Wordt aan de criteria voldaan, dan krijgen onderaannemers
die voor BIKUDAK-werkgevers werken, toegang tot de bbl en
korte cursussen. Degene die uiteindelijk de rekening betaalt,
maakt met uitzondering van de Verlet -en ReiskostenVergoeding (VRV-kosten), aanspraak op de cursuskostensubsidie. Eén van de voorwaarden is, dat er eerst bij TECTUM
een VakScan is uitgevoerd en er vergewist is of de onderaannemer aan de criteria voor het Gezond en Veilig Werken
op het Dak (C1) voldoet, dan wel nog dient te voldoen.
Via de DakSkillCard volgt dan de registratie. £

Loonsverhogingen per 1 januari 2018
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1E HALFJAAR
Weekloon

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

Colofon

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

LEEFTIJD

148,80
168,40
197,20
226,00
291,20
344,80
400,80

3,72
4,21
4,93
5,65
7,28
8,62
10,02

ORANJEBLOESEM | BLIJBURG AAN ZEE AMSTERDAM
Vlucht je tijdens Koningsdag liever de stad uit, maar wel zin in
een lekker feestje? Oranjebloesem biedt bij Blijburg aan Zee
uitkomst. Van 12.00 tot 20.00 uur.

SUPERSIZED KINGSDAY FESTIVAL | AQUABEST BEST
Fan van Hardcore? Dan reis je dit jaar af naar Best. Een groot
outdoor event met diverse stages om helemaal uit je dak te
gaan. Van 12.00 tot 23.00 uur.

538 KONINGSDAG | CHASSÉVELD BREDA
Verwacht een gevarieerde mix van Nederlandstalige artiesten.
Inmiddels is de naam van de eerste artiest bekend gemaakt en
dat is niemand minder dan Armin van Buuren! Van 12.00 tot
22.00 uur.

HARDFEST 2018 | UNIVERSITY OF TWENTE ENSCHEDE
De dikste combinaties, nieuwste live-acts, beste classics en de
fijnste talenten. Drie knaloranje area’s, met een MAIN waar je
helemaal los gaat op de beste hardstyle sounds van nu en toen
(classics), de RAW waar je ragt totdat je erbij neervalt en een
HARDCORE stage waar de bpm’s je in hoog tempo om de oren
klappen. Hard Hollands vertier = gegarandeerd feest! Van 12.00
tot 00.00 uur. £

Bouwvak 2018

< Garantielonen voor nieuwe instromers
zonder werkervaring in de sector.

2E HALFJAAR

Uurloon

Uit je dak met de lekkerste Techno House? Dan is het
Willemsplein de place to be. Dans je gympen stuk van 13.00
tot 23.00 uur.

Weekloon

Uurloon

1 7 1 ,60
193,20
221,60
251,60
326,40
380,00
437,20

4,29
4,83
5,54
6,29
8,19
9,50
10,93

Onderstaande data zijn adviesdata.
Regio Zuid:
23 juli 2018 t/m 10 augustus 2018
Week 30 t/m 32

In verband met de stijging van het
Wettelijk Minimumloon (WML) per
1 januari 2018, vindt er ook een aanpassing plaats in de garantielonen
voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de sector. Hier treft u
de nieuwe bedragen van de inloopschalen per 1 januari 2018 aan. £

Regio Midden:
30 juli 2018 t/m 17 augustus 2018
Week 31 t/m 33
Regio Noord:
6 augustus 2018 t/m 24 augustus 2018
Week 32 t/m 34
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