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Over de
VakScans
De algemene VakScan richt zich op de relevante
vakkennis, veiligheidskennis en vaktechniek van de
dakdekker. Sluiten de kennis en vaardigheden, die
ooit zijn opgedaan, nu (nog) voldoende aan op de
actuele eisen voor het werken op een dak?
r
Glennis Grace zorgde voo
en!
een spectaculair optred

O

oit is daarvoor de inhoud van
de Basisberoepsopleiding
Dakdekker (niveau 2) als het
gewenste basisniveau bestempeld.
De VakScan is een korte maatgerichte cursus van één dag waarin
de inhoud van de herhalingscursus
‘Gezond en Veilig Werken op het
Dak’ praktisch is verwerkt.

VAKSCAN-DI
De VakScan-DI (Duurzame Inzetbaarheid) is een vervolg op de
algemene VakScan. De VakScan-DI
vindt plaats in de beroepspraktijk
en richt zich op ruim 200 dakdekkers van 35 jaar of ouder. De
VakScan-DI neemt ongeveer een
uurtje in beslag in de vorm van een
goed gesprek. Dat gesprek wordt
op de bouwplaats gevoerd in de

Diploma-uitreiking 2018:
bus van TECTUM. De tijd voor het
gesprek wordt dusdanig gepland
dat het de voortgang in het werk
zo min mogelijk verstoord. Tijdens
het uitvoeren van de VakScan-DI
probeert de bedrijfstak erachter te
komen hoe de ervaren dakdekker
aankijkt tegen zijn werksituatie,
ambities, kennis en vaardigheden,
veilig en gezond werken en 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?
De resultaten uit de DI-gesprekken
zullen resulteren in aanbevelingen
aan sociale partners op het terrein
van duurzame inzetbaarheid . £

Het was weer een feest!
De betrokkenheid bij scholing en opleidingen is hoog in de dakbedekkingssector. Dat bleek weer uit de opkomst voor de recente diploma-uitreiking
van TECTUM in het NBC Congrescentrum Nieuwegein. Die was traditiegetrouw hoog. In totaal werden er 161 (vak)diploma’s en certificaten
uitgereikt.

E

en keer per jaar wordt iedereen die er toe doet, in
de dakbedekkingsbranche in het zonnetje gezet
op de diploma-uitreiking van TECTUM. Uiteraard
zijn dat allereerst de geslaagden zelf, maar dat gaat
ook op voor hun familieleden, werkgevers, vertegenwoordigers/bestuurders van instanties zoals ROC,
leermiddelontwikkelaars, werknemersorganisaties,
Ministerie en toeleveranciers. Vanwege de verwachte
opkomst was het buitenterrein vergroot en dusdanig
ingericht dat iedereen er aan zijn trekken kon komen.

Wie in was voor geintje, kon zich bijvoorbeeld in de
Photobooth met pruiken en ander toebehoren uitdossen om daarmee te poseren voor een Volkswagenbus uit de sixties. Na de ontvangst door medewerkers
van TECTUM en ondertekening van het certificaat of
diploma en de genoten maaltijd, begon het formele
gedeelte van de avond. De stipte aanvang daarvan is
in al die jaren hetzelfde gebleven, evenals het prachtige
zomerweer. £
 Lees en kijk verder op pagina 4

LEERLING EN BEGRENZING
Het aantal leerling-dakdekkers dat zich aanmeldt bij TECTUM is de laatste jaren explosief gestegen. Op dit moment staan er
180 leerlingen ingeschreven, terwijl er maar 150 leerlingen in aanmerking voor één van de vakopleidingen komen.

U

iteraard is TECTUM blij met deze
waardering voor het vakonderwijs.
Tegelijkertijd loert het gevaar dat deze
ontwikkeling de financiering van het onderwijs, alsmede de kwaliteit van de vakopleidingen, onder druk zet.
Ofschoon TECTUM een samenwerkingsovereenkomst met ROC Midden Nederland heeft,
neemt het met eigen vakdocenten in eigen
opleidingslocaties de totale uitvoering van

het dakvakonderwijs voor haar rekening.
Mede daardoor wordt er tijdens de opleidingen goed gestuurd op het leerproces.
Dat is kleinschalig, met veel aandacht voor
het individu.
In het onderwijs van de dakbedekkingsbranche staat de leerling centraal. De lessen
richten zich zowel op zelfstandigheid als
samenwerking. Er wordt doelgericht gewerkt
om het beste uit een leerling-dakdekker te

halen. Het gaat hierbij niet alleen om de
skills voor het beroep, maar ook om iemand
op een goede manier aan de maatschappij
te laten deelnemen. TECTUM slaagt er in om
enerzijds een uitdagende leeromgeving te
bieden en levert anderzijds gewaardeerde
vakkrachten voor de branche af.

TIJDIG INSCHRIJVEN
Om goed en eigentijds onderwijs, met de
kwaliteit en kleinschaligheid die iedereen

gewend is, te blijven aanbieden is een maximum aantal van 150 leerlingen in opleiding
verantwoord. Dat wil niet zeggen dat er in
het komende opleidingsjaar leerlingen
buiten de boot zullen vallen.
TECTUM adviseert om werknemers tijdig in
te schrijven voor één van de beroepsopleidingen die in februari van start gaan. Er
wordt naar gestreefd om, in het geval van
overcapaciteit, oplossingen te bedenken. £
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BRON: CAO BIKUDAK. AAN DEZE PUBLICATIE
KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

Loonsverhogingen per 1 september 2018
LEEFTIJD
		

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

1E HALFJAAR
Weekloon

151,60
171,60
200,80
230,00
296,40
350,80
408,00

Uurloon

2E HALFJAAR
Weekloon

Uurloon

176,00
198,00
226,80
257,60
335,60
389,20
447,60

4,40
4,95
5,67
6,44
8,39
9,73
11,19

3,79
4,29
5,02
5,75
7,41
8,77
10,20

In de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof
Dakbedekkings-bedrijven (BIKUDAK) 2018 is
bepaald, dat de garantielonen per 1 juni 2018
worden verhoogd met 2,75% en per 1 september
2018 nog eens met 0,5%. Kostenvergoedingen
worden in 2018 niet verhoogd.

< Garantielonen voor nieuwe instromers zonder
werkervaring in de sector.

Studiegidsen
Ik schrijf deze column als de introductiedagen voor
de vakopleidingen net achter de rug zijn. Voor ons
van TECTUM altijd een feest, want we mogen de
nieuwe aanwas voor de dakbedekkingsbranche
weer begroeten. In de maand september starten
150 kerels aan een vakopleiding, om een goede of
een betere dakdekker te worden. Het lijkt of ze er
eigenlijk allemaal wel zin in hebben. Ondanks het
feit dat wij heel strak vertellen hoe we het hebben
willen en wat we verwachten van de deelnemers
aan de vakopleidingen zijn ze allemaal, op een
enkeling na, ook ná de introductiedag, nog volop
enthousiast om te beginnen aan het opleidingstraject. Wij eisen van de leerling-dakdekkers geen
diploma, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Dit
is maar goed ook, want voor een goede opleiding
geldt dat er ook mensen voor zullen zakken. We
streven met elkaar naar 100% slagen, maar dat lukt
vanzelfsprekend nooit. Wat we met elkaar wel
eisen, TECTUM en de bedrijfstak, dat iedereen zijn
stinkende best doet. Wat dat is, dat bepalen wij. Het
begint en het eindigt eigenlijk allemaal bij het hele
simpele gegeven dat je je altijd, zonder uitzondering, aan alle afspraken houdt. Dat is en blijft bij
alles wat we met elkaar doen het uitgangspunt. Als
we dat met elkaar volhouden (en wij van TECTUM
houden ons daaraan...), dan hebben we ook volgend
jaar op de diploma-uitreiking opnieuw een stoet
aan gediplomeerden dat de catwalk gaat bewandelen. Opleiden is net als taart eten. Iedere keer een
puntje eten is lekker, dus wij verdelen graag het
aanbod van de lesstof en bepalen wanneer we iets
gedaan willen hebben van onze leerling-dakdekkers. Doe je als leerling-dakdekker niet iedere keer
wat we je vragen, maar moet je inhalen, dan wordt
een puntje van een slagroomtaart ineens een halve
taart. Daar wordt een mens misselijk van, dus ook
een leerling-dakdekker van zijn opeiding. En vaak
zijn het deze kerels, die we uiteindelijk niet terugzien op de catwalk van onze diploma-uitreiking om
hun diploma in ontvangst te nemen. Houd je aan de
afspraken, dan is de kans van slagen het grootst.

Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM

Binnenkort verschijnen de digitale studiegidsen
2018 – 2019 van zowel TECTUM als van Dak
Academie.
Beide studiegidsen staan boordevol informatie over de opleidingen en cursussen die in het komende jaar aangeboden
worden. Een aantal cursussen is van inhoud veranderd en
aangepast aan veranderde inzichten en de meest recente weten regelgeving. Zowel de studiegids van TECTUM als de studiegids van Dak Academie zijn via tectum.nl digitaal te raadplegen. Er is een korte samenvatting van de Studiegids ontwikkeld. Deze is verkrijgbaar via het cursussecretariaat. £
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De duurzame inzetbaarheid van
werknemers in de bedrijfstak
(BIKUDAK-branche) is niet vanzelfsprekend. De combinatie van
informatie en deelname aan
sectorale activiteiten zal moeten
leiden tot verbetering van de
(duurzame) inzetbaarheid van
de werknemers in de sector.

E

en van de instrumenten om duurzame inzetbaarheid
onder de aandacht te brengen is mico-learning.
Deze Micro-learning activiteiten komen mede tot
stand door steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Micro-learning bestaat uit verschillende hapklare brokken
informatie van beperkte omvang. Het gaat om snel toepasbare leerinhouden. Door het visuele en het theoretische
aspect van het interactief leren aan elkaar te koppelen
wordt het leren makkelijker. Het vertellen/laten zien van
je verhaal beklijft vaak beter, dan het lezen van een tekst
over dat onderwerp. Houd voor meer nieuws over Microlearning de inbox van je e-mailadres, je brievenbus,
TECTUM.tv of anders de website van TECTUM goed in
de gaten. £

STUDIE
GIDS
2018
2019

Europese Unie

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

Gezocht:
Vakdocent
Goed onderwijs valt of
staat met professionele
en vakbekwame docenten. Voor met name de
opleidingslocaties
Purmerend en/of
Hoogeveen is TECTUM
op zoek naar een vakdocent.

CAS TE GEUS

Cas te Geus (38) woont in Helmond samen met zijn vrouw José en dochter Angelina
De vakdocent wordt ingezet
voor de vakken bitumineus en
kunststof dakdekken van de
Basisberoepsopleiding
Dakdekker (niveau 2) en de
Beroepsopleiding Allround
Dakdekker (niveau 3).
Van de kandidaat wordt verwacht dat deze leidinggevende
werkervaring op en rond platte
daken heeft opgedaan en over
een relevant kennisniveau
beschikt.
Vooralsnog betreft het een
aanstelling voor één jaar met
uitzicht op een vast dienstverband.

Column

Meer doen in minder tijd

KEER PUNT

AFSPRAAK IS AFSPRAAK…

Micro -learning :

De sollicitatie kan worden
gericht aan K.J. Batenburg en
per e-mail gestuurd worden
naar: i.kolsteeg@tectum.nl

van twee. Sinds drie jaar werkt hij bij Kimmenade Nederland B.V. in Helmond.
Cas: “Ik kom uit de dakenwereld, maar
wel uit een andere hoek. Ik zat altijd in de
pannendaken. Ik was toe aan een nieuwe
uitdaging, maar ik wilde wel graag in de
dakenwereld blijven. Ik heb de overstap
gemaakt naar de platte daken. Een hele
omschakeling. Ik werk nu met collega’s
waarmee ik direct contact heb. Op de
pannendaken sta je doorgaans helemaal
alleen en zie je collega’s pas tijdens een
pauze.” Lachend voegt Cas toe, dat het
ook een groot verschil is, dat hij niet meer
de hele dag schuin hoeft te staan zoals
op een hellend dak.

VOOR DAG EN DAUW
De werkdag van Cas begint doorgaans om
half vijf, dan staat zijn collega met de bus
voor de deur om naar een klus te rijden.
Cas: “Ons werk is voornamelijk in België en
Duitsland. Omdat we een flinke reistijd voor
de boeg hebben, gaan we dus vroeg op pad.
Soms overnachten wij zelfs in de buurt van
het project.” Cas werkt voor Kimmenade

aan grote klussen. Cas: “Kimmenade heeft
een eigen product ontwikkeld op basis van
latex. Wij zijn de enige in Europa die dit
product gebruiken. Moeten er bijvoorbeeld
daken worden gemaakt bij chemische
bedrijven, waar uit veiligheidsoverwegingen
niet gebrand mag worden, dan komen wij
in beeld.”
Cas is op dit moment bezig bij TECTUM
met de basisberoepsopleiding op niveau 2.
“Het was best even wennen om weer in de
schoolbanken te zitten, ik leer veel. Ik wil
volgend jaar doorgaan in de allroundopleiding op niveau 3. Mijn ambitie is om voorman te worden en die kans krijg ik ook bij
het bedrijf waar ik nu werk.” Het indrukwekkendste project waar Cas tot nu toe
aan gewerkt heeft? “Een grote parkeerkelder in Düsseldorf van 6000 m2. Dat was
een enorm project waar we echt eer van
ons werk hadden. Al het uitgevoerde werk
was zichtwerk. En om in een parkeerkelder
van dit formaat bezig te zijn, zonder dat er
auto’s instaan, was een unieke ervaring.”£

Keuzedelen:

Samenwerking
tussen ROC
en bedrijven
Sinds 2016 bestaan de vakopleidingen (verplicht) uit
drie delen: een basis-, profiel- en een keuzedeel. Het
basis- en profieldeel bestaat weer uit twee delen: het
beroepsgerichte deel en het algemeen vormende deel
(rekenen, taal, loopbaan en burgerschap). Basis- en
profieldeel zorgen samen (nog steeds) voor het diploma. Eén of meer keuzedelen zijn weliswaar verplicht en
worden ook geëxamineerd, maar maken vooralsnog
geen deel uit van de zogenaamde ‘slaag- zakregeling’
voor het vakdiploma. Dat gebeurt pas definitief vanaf
het schooljaar 2020/2021.

R

OC Midden Nederland en de BIKUDAKbedrijfstak maken goed gebruik van de
flexibiliteit om het vakonderwijs naar
eigen inzicht in te richten. De ontwikkeling
van de keuzedelen is nog in volle gang. Wel is
hiervoor inmiddels lesmateriaal ontwikkeld.
Met de keuzedelen krijgen leerling-dakdekkers de ruimte om te kiezen en ze kunnen
een deel van hun opleiding zelf invullen. Ze
kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan keuzedelen om zich verder te specialiseren in hun
beroep of waarmee ze zich kunnen voorbereiden op een vervolgopleiding.

BEDRIJVEN
BIKUDAK en ROC willen flexibel inspelen op
actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven en
willen (leer)bedrijven daarom nauw betrekken
bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe
keuzedelen. Behoeftes vanuit de praktijk en
het vakonderwijs kunnen via de keuzedelen
prima op elkaar afgestemd worden. Een
ander voordeel is, dat er vanuit deze samenwerking een aanbod ontwikkeld wordt dat
prikkelend is voor de leerling-dakdekker.
Daarnaast bestaat de kans dat het de leerling
sterker en veelzijdiger op de arbeidsmarkt
maakt. Keuzedelen dragen daarmee bij aan
(nog) beter geschoold personeel. £

KWALIFICATIE

OPLEIDING

KEUZEDEELVERPLICHTING

Niveau 1

Entreeopleiding

Eén keuzedeel

Niveau 2

Basisberoepsopleiding

Twee keuzedelen

Niveau 3

Alround Beroepsopleiding

Drie keuzedelen

KEUZEDELEN:
•
•
•
•
•

Duurzaamheid in het beroep
Inspelen op innovaties
Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening
Ondernemend gedrag
Solliciteren

• Moderne bouwmaterialen voor
dak en gevel
• Experimenten met materialen en
technieken

B² transities:

Carrièreswitch naar
andere toekomst
Dreigende arbeidsuitval, als gevolg van
arbeidsongeschiktheid of werkloosheid,
tijdens het werkzame leven in de BIKUDAKsector moet zo veel als mogelijk voorkomen
worden.

D

oor toedoen van het door sociale
partners opgerichte B² transities,
kan er tijdig en preventief gehandeld worden zodra het mis dreigt
te gaan. B² transities bemiddelt naar
een andere functie binnen de dakbedekkingsbranche, dan wel naar een baan
buiten de sector. Om zo’n carrièreswitch
te laten slagen, ontwikkelt B² transities
een traject waarbinnen de werknemer
in een aantal stappen van werk naar
ander werk wordt begeleid.

HOE HET WERKT
Indien er wordt voldaan aan een aantal
voorwaarden en er bijvoorbeeld premie
wordt afgedragen in het kader van de
CAO BIKUDAK, kunnen werkgevers en
werknemers zich voor zo’n maattraject
aanmelden. De procedure, die vervolgens
wordt gestart, verloopt in een aantal
fasen. In de oriëntatiefase wordt in de
thuissituatie een gesprek met de potentiële deelnemer en diens (eventuele)
partner gevoerd. Aspecten die in deze
fase aan de orde komen hebben o.a.
betrekking op de persoonlijke flexibiliteit,
de bereidheid om te verhuizen, het
werken op verschillende locaties, de
werktijden, de mobiliteit, scholingsbereidheid en mogelijk financiële
consequenties. Nadat dit in beeld is
gebracht, volgt een korte adempauze
die benut wordt om de deelname aan
het B²-traject te (her)overwegen.

REGISSEUR
Staan alle seinen op groen, dan wordt er
een overeenkomst voor de deelname aan
het B²-transitietraject opgesteld. Daarin
staan de wederzijdse rechten en plichten
tussen werkgever en werknemer en is de
duur van het transitietraject vastgelegd.
De deelnemer blijft gedurende het traject
op de loonlijst van de werkgever staan,
zoals ook de bestaande arbeidsvoorwaarden van toepassing blijven.

Wat dan volgt is een uitgebreid intakegesprek en een geschiktheidsonderzoek
(assessment). De werkervaring, voorkeuren, interesses en reisbereidheid
worden bij betrokkene geïnventariseerd,
de fysieke capaciteiten worden in kaart
gebracht. Uiteindelijk mondt een en
ander uit in een individueel (transitie)
plan, dat moet uitwijzen of de deelnemer
geschikt is voor een bepaalde functie en
welke competenties daarvoor nodig zijn.
Samen met een loopbaancoach stelt de
deelnemer een zoekprofiel op en daarna
neemt de deelnemer de regie en verantwoordelijkheid voor de verdere carrière
in eigen handen.

LEF
Vervolgens gaat het om het vinden van
een geschikte baan en daarnaar te solliciteren. Ook hierin vindt ondersteuning
door de loopbaancoach plaats. Zo wordt
de deelnemer bijvoorbeeld uitgedaagd
om het eigen netwerk in te zetten in de
zoektocht naar een nieuwe betrekking en
wordt het solliciteren getraind. Stages
of werkervaringsplaatsen kunnen van
onschatbare waarde zijn, omdat er met
behoud van het eigen salaris aan een
nieuwe functie of baan kan worden
‘gesnuffeld’. Is er een klik, geeft het
werk voldoening en plezier, ook op
langere termijn? Worden er specifieke
vaardigheden gevraagd en kan daar
met gerichte trainingen of scholing
iets aan worden gedaan?
In de dakenbranche is men volop bezig
met duurzame inzetbaarheid.
B² transities draagt daar een steentje
aan bij. Hoe dan ook, een carrièreswitch
naar een andere toekomst, vaak ook nog
op oudere leeftijd, vraagt lef. £
 Op de website www.b2transities.nl
staat alle informatie over de carrièreswitch
naar een andere toekomst.

Introductiedag
Voordat de bbl-opleidingen op de niveaus 1, 2 en 3 van start
gingen, werden alle deelnemers door TECTUM verwelkomd
op één van de introductiedagen in Nieuwegein.
Voor een aantal leerling-dakdekkers was
het de eerste kennismaking met TECTUM
als werkgever en opleider. Op de introductiedagen wordt uitvoerig stilgestaan bij de
vakopleidingen, opleidingsprogramma’s,
faciliteiten en de huisregels van TECTUM.
“De bedrijfstak investeert graag in je en
leidt je met plezier op. Wees eerlijk, toon
respect voor elkaar en stel vragen. Naast
vaktechnisch onderlegd te worden, zorgen

we ook dat je een goede werknemer wordt.
De opleidingstijd vliegt voorbij. Voor je er erg
in hebt, word je als vakman gekwalificeerd.
Te laat in de les verschijnen, is echter te
laat en de petjes moeten tijdens de lessen
altijd af.” Vanzelfsprekend maakten de
leerling-dakdekkers op deze dag ook kennis
met het opleidingsteam en moesten er veel
formulieren ingevuld worden om formeel
als leerling geregistreerd te staan. £

Zie ook TECTUM.tv!
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Ruim negenhonderd
mensen waren dit jaar naar
het NBC Congrescentrum
in Nieuwegein gekomen
om het jaarlijkse feest van
de sector bij te wonen.

Glennis Grace op diploma-uitreiking !

BIKUDAK op
TECTUM-voorzitter Arthur Leenders
op de catwalk.

komende seizoen beperkt blijven tot 150 leerlingdakdekkers, dus wees er snel bij.
Daarna kondigde Leenders de presentatrice voor
de avond aan: Anna Nooshin. Online-entrepeneur
Nooshin staat ondermeer bekend als mode- en
lifestyledeskundige bij RTL Boulevard en als
presentatrice van Holland’s Next Top Model.
Nooshin: “Ik vind het onwijs dat ik hier mag zijn.
Het ziet er top uit!”
Filmpjes van TECTUM.tv leidden vervolgens
de niveaus van de vakopleidingen en OKD in.
Daarna werd elke geslaagde ‘on stage’ individueel
in het zonnetje van de bedrijfstak gezet.

TECTUM-AWARD

T

ECTUM-voorzitter Arthur Leenders deed de ontvangst
voor het 900-koppige publiek en begroette tevens de vertegenwoordigers van alle organisaties waarmee TECTUM
samenwerkt. In het bijzonder dankte hij het Sociaal Fonds
BIKUDAK en Probasys Benelux voor hun bijdragen aan de
opleidingsstructuur. “Ik voel me een trots voorzitter dat zo’n
prachtig opleidingsinstituut als TECTUM jaarlijks zo veel
gekwalificeerden aflevert. Werkgevers wil ik oproepen om
leerling-dakdekkers vooral tijdig aan te melden. We bevinden
ons in een luxe situatie. Het deelnemersaantal moet het

Winnaar Loek Meulendijks temidden van
Anna Nooshin en Paul Heiligers.

KOOS BECHTOLD PRIJS 2018

VEBIDAK-voorzitter Paul Heiligers sprak over oudvoorzitter en directeur van VEBIDAK, Koos Bechtold.
“De prijs is een eerbetoon vanwege diens verdiensten voor
de bedrijfstak en is bestemd voor de deelnemer die de
OKD-Top met het beste studieresultaat heeft afgerond.”
Dit jaar was Loek Meulendijks, uitvoerder bij Van Hoek
Dakbedekkingen B.V. uit Heeze de gelukkige! Naast de
oorkonde, bloemen en de eeuwige roem, ontving Loek ook
een reischeque. (zie ook het interview op pag 7).
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Prijzen werden er op de feestavond eveneens
uitgereikt. TECTUM-directeur Karel-Jan Batenburg leidde
de TECTUM-Award in. Deze prijs is bestemd voor de vier
dakdekkers die gedurende het opleidingsjaar de meeste
ontwikkeling doormaakten, op zowel niveau 2 als niveau 3.
Traditiegetrouw gaan zij komend jaar een dakproject uitvoeren
in de Moldavische hoofdstad Chisinau. Er werd verslag gedaan
van het dakwerk dat acht winnaars van de afgelopen twee jaar
aan een verzorgingshuis hebben uitgevoerd. De omstandigheden waren ook nu weer, bar en boos.

De TECTUM-Awardwinnaars met hun prijzen.

De TECTUM-Award is dit jaar gewonnen door:
• Patrick de Boer (Van Doorn Dakspecialist B.V.),
• Kevin van Dalen (Van Venrooy Dakbedekking B.V.),
• Bram de Jong (Dakdekkersbedrijf Admiraal B.V.) en
• Jan Rehorst (Ben Roos Dakbedekking B.V.).
(Kijk ook op pagina 8)

GOUDEN BRANDER 2018

De Gouden Brander staat symbool voor bedrijven die volop
aandacht schenken aan scholing en opleidingen en een
hoog percentage geslaagden hebben.
Dit jaar waren de genomineerde bedrijven:
• Dakdekkersbedrijf Admiraal B.V. (Nibbixwoud),
• Dakvisie Nederland B.V. (Rijen),
• Erdo B.V. (Capelle aan den IJssel) en
• Kimmenade Nederland B.V. (Helmond).
Peter van Leeuwen, directeur van J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon B.V. en de winnaar van vorig jaar, meldde dat
de bij de prijs behorende eeuwige roem lang blijft hangen.
“Ik krijg nog steeds leuke reacties en personeelsleden
ontvangen die ook van opdrachtgevers.”

Peter van Leeuwen en Rory Admiraal.

Vervolgens maakte Van Leeuwen de winnaar van dit jaar
bekend: Dakdekkersbedrijf Admiraal B.V. uit Nibbixwoud.
Directeur Rory Admiraal was verguld: “Scholing en opleidingen zijn nodig om de vergrijzing tegen te gaan, mensen
enthousiast en gemotiveerd te houden voor het vak en
kennis en kunde minimaal op peil te houden. Bedankt!”
(zie ook het interview op pag 8).

de catwalk
GLENNIS GRACE
Daarna bleef het in Nieuwegein even stil. Op het podium had
namelijk een muziekensemble plaatsgenomen om niemand
minder dan Glennis Grace te begeleiden! Eigenlijk bestond
haar optreden uit twee ballades. Het werden er echter drie.
Zij sloot namelijk af met een toegift: haar versie van de
Whitney Houston’s ‘Run to you’. Daarmee had zij al eerder niet
alleen de jury van ‘America’s Got Talent’ omver geblazen; in
Nieuwegein gebeurde hetzelfde met alle aanwezigen op de
diploma-uitreiking. Een waar ‘kippenvelmoment’.

GOUDEN BRANDER
Vervolgens eindigde het evenement met de uitreiking van de
Gouden Brander 2018 aan Dakdekkersbedrijf Admiraal B.V.
uit Nibbixwoud. De Brander staat symbool voor bedrijven
die volop aandacht schenken aan scholing en opleidingen en
een hoog percentage geslaagden hebben (zie apart kader).
Het zat erop. Tijd voor de gezellige nazit buiten, op deze lange,
zwoele zomeravond! £

 De volledige foto- en filmreportages van de diplomauitreiking 2018 zijn te bekijken op www.tectum.nl.

GESLAAGDEN 2018:
ENTREEOPLEIDING:
Ben Bakker, Roy Geluk, Cas de Geus, Quinten Kleinmoedig,
Joey Lucas, Kees Mulder, Mateusz Pietrzyk, Johan Schniermanni, Kananu Tonikoe, Marcel Top, Karim Wolters.
BASISBEROEPSOPLEIDING DAKDEKKER:
Djale Antonissen, Lars Arlotta, Mitchell Arlotta, Kevin Balter,
Patrick Beestman, Raynor van Berkel, Jeannôt Bernardus,
Sven Besseling, Danny Bijlsma, Patrick de Boer, Niek Boeve,
Mohamed Bouattaouan, Joey van Boxtel, Niek ten Brake, Jordi
Branderhorst, Robert den Braven, Gino van Bree, Bastiaan
Bruijsten, Kevin van Dalen, Karel Dick, Justin Distel, Jürgen
Drews, Lesley Eijlander, Jeffrey Erasmus, Angelo van Ettro,
Matthijs Fabriek, Alberto Frongia, Lorenzo Geeroms,
Dominique Georges, Jelle Jansen, Bram de Jong, Jeffrey
Jonkers, Ricardo van Kemenade, Thom Kerkhof, Bram Klein
Lebbink, Karelson Kleinmoedig, Lars Klopper, Jeroen
Koonings, Quintcy Korteweg, Marino Kremers, Leroy Krikke,
Gino van Lieshout, Emiel de Ligt, Luuk van Loon, Fabian
Louiza, Daniël Lukasse, Jeffrey Moonen, Kevin Naglé,
John Neami, Dave Nieuwenhuijzen, Bobby Ouwendijk,
Robin Pelsers, Bart Polman, Jordi van Poppel, Jan Rehorst,
Nigel Rog, Kevin Roks, Kevin Rondeltap, Daan van Rooden,
Martijn Rustebiel, Sidi Santegoeds, Joost Schiks, Elginio
Scholsberg, Leonardo Smetsers, Roel van Steen, Bas
Teunissen, Guus Thoolen, Tarik Unutmaz, Ryan Verbrugge,
Gijs Vis, Tim Vis, Alex Visscher, Tim Visser, Berry Vos,
Marco van Wanrooij, Damon van de Watering, Johan Willemse,
Dion Willemsen, Robin de Wit, Aaron van de Worp,
Stevie Xhofleer, Ron Zandbergen.

BEROEPSOPLEIDING ALLROUND DAKDEKKER:
Marco Baars, Remco van Belkum, Roel van den Berg,
Sven Bierhof, Tonny Boelhouwers, Rico Bouwman, Sergio
Bruil, Marco van de Coolwijk, Salim Dahman, Dion Davelaar,
Roy Duim, Jeffrey van den Elshout, Patrick Engel, Rhyan
Frigerio, Jan Groen, Dennis de Groot, Daniël Janssen,
Andy Kamp, Dylan van ‘t Klooster, Levi Koeleveld, Jordy van
der Kolk, Ferry Kroon, Randell Leeuwerink, Kim Manders,
Tim Meeuwsen, Nick Michiels, John Oudenhuijsen, Michel
Paula, Mitchell Pelmer, Donny van Petersen, Paul van der
Poest Clement, Brian Prent, Julian Rijnhout, Sammy Schaap,
Rick Spitteler, Danny Stegenga, Allàn Tieben, Mark Vermeer,
Joris Vermeulen, Dennis de Vries, Sjors de Waal.
OKD-KADER :
Nick Angevaare, Michel Beerts, Rianne Boeijink, Benjamin
Brookman, René van Doorn, Jordi van Dorp, Patrick Elzer,
Tim Engelbertink, Milco Gehring, Patrick Gorter, Ton de Haas,
Mike Jongbloed, Mark Klabbers, Rianne Klok, Ramon Marinus,
Jarno Meijer, Ferry van der Meulen, Bart Schormans,
Cor Spijkers, Sandra van Venrooy, Corné Verhaaf.
OKD-TOP EN -ONDERNEMER: Mario Frijters, Geert Megens,
Loek Meulendijks, Dávy Rotgans, Maikel Tils, Nick Tuin.
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OKD-nieuws
De lesstof in de OKD is op een aantal onderdelen onder de loep
genomen. In de OKD-Kader wordt in het komende seizoen onder
andere aandacht besteed aan multifunctionele en begroeide
daken, bouwfysica en de laatste stand van zaken m.b.t. wetgeving
en de geactualiseerde Vakrichtlijn ‘Gesloten Dakbedekkingssystemen’.

D

e inhoudelijke wijzigingen richten
zich o.a. op de keuringscriteria voor
de plasvorming op daken en gootzone, bijdrage begroeide daken aan windweerstand, PE-folie als dampremmende
laag bij dakranden, ontwerpvoorwaarden
voor een veilig (bestaand) dak, uitbreiding
van de tabellen dakbedekkingsconstructies,
begaanbaarheidsklasse isolatie, zonneenergiesystemen versus veilig dakonderhoud, toevoeging zware en lichte gebruiksdaken alsmede POCB-dakbanen.
De Vakrichtlijn is een handboek met alle
geharmoniseerde ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor bitumen, kunststof en
rubber dakbedekkingsconstructies en
–systemen. Voorts zal in de OKD aandacht

worden besteed aan multifunctionele daken
en bijzondere producten. Iets anders is, dat
de docenten uit de OKD-Top zich gebogen
hebben over een andere manier van examineren.

DATA EN TIJDEN
Zowel de OKD-Kader als OKD-Top starten
op 6 november in het opleidingscentrum
Nieuwegein. De lesdagen zijn van 16.00 uur
tot 21.00 uur. Per lesdag kan aan twee lesblokken (certificaateenheden) worden deelgenomen. Worden er zowel voor als na de
pauze lessen gevolgd, dan biedt TECTUM
een warme maaltijd aan. Er zijn nog plaatsen vrij. £

Cursus

op maat?
TECTUM kan benaderd worden
om een opleidingstraject op maat
te ontwikkelen. De redenen daarvoor kunnen uiteenlopen. In
principe is de onderwerpkeuze
echter onbegrensd.

E

en cursus op maat wordt in nauw
overleg met de opdrachtgever
samengesteld. De beroepspraktijk
van de betreffende onderneming dient als
uitgangspunt. De scholing kan een dag
duren of worden uitgesmeerd over een
langere periode. TECTUM kan benaderd
worden om een cursus naar maat te ontwikkelen. In samenwerking met TECTUM
kan een beroep worden gedaan op het
subsidieregime in bedrijfstak. £
 Neem voor meer informatie contact op
met TECTUM.

Weetjes
Felicitaties
In de regio Enschede hebben de meeste scholen afgezien van publicatie van de examenuitslagen. Dit is het gevolg van de verscherpte
privacyregels. Er staan dus geen felicitaties
met naam en toenaam op de website van de
scholen en in het regionale dagblad. £

Studenten

Leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaan vanaf het schooljaar 20202021 ‘student’ heten. Ze worden nu nog officieel ‘deelnemer’ genoemd. Volgens minister
Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) dekt de
huidige term de lading niet meer. “Jongeren in
het mbo zijn net zo goed studenten als al die
anderen. Door nu ook in de wet de term ‘deelnemer’ te veranderen in het woord ‘student’
doen we aan iedereen recht.” £

Baanzekerheid

Maria vertelt

“Een aantal jaar geleden woonde ik in Soest. Prachtig huis,
midden in de polder en omringd door weilanden. Voordeel,
je kunt er je muziek doorgaans draaien op standje ‘Are you
nuts?’. Nadeel, het kon er flink waaien. Maar echt.
Op een nacht werd ik ruw uit mijn slaap gerukt door een
enorme klap. Onweer. Bliksem. Regen. En wind. Heel veel
wind. Ik hoorde een geschuif boven mijn hoofd dat ik zo snel
niet thuis kon brengen. Voor mijn fantasie weer op hol sloeg
en ik dacht aan een ‘Alien-invasie’, besefte ik dat dit het
geluid was van een stel dakpannen die op vliegles gingen.
Nee hè, dacht ik nog, net nu mijn Buick een avondje op de
oprit naast het huis staat. Met mijn geluk zouden die dingen
natuurlijk op mijn auto landen. Slaapdronken liep ik naar
het slaapkamerraam om dit te sluiten. Maar voor ik de
jaloezieën open kon doen was de wind mij voor. Met een ruk
vlogen ze naar buiten. Daarop gevolgd een stevig gekraak.
Een enorme windvlaag rukte het hele raam uit zijn scharnieren. De jaloezieën hingen als een zilveren vlag buiten het
raam te bungelen en ik stond daar in mijn niets verhullende
‘Eva’ outfitje. Drijfnat van de regen en vol in het licht van de
aanhoudende bliksem. Jemig, wat was ik blij dat er op dat
moment niemand met zijn hond aan het vliegeren was in de
polder. Inmiddels was mijn toenmalige wederhelft ook een
keer wakker geworden. Serieus, hoe kun je überhaupt door
zo’n kabaal heen slapen? Handig als hij was, besloot hij
even een plaatje hout in het gapende gat, waarin ooit een
leuk raampje zat, te schroeven. Terwijl hij daarmee bezig
was, had ik inmiddels vier grote badlakens nodig om de
vloer van de slaapkamer droog te krijgen. Echt, ik heb
volgens mij het patent op overstromingen en lekkages. Of
ik heb gewoon een beroerde smaak van woningen uitkiezen
die allemaal iets mankeren. In mijn hoofd had ik al bedacht
dat mijn geliefde Buick bezaaid zou liggen met stukken dakpan en dat het een aardige restauratieklus zou gaan worden.
En over waar dat raam terecht was gekomen, wilde ik al
helemaal niet denken. Gelukkig viel het met de dakpannen
mee de volgende ochtend. De pannen lagen braaf in het
weiland. Het raam wordt tot op de dag van vandaag nog
steeds vermist…” £

Maria Pels
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TOINE BLOM

FOTO: LIMPE IVEN

Van alle mbo-studenten haalt 83 procent een
diploma. Mbo’ers vinden relatief snel een
baan. De werkloosheid, anderhalf jaar na het
afstuderen, ligt bij de beroepsbegeleidende
leerweg (bbl) aanzienlijk lager dan bij de
beroepsopleidende leerweg (bol), respectievelijk 2 en 7 procent. £
(INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS)

Opmerkelijk

KEER PUNT

Toine Blom (36) woont in Bavel en is
vader van een zoon van 14. Toine
besloot vorig jaar zijn carrière als
objectbeveiliger aan de wilgen te
hangen en te starten als dakdekker.
Toine: “Ik heb er nog geen
moment spijt van gehad. Dit
werk geeft mij ontzettend veel
voldoening,” Na tien jaar in de
beveiliging, was de uitdaging voor
Toine in die branche een beetje
op. Toine: “Op mijn 17de heb ik
een timmeropleiding afgerond.
Dat werken met mijn handen heb
ik altijd leuk gevonden. Toen mijn
ex-collega uit de beveiligingsbranche mij vertelde dat hij weer
in zijn oude beroep als dakdekker
zat en dat dit ook wat voor mij
was, heb ik de stap gemaakt.”
Toine is sinds februari van dit jaar
werkzaam bij UDO Dakbedekkingen B.V. in Raamsdonksveer.
Bij TECTUM volgt hij nu de basisberoepsopleiding op niveau 2 in
Mierlo. Voor de theorie draait
Toine zijn hand niet om. Toine:
“Ik ben een denker. Dat berekenen van zaken is echt iets wat ik

heel leuk vind. Ik merk dat ik met
de praktijk ook soms te veel
nadenk over het hoe en waarom
en hoe ik dat het beste kan aanpakken. Mijn ambitie ligt er dan
ook echt in om via TECTUM door
te leren tot ik calculator ben.”

OMSCHAKELING
Voor Toine is niet alleen het fysieke aspect van zijn nieuwe beroep
een grote omschakeling. Toine:
“In mijn eerste week was ik echt
kapot als ik thuis kwam. Het is
fysiek niet te vergelijken met het
werk als beveiliger. Maar ik heb
er echt geen seconde spijt van.
Het is een mooi vak. Het geeft
zoveel voldoening om met elkaar
iets te maken en als je dan het
eindresultaat ziet. Niet alleen het
werk is anders, maar ook de
omgang met mijn collega’s. En
vooral de humor. Ik heb regel-

Jongeren die drie tot vijf keer per week intensief bewegen, scoren hoger op rekenvaardigheid dan leeftijdgenoten die dat niet doen.
“Bij taalvaardigheden is geen verband gevonden met beweging,” zegt Amika Singh, bewegingswetenschapper en epidemioloog in
Het Parool. ”Ook is geen overtuigend bewijs
gevonden dat jongeren door vaker intensief
te bewegen beter scoren op aandacht en
concentratie.” De conclusies staan in een
studie die gepubliceerd werd in het British
Journal of Sports Medicine. £

Bizar

Van hoogtevrees heeft waarschijnlijk iedereen
in de dakenbranche gehoord. Maar wat te
denken van een omphalofobie, oftewel de
angst voor navels. Of nomofobie, de angst
om niet bereikbaar te zijn via de mobiel.
Arachibutyrofobie dan, de angst voor pindakaas
die aan het verhemelte kleeft, of xanthofobie,
de angst voor de kleur geel. Arachnofobie, de
vrees voor spinnen, is trouwens de meest
voorkomende angst ter wereld. £

matig buikpijn van de lach als ik met mijn collega’s op een klus ben.” Bij zijn start bij UDO,
werd Toine eigenlijk meteen in het diepe
gegooid. Zijn ex-collega, die hem had geattendeerd op deze baan, is tevens zijn voorman en
leermeester. Toine: “Ik moest alles vanaf nul
leren. Dat lukt aardig, ik leer ontzettend veel
en vooral hier op de opleiding. Soms baal ik er
van dat het in mijn hoofd al verder is dan mijn
handen kunnen. Het is de ervaring die ik
verder moet opdoen en gelukkig krijg ik daarvoor de kans.” £

TECTUM
en digitaal
factureren
TECTUM gaat binnen
afzienbare tijd overstappen
op digitale facturatie, in de
vorm van het elektronisch
versturen van een pdfbestand.

Andere focus: VAO-Dak
VAO-Dak staat voor Voorlichting, Advies en Ondersteuning.
De cursus is onderdeel van de nascholingscyclus voor leermeesters (behoud van erkenning) en daardoor onlosmakelijk
verbonden aan het opleiden van leerlingen.

M

et VAO-Dak wordt de leermeester
geholpen om deskundige begeleiding
te bieden aan leerling-dakdekkers in
de praktijk. Een leermeester is met aantoonbare scholing erkend en derhalve goed voorbereid op zijn taken. Van een erkende leermeester wordt o.a. verwacht dat deze expliciet
aandacht besteedt aan de begeleiding en
beoordeling van een leerling-dakdekker,
op wisselende werkplekken (SBB-eisen).
Leermeesters worden door een erkend leerbedrijf benoemd en gefaciliteerd. De erkenning tot leermeester blijft twee jaar geldig.
Daarna moet er worden herhaald. Neemt de
leermeester met een leerling-dakdekker deel
aan VAO-Dak, dan voldoet hij op deze wijze
aan de nascholingsverplichting.
Voor de deelname aan VAO-Dak zullen de
leermeesters concreet benaderd worden.
Gedurende de vakopleiding van een leerlingdakdekker legt één van de medewerkers
van TECTUM vervolgens tweemaal een werkplekbezoek af om de leermeester gevraagd,

dan wel ongevraagd, te begeleiden. Bij het
eerste werkplekbezoek, aan het begin van de
opleiding, gaat het vooral om de wijze waarop
de vaardigheden van de leerling-dakdekker
worden beoordeeld en hoe deze in kaart
gebracht worden. Tegen het einde van de
opleiding volgt het tweede en laatste bezoek.
Dan wordt met name de hele voortgang in
het leerproces, met de daarbij behorende
administratie, nader onder de loep genomen.

D

igitaal factureren werkt snel, eenvoudig en bespaart tijd. Bovendien
kan een digitale factuur eenvoudiger
worden verwerkt in het boekhoudkundig
systeem. Mettertijd volgt meer informatie.

VOORDELEN
Digitale facturatie levert in het algemeen
een aantal voordelen op:
• Handmatig factureren wordt overbodig.
		 Het gebeurt automatisch vanaf het
		 scherm. Dit scheelt tijd en geld
• Digitale facturen worden sneller
		 ontvangen door de juiste persoon
		 en daardoor vaak sneller betaald
• Er wordt bespaard op papier, inkt,
		 porto- en transportkosten, postzegels
• Het is goed voor het milieu. £

FOCUS
Vroeger richtte TECTUM zich met VAO-Dak
zowel op de leermeester als op de begeleidend vakman met een leerling-dakdekker.
Ofschoon de leermeester bepaalde taken in
goede afstemming kan delegeren aan een
begeleidend vakman met de juiste competenties, gaat de focus van TECTUM voortaan
compleet uit naar de leermeester. Alleen
leermeesters zullen dus voortaan benaderd
worden om aan VAO-Dak deel te nemen. £

STUDIE
GIDS
2018
2019

 Zie ook TECTUM.tv.

CARRIÈRETIJGER
LOEK MEULENDIJKS

Uit de Studiegids
VCA:

In de eerste helft van 2018 werd de nieuwe
VCA 2017/6.0 gepubliceerd. Dit heeft tot
aanpassingen in de lesstof geleid en tot
een anders uitziend VCA-diploma. De
vernieuwde diploma’s worden vanaf begin
juli 2018 verstrekt. TECTUM werkt voor het
afnemen van de VCA-examens samen met
het Examencentrum Koninklijke PBNA.
Het diploma is alleen geldig indien het in
het Centraal Diploma Register VCA van de
Stichting Samenwerken voor Veiligheid
(SSVV) is geregistreerd (cdr.ssvv.nl).

Verkorte basisopleiding
Heftruckchauffeur:

LOEK MEULENDIJKS (24) is uitvoerder bij Van Hoek Dakbedekkingen in Heeze.
Hij is winnaar van de Koos Bechtold Prijs 2018. Hij startte in dienst van
TECTUM als leerling-dakdekker op niveau 2 en doorliep vervolgens de
vervolgopleiding op niveau 3.
“Daarna draaide ik een jaar mee in de ploegen, maar toen begon het weer te kriebelen.
Ik wilde doorleren op kaderniveau. Dat kon. Na de OKD-Kader kwamen de directie en ik
overeen dat ik voor het hoogst haalbare in de sector zou gaan, de OKD-Top. Daarvoor
ben ik geslaagd. OKD-Kader en OKD-Top leveren samen het diploma OKD-Ondernemer
op. Ik was blij en verrast dat ik tot winnaar van de KBP 2018 werd uitgeroepen. Het mooie
van de dakbedekkingsbranche vind ik, dat iemand die ambitieus is en zich bij TECTUM
laat scholen, daarna een mooie carrière in de sector kan maken.” £

Iedereen die met een heftruck werkt, moet
volgens de Arbowet in het bezit zijn van
een geldig heftruckcertificaat. Voor de
dakdekker die geen ervaring heeft met het
besturen van een heftruck, biedt TECTUM
de tweedaagse basisopleiding Heftruckchauffeur (19-B12) aan. Het behaalde certificaat blijft vijf jaar geldig. Daarna moet er
worden herhaald. Voor de dakdekker die
nu al werkt met een heftruck, maar nog
niet in het bezit is van het heftruckcertificaat, wordt een verkorte basisopleiding
Heftruckchauffeur georganiseerd die één
dag duurt (19-B12.1). Ook deze cursus
wordt afgerond met een certificaat dat
vijf jaar geldig is. £

Van de
controller
AVG

Vanaf 25 mei 2018 wordt de AVG
gehandhaafd. Wat is de AVG? In de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe privacywetgeving geregeld die in de hele EU geldt.
De oude Wpb (Wet Bescherming
Persoonsgegevens) is niet meer van
toepassing.
Waarom nieuwe regels? Eén van de
redenen voor de nieuwe wetgeving is
dat de Wpb uit een tijd komt waarin
smartphones en computers nauwelijks
bestonden. In het huidige digitale tijdperk gaat bijna alles digitaal. Iedereen
profiteert hier dagelijks van, maar er
zijn ook nadelen. Het is nu heel eenvoudig om gegevens van mensen te
verzamelen en daar wat mee te doen.
Je kunt je afvragen of dat altijd de
bedoeling is. Goede voorbeelden
hiervan zijn digitale nieuwsbrieven en
cookies die je surfgedrag vastleggen.
Een aantal jaren geleden moest je voor
het ontvangen van een digitale nieuwsbrief zelfs je woonadres, geboortedatum en je telefoonnummer opgeven.
Maar degene die de digitale nieuwsbrief verstuurt, heeft deze gegevens
helemaal niet nodig. Het mailadres is
voldoende! Maar op deze manier kregen zij gegevens waar zij andere dingen
mee konden doen, zoals het sturen van
post, je telefonisch benaderen of je iets
wilt kopen, of deze gegevens doorverkopen aan iemand die geïnteresseerd
is. Bij de AVG mag dit niet meer. Je
mag alleen gegevens vastleggen die je
nodig hebt. Natuurlijk mag je er wel
om vragen, maar de ontvanger is niet
meer verplicht om het in te vullen om
de digitale nieuwsbrief te ontvangen.
Cookies houden bij op welke websites
je wat bekijkt. Bedrijven weten zo waar
je geïnteresseerd in bent en kunnen zo
gerichte reclames voor je op websites
zetten. Dat kan handig zijn, maar zij
kunnen ongevraagd beïnvloeden. Kijk
daarom goed waar de bedrijven de
cookies voor willen gebruiken. Je ziet
dit vaak als je voor het eerst op een
website komt. Kijk goed welke cookies
je dan accepteert: is het voor een goed
werkende website, of om reclame te
maken die op jou gericht is?
Voor TECTUM heeft de AVG ook consequenties. Zo heeft TECTUM een nieuwe
‘Privacyverklaring’ opgesteld, waarin
beschreven wordt hoe TECTUM met
persoonsgegevens omgaat. Deze verklaring staat op onze website: onderaan de pagina met de omschrijving
‘Privacy’.
Peter Wegereef,
controller TECTUM

 Meer informatie? Check de Studiegids!
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RORY ADMIRAAL

INTERVIEW

Rory Admiraal neemt op
de diploma-uitreiking
de Gouden Brander
in ontvangst.

WINNAARS OVER DE TECTUM-AWARD:
PATRICK DE BOER (24) | VAN DOORN DAKSPECIALIST B.V.
“Hoewel ik hoopte dat ik ooit een prijs zou winnen, schrok ik best toen
mijn naam werd genoemd en ik op het podium moest verschijnen. Ik
vond het een ontzettend leuke verrassing. Mijn werkgever was in zijn
nopjes en ik kreeg veel complimenten. Ik kijk er erg naar uit om naar
Moldavië te gaan.”

KEVIN VAN DALEN (28) | VAN VENROOY DAKBEDEKKING B.V.
“Ik vond het mooi dat ik de Award gewonnen heb. Ik heb er ook hard voor
gewerkt. Ik heb tijdens de opleiding goede resultaten behaald. Leuk is,
dat ik binnen het bedrijf collega’s heb, die de Award ook al eens hebben
gewonnen. Mijn werkgever was er ook blij mee. Het is een extra waardering. Naar Moldavië gaan lijkt me erg leuk. Het is niet verkeerd, om
je eens bezig te houden met een goed doel.”

AANSPREEK PUNT

STEF DE RIDDER

BRAM DE JONG (19) | DAKDEKKERSBEDRIJF ADMIRAAL B.V.
“Ik vond het zo leuk dat ik de Award gewonnen heb! Ik had het niet verwacht. Ik was blij en verrast tegelijk. Ik heb tijdens mijn opleiding ontzettend mijn best gedaan. Ons bedrijf won dit jaar ook de ‘Gouden Brander’
als beste leerbedrijf. Samen zijn deze prijzen natuurlijk prima opstekers
voor mijn werkgever. Naar Moldavië gaan, is echt eens iets anders.”

JAN REHORST (28) | BEN ROOS DAKBEDEKKING B.V.
“Voor mij was het totaal onverwacht dat ik deze Award won. Mijn werkgever vond het ook fantastisch. Ik heb collega’s die in het verleden
de Award ook al eens gewonnen hebben. Ik ga zeker verder met de
opleiding op niveau 3, want ik ben nog lang niet uitgeleerd. Ik wil alle
facetten van het vak onder de knie krijgen. Naar Moldavië gaan vind ik
te gek, maar ook een beetje lastig. Ik ben net vader geworden en zal
mijn gezin erg missen als we daar een project gaan uitvoeren.”

Admiraal, koning te rijk
Rory Admiraal, directeur van Dakdekkersbedrijf Admiraal B.V. uit Nibbixwoud, ontving
tijdens de diploma-uitreiking de Gouden Brander 2018 uit handen van Peter van Leeuwen,
directeur van J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon B.V. en winnaar van vorig jaar.

A

dmiraal was aangenaam verrast. Hij ontving van
vele kanten felicitaties, ook uit voor hem onbekende
hoek. Een gesprek over scholing en opleidingen
en de toegevoegde waarde voor zowel de dakdekker als
onderneming.

DIPLOMATEN

Colofon

Dakdekkersbedrijf Admiraal heeft een traditie waar het
scholing en opleidingen betreft. “Mijn vader droeg dit
al een warm hart toe. Dat gedachtegoed heb ik van
hem geërfd. Ik wil dat iedereen minimaal op niveau 2 bij
TECTUM is gekwalificeerd. Daarna kan er eventueel worden doorgeleerd. Bovendien kan er bij TECTUM aan korte
cursussen deelgenomen worden. Goedgeschoold personeel dat van wanten weet op daken, vind ik belangrijk.
Daarbij gaat het niet alleen om de technische know-how,
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werker. Ik wil dat iemand het naar zijn zin heeft in dit
bedrijf en zich kan ontplooien. Onze personeelsleden zijn
geen nummers, maar personen.”
De structuur van het opleiden bij TECTUM vindt Admiraal
in orde. “Bovendien is het fijn dat leerling-dakdekkers in
deze omgeving opgeleid worden vanuit de opleidingslocatie
in Purmerend.” En over de toekomst? “Digitalisering zal
verder zijn weg vinden in de sector en ik verwacht wel iets
van de inzet van drones voor het inspectiewerk.” Een eventueel gastdocentschap in de OKD? “Zeg nooit nooit, maar
het ondernemen is al een druk genoeg bestaan!” £

PERSONEN

ILLUSTRATIE MET DANK AAN WILO.COM

Rory Admiraal is inmiddels twaalf jaar directeur. Hij was
24 jaar toen hij het stokje van zijn vader Gerard overnam.
Volgens Rory is er in die twaalf jaar veel veranderd in de
sector. Met name op het gebied van geautomatiseerde
processen. “De tijd van de blauwdruk is achter de rug.
BIM (Building Information Modeling) is niet meer weg te
denken en dat geldt dus ook voor het werken in bouwteams. Verder heeft de opkomst van EPDM doorgezet en
het brandvrij detailleren. De arboregels zijn aangescherpt.
Ontwikkelingen gaan snel in de dakbedekkingsbranche.
Een gemis vind ik echter de geprinte versie van de studiegids. Die draaien we nu dus zelf op papier uit. Dat werkt
voor die jongens handiger en voor mij ook.”

maar ook hoe iemand zich gedraagt. Ik beschouw iedere
dakdekker als een diplomaat van mijn bedrijf. Met een
klantgerichte instelling en aantoonbaar vakmanschap verkoopt de dakdekker in feite het volgende dak. Of scholing
een extra prikkel is om bij ons in dienst te treden, weet ik
niet. Ik hoop het uiteraard wel, maar de praktijk is soms
weerbarstiger. Ik heb ermee leren leven. We hebben
jongens gehad die het na een paar jaar voor gezien hielden
en de sector hebben verlaten. Soms bleken de beroepsambities te hoog. Een dakdekker kan het hier hoogstens
tot voorman schoppen. Het is niet anders. Het is hen bij
de indiensttreding verteld.”

Admiraal heeft samen met de opleidingsadviseur van
TECTUM een driejarig scholingsplan, met daarin o.a. de
toekomstige scholingsbehoefte, wensen en (na)scholingsverplichtingen, ontwikkeld. Het wordt elk jaar geëvalueerd
en waar nodig aangepast. Admiraal: “In de afgelopen
weken hadden we zeventig man aan het werk. We werken
in piekperioden met vaste onderaannemers. Die zijn nagenoeg altijd beschikbaar. Net als ons vaste personeel
koesteren we die, anders komen ze niet.”
Rory Admiraal kenmerkt zichzelf als werkgever die wars is
van het pure top-downmanagement. “Ik ben niet iemand
die er prat op gaat dat hij de baas is. In de omgang met
het personeel zijn wij invoelend en bieden ook persoonlijke
begeleiding aan als iemand daaraan behoefte heeft. Wat
dat betreft voel ik me soms net een maatschappelijk

Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of een
bestand met alle denkbare informatie over een
gebouw. Het dient als een betrouwbare basis voor
het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het object.
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