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DIPLOMA-UITREIKING TECTUM ONGEËVENAARD EVENEMENT

 De jaarlijkse diploma-uitreiking van TECTUM is inmiddels  
uitgeroeid tot een volwaardig branchefeest voor bedrijven, 
leveranciers en uiteraard dakdekkers – zoveel werd duidelijk 

op de avond van 27 juni bij het NBC in Nieuwegein. Het schitterende 
weer bij het buffet in de tuin van NBC Nieuwegein zorgde ervoor dat 
de stemming er vanaf het begin goed in zat.

Eenmaal binnen in de grote zaal voelde presentatrice Hélène  
Hendriks de sfeer goed aan. Hendriks, bekend als hockeyster en van 
haar optredens bij sportprogramma’s als Voetbal Inside, loodste de 
geslaagden per groep naar hun diploma en nam telkens de tijd om 

er één uit te pikken voor een kort diepte-interview. Gevraagd naar 
zijn favoriete leraar antwoordde een gediplomeerde: “Marcel  
Beunder! Die heeft alles perfect uitgelegd.” Anderen vertelden over 
de mooie kanten van het vak: buiten werken, afwisselend, want altijd  
op een andere plek.

Voordat hij de Gouden Brander 2019 uitreikte (zie pagina 4), stond 
TECTUM-bestuurslid Rob Bootsman kort stil bij de overweldigende 
belangstelling voor het evenement. “Ik zit al mijn hele leven in de 
zwarte materie. Ik hou van ons vak, ik hou van de mensen die ik hier 
zie. Daarom kan ik het niet genoeg benadrukken: we mogen trots 
zijn dat we dit hier met elkaar kunnen beleven.”

Mooie woorden waren er ook van Cees Woortman, directeur van 
VEBIDAK, bestuurslid TECTUM en voorzitter van de examencommis-
sie OKD. Woortman: “Om vakbekwame dakdekkers wordt gevochten; 
deze zaal zit vol met schaarse mensen. De werkgevers die hier  
zitten, vertegenwoordigen per definitie kwaliteitsbedrijven, omdat  
ze investeren in de kwaliteit van hun personeel.”

Afzwaaiend TECTUM-voorzitter Arthur Leenders moest helaas  
verstek laten gaan wegens persoonlijke omstandigheden.  
Jos Hommeles nam als nieuwe voorzitter de honneurs waar en sloot 
de avond af door te verwijzen naar het belang van opleidingen. “Als 
we dit doorzetten zullen we altijd een gezonde branche blijven.” £

u LEES VERDER OP PAGINA 4 & 5

Met de 2019-editie van de diploma-uitreiking toonde TECTUM aan 
dat de lat elk jaar hoger wordt gelegd. Zo’n 850 bezoekers waren 
getuige van de feestelijke TECTUM-diploma-uitreiking in NBC 
Nieuwegein. Maar liefst 160 geslaagden haalden onder luid applaus 
hun diploma op.

Groots en feestelijk!
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HET ENIGE GEBAAR VOOR 

NIET-VEILIG WERKEN….

Onlangs keek ik op tv naar de introductie van Bouw-
spraak. Wat is Bouwspraak? In mijn woorden: een 
onderdeel van de strategie van de samenwerkende 
partijen in de bouw (werkgevers en de vakbonden) om 
de veiligheid op de bouwplaatsen voor vooral bouwvak-
kers/bouwplaatsmedewerkers nog meer te vergroten. 
Dat is mooi, want alles wat leidt tot verbetering van de 
veiligheid op bouwplaatsen, juich ik van harte toe. Bij 
calamiteiten moet iedereen direct snappen wat er aan 
de hand is en hoe te handelen, niets mis mee. Verder 
is het streven van iedereen dat er op en om de bouw 
geen gewonden of doden meer vallen tijdens de uitvoe-
ring van de bouwwerkzaamheden. Fantastisch als dat 
toch eens bereikt zou worden. Daarover wil ik geen 
enkel misverstand laten bestaan. Maar of dit nu is 
via Bouwspraak? Afijn, kijk en oordeel zelf via 
www.bouwspraak.nl.

Dat veiligheid van mensen een groot goed is voor 
iedereen, daarover bestaat in ieder geval geen enkele 
twijfel. En dat op papier vrijwel alles (of misschien wel 
alles) goed geregeld is, ook dat klopt wel. Het komt 
simpelweg allemaal aan op de uitvoering. Ook voor
het werken op onze daken.  

Werk alsjeblieft veilig, dakdekker! Zorg er vooral voor, 
dat je ’s avonds weer veilig thuis komt. Iedere dag 
weer. Geen werk en geen euro is het waard om risico’s 
met je eigen veiligheid en dus je eigen lijf en leven te 
nemen. 

En werkgever-dakdekker, je moet toch niet willen 
meemaken dat een van je dakdekkers iets ernstigs 
overkomt privé, maar ook zeker niet tijdens het werk? 
Dus moeten we verder gaan dan de veiligheid op 
papier laten kloppen, alle voorzorgs- en uitvoerings-
maatregelen treffen en dan maar met elkaar hopen  
dat het goed gaat? Nee, eis van elkaar dat het werk 
ook qua veiligheid wordt uitgevoerd zoals het hoort. 
Accepteer als werkgever en als dakdekker absoluut 
geen schijnveiligheid. In het geval dat er toch onveilig 
gewerkt (moet) worden? Weg van dat dak, met alle 
gevolgen van dien dan maar. Alles beter dan een 
dode of gewonde dakdekker.

En wat te doen met de buitenlandse dakdekkers? Ook 
die collega’s scholen en laten weten wat gezond en 
veilig werken op het dak betekent. Dat kan in het 
Roemeens, Pools, Duits etc. Kortom in je eigen taal. 
Kost wat geld, dat zeker, maar hier geldt dan maar 
even voor het gemak: “ … beter je geld dan je leven …” . 

Voor niet-veilig werken is werkelijk geen gebaar te
verzinnen. Of eigenlijk toch wel, maar ja, dat is te 
goedkoop om hier te melden, dat kan de goede lezer 
zelf wel uittekenen!  £

•	Sluit	beter	aan	bij	doelgroep

•	Gezamenlijke	opzet

•	Gemak	&	flexibiliteit

BLENDED 
LEARNING:

Je praktijkopdrachten op school doen, maar ook op de werkplek en 
thuis	online	verder	met	school	aan	de	slag.	Een	mix	van	klassikale	
lessen en e-learning, zo ziet TECTUM het toekomstige onderwijs 
voor zich. Stap voor stap voert TECTUM daarom online leermidde-
len in, om de leerling-dakdekker nog beter op te leiden.

 Je praktijkopdrachten op school 
doen en thuis online verder met 
school aan de slag. Een mix van 

klassikale lessen en e-learning, zo ziet 
TECTUM het toekomstige onderwijs  
voor zich. Stap voor stap voert TECTUM 
daarom online leermiddelen in om de 
leerling-dakdekker nog beter op  
te leiden. Veel opleidingen in het mbo 
spitsen zich steeds meer toe op specia-
listisch vakwerk, terwijl het aantal  
leerlingen per opleiding daalt. Om alle  
specialisaties nu en in de toekomst  
nog beter aan te kunnen bieden, gaat 
TECTUM trapsgewijs over op wat heet 
blended learning. Deze lesmethode  
combineert face-to-face onderwijs met 
lessen via de computer, tablet/pc en 
smartphone. Die lessen kunnen gegeven 
worden met zowel online als offline 
tools.
 
De eerste stappen met online leren zijn 
door TECTUM al gemaakt. Denk maar 
aan de ‘how to’-filmpjes op TECTUM.tv. 
Daarin kunnen (leerling-)dakdekkers nog 
eens rustig nakijken hoe in grote lijnen 
een bepaalde klus wordt geklaard, zoals 
het aanbrengen en inwerken van een 
dakontluchting, of het aanbrengen van 
een dampremmende laag van PE-folie.

CHATTEN MET EEN DOCENT
Blended learning past beter bij de leer-
lingen van nu en de toekomst, ook wel 
de Generatie Z genoemd. Jonge mensen 
groeien op in een digitale wereld en zijn 
gewend om veel informatie visueel op  
te nemen met bijvoorbeeld foto’s of  
filmpjes. Vaak is zien hoe iets in elkaar 
steekt veel duidelijker dan er alleen over 
lezen. Een voordeel van e-learning is  
het gemak van leren waar en wanneer je 
maar wilt. Je kunt het onderwijs om je 
dag heen plannen, in plaats van anders-
om, en je bespaart er reistijd en -kosten 
mee. Zo wordt het veel gemakkelijker 
om ook eventueel werk en leren met 
elkaar te combineren. TECTUM zal in het 
schooljaar 2020/2021 een pilot starten. 

GEZONDE MIX
Met blended learning zijn verschillende 
mixen mogelijk. Het dichtst bij het 
‘ouderwetse’ lesgeven staat het model 
van face-to-face driver. Bij dit type  
blended learning krijgen de meeste  
leerlingen klassikaal les, en leerlingen 
die achter- of juist voorlopen, werken  
in hun eigen tempo met een computer 
in het klaslokaal. Bij wat ze noemen  
flipping the classroom, worden klassikale 
lessen vervangen door video’s en andere 
vormen van online instructie. Leerlingen 

leren en doen hun opdrachten ook buiten  
de schoolmuren, waardoor tijdens de 
klassikale bijeenkomsten meer tijd 
beschikbaar is voor het stellen van 
vragen, individuele aandacht en hands-
on les. Deze vorm is vooral fijn om in  
je eigen tempo door de lesstof heen  
te gaan. Nog een stap verder gaat het 
online driver model. Hierbij wordt het 
voornaamste lesmateriaal online aange-
leverd en zijn klassikale lessen optioneel. 

De mogelijkheden van blended learning 
blijven zich uitbreiden, met wellicht ook 
videoconferentie en voor kleine groepen 
Skype. TECTUM streeft met blended  
learning naar een gezonde mix van 
online en klassikaal. De school blijft  
voor leerling-dakdekkers altijd het 
belangrijkst voor de praktijkvakken. Want 
dakdekken leer je natuurlijk niet door 
alleen maar toe te kijken. £

TECTUM streeft met 
blended learning naar 
een	gezonde	mix	van 
online en klassikaal les.

Leren in de 
klas én online

In het Utrecht Science Park is een 
bijzonder restauratieproject voltooid. 
De daken van twee monumentale 
ketelhuizen zijn echte eyecatchers.

Samen met een warmtekrachtcentrale voor-
zien de ketelhuizen van Utrecht Science Park 
(tot voor kort De Uithof) de gebouwen van de 
Universiteit van Utrecht van warmte. De stook-
gebouwtjes met opvallende daken als omge-
keerde trechters zijn grotendeels opgetrokken 
uit beton. De ketelhuizen werden in 1967 
ontworpen door architect Sjoerd Wouda, 
die ook tekende voor het markante gebouw 
Transitorium I (tegenwoordig genaamd het 
Marinus Ruppertgebouw).

In grote lijnen bestaan de ketelhuizen uit een 
cirkelvormige plattegrond en een grote kegel-
vormige kap met schoorsteen; de installatie-

ruimte ligt onder het maaiveld. Vanaf de ketel-
huizen stroomt water met een temperatuur 
van 120° Celsius door pijpleidingen naar de 
universiteitsgebouwen.

MONUMENTEN
Aanvankelijk draaiden WKC-1 aan de Jenalaan 
en WKC-2 aan de Princetonlaan met gas-
ketels, maar om aan een grotere capaciteits-
behoefte te voldoen, werden vanaf 1985 ook 
gasmotoren ingezet, waarmee zowel warmte 
als elektriciteit wordt opgewekt.  
De ketelhuizen zijn sinds 2016 gemeentelijke 
monumenten en wat bijzonder is: de daken 
zijn recent gerestaureerd door een erkend 
leerbedrijf dat regelmatig leerlingdakdekkers 
opleidt bij TECTUM. £ 

u WIL JE MEER WETEN OVER DE RESTAURATIE? 

BEKIJK DAN HET ITEM OP TECTUM.TV!

BIJZONDERE DAKEN

KETELHUIZEN BIJ DE 
UNIVERSITEIT UTRECHT

 Brede opleidingen bieden uitzicht op een 
mooie carrière, maar met een specifie-
ke vakopleiding ben je als werkzoeken-

de het beste af, meldde het Financieel Dag-
blad onlangs. Aanleiding was de publicatie 
van de Amsterdamse socioloog Thijs Bol  
(met nog drie auteurs) van zijn onderzoek 
over arbeidsmarkt en opleiding in het vakblad 
American Sociological Review. Volgens Bol 
moeten we het middelbaar beroepsonderwijs 
koesteren. Er wordt te makkelijk gedacht  
dat mensen met een specifieke opleiding  
niet flexibel genoeg zouden zijn.
 
We vroegen Johan Spronk, bestuursvoorzitter 
van ROC Midden Nederland naar zijn reactie 
op het onderzoek. Spronk: “De arbeidsmarkt 
vraagt om specialisten én generalisten, zo 
blijkt uit het onderzoek. Dat herkennen we 
hier in de opleiding. Wanneer je als student 
precies weet welk beroep je wilt uitoefenen, 
dan moet je er ook voor gaan. Als een  
student aangeeft dat hij een opleiding voor 
dakdekker wil volgen, dan zeg ik: doen!  
Dat biedt uitstekend perspectief op de 
arbeidsmarkt. Het is wel belangrijk dat een  
student, als hij eenmaal aan de slag gaat, 
zich ook daarna blijft ontwikkelen met  
cursussen en trainingen.”

SAMENWERKEN MET BEDRIJVEN
Er zijn ook studenten die in het begin van  
hun opleiding nog niet precies weten wat ze 
willen, blijkt in de praktijk. Werkgevers geven 
bovendien aan dat ze ook breder opgeleide 
mensen willen. Spronk: “Als opleiding  
moeten we op beide borden schaken.  
Daarom starten we altijd naast specifieke 
vakgerichte opleidingen ook met brede  
opleidingen. Daarna kunnen we inzoomen 
op een specialisme. De onderwijsteams  
trekken samen op met het bedrijfsleven.  
Een mooi voorbeeld is de samenwerking  
met TECTUM. Met hen bepaalden we welke 
keuzedelen studenten kunnen kiezen.”

Het belang van studenten die een praktische 
opleiding kiezen, kan volgens Spronk niet 
genoeg worden benadrukt. “Er zijn 500.000 
MBO-studenten in Nederland. Zonder hen 
kunnen we nergens naar toe met de auto  
of de fiets, hebben we ’s avonds geen  
warm eten en komt er geen water uit de 
kraan. Zij zijn de motor van de economie.  
Bij ROC Midden Nederland blijven we  
dat benoemen.”  £

Vakopleiding
beste garantie
voor goede baan

JOHAN SPRONK OVER ARBEIDSMARKT 
EN OPLEIDING

Een gerichte vakopleiding vergroot de kansen 
op een baan met een goede beloning, blijkt 
uit recent onderzoek. We vroegen Johan 
Spronk, bestuursvoorzitter van ROC Midden 
Nederland wat de nieuwe cijfers in de praktijk 
betekenen voor vakopleidingen.

Column
Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM

 Met verslagenheid ontvingen wij begin dit jaar het bericht van het plotsklapse over- 
lijden van Eric Arie Boer, op de veel te jonge leeftijd van 65 jaar. Eric was meer dan 
twintig jaar lang een bekend en vertrouwd gezicht in de dakbedekkingswereld. 

Slechts weinigen zullen zijn pad níet hebben gekruisd. 
 
Eric startte in 1995 – na een langdurig dienstverband bij de FNV – als freelance journalist  
voor het tijdschrift DakDeel en schreef en produceerde daarna onder andere voor TECTUM-
Journaal en VEBIDAK-Bericht over de wereld van de dakdekkers. Tijdens zijn journalisten-
loopbaan interviewde Eric talloze personen van binnen en buiten de branche en bezocht  
hij alle beurzen, congressen, ledenvergaderingen en diploma-uitreikingen. 
Dakdekkers, directeuren of politici; allen ontvingen Eric met open armen. Trots op hun vak, 
vertelden ze hem graag hun verhalen. Het lukte hem telkens weer om mensen te verleiden 
tot het vertellen van mooie persoonlijke details en liet hij daarbij iedereen in zijn waarde. 
Maar ook ingewikkelde beleidsstukken en saaie politieke materie wist hij feilloos met veel 
kennis van zaken te fileren en behapbaar te maken in leesbare teksten. Onvermoeibaar,  
de onderste steen moest altijd boven.

Eric Boer was een ras-Amsterdammer, met een dito gevoel voor humor. Recht voor z’n raap 
en recht door zee. Deze markante man, zijn uitspraken én zijn uitstekende werk zal node 
worden gemist. “Hasta la Vista”, Eric! £

In Memoriam
Eric Boer

(9 MEI 1953 – 24 JANUARI 2019)

†
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De ster-presentatrice van dit jaar 
was HÉLÈNE HENDRIKS. 

Hélène is een voormalig hockeyster. 
Maar wellicht kent u haar beter als 

verslaggever en tv-presentatrice 
van o.a. de Champions League 

en Café Hendriks en Genee 
(samen met Wilfred Genee). 

De presentatrice 
van 2019:

 Zolang het binnen de Vakrichtlijn Geslo-
ten Daksystemen (versie 2018) valt, kan 

er van alles, zegt Adri de Voest, Manager 
Opleidingen. Voor een korte bijscholing of 
het snel opdoen van de benodigde kennis 
voor een nieuw project, kan TECTUM een 
maatcursus naar wens verzorgen. Dat 
houdt bijvoorbeeld in dat de lengte van de 
cursus en de spreiding van de cursusda-
gen in overleg met de opdrachtgever wor-
den bepaald. Het proces van het samen-
stellen van een Cursus op Maat kan onder 
meer via het vragenformulier dat te down-
loaden is op de website. Zo nodig brengt 
een opleidingsadviseur een bezoek aan het 
bedrijf om te inventariseren waar precies 
de knelpunten zitten.

AAN DE SLAG
Een voorbeeld: uit de driejaarlijkse 
TECTUM-VakScan blijkt dat er bijscholing 
nodig is voor (een deel van) de werk-

nemers. Het is dan prettig om snel en in 
korte tijd het juiste resultaat te behalen. 
Naderhand ontvangen deelnemers een 
bewijs van deelname of een certificaat. 

De COM valt in de meeste gevallen onder 
de werking van het Sociaal Fonds 
BIKUDAK – mits de CAO van toepassing is 
op het bedrijf – wat betekent, dat er een 
verlet- en cursuskostensubsidie beschik-
baar is. Bij een COM houdt een vakdocent 
altijd rekening met opleiding, ervaring en 
voorkennis, en gaat hij uit van wat werk-
nemers op dat moment moeten kunnen  
en weten. 
 
De Voest omschrijft de maatcursussen zo: 
“Het gaat om snel iets bijleren, we doen 
dat vooral hands-on en houden de theorie 
zo beperkt mogelijk. We beginnen soms 
met een uurtje theorie en gaan dan als 
een speer aan de slag.” £

FLEXIBILITEIT IN OPLEIDEN:
KORTE CURSUSSEN OP MAAT

TECTUM biedt alle officiële opleidingen en cursussen voor 
dakdekken aan, en zelfs meer dan dat: ook Cursussen op 
Maat (COM) zijn mogelijk.

De opmerking ‘Ik zie dubbel’ is voor de twee-
lingbroers Amando en Ryan Verbrugge (24) 
niet vreemd. “Ach, we hebben alles al voorbij 
horen komen als we samen op het dak 
staan,” zegt Ryan lachend. 

De broers zijn beiden werkzaam bij Cazdak Dakbedekkingen in Baren-
drecht.  Amando rondde niveau 2 af in 2015 en Ryan in 2018. Ze zijn nu 
allebei bezig met niveau 3 en zitten in dezelfde klas. “Ik zit mijn hele 
leven al in de bouw,” zegt Amando met een knipoog. “Na mijn bouw-
opleiding ben ik via een uitzendbureau terechtgekomen bij Cazdak. 
Met mijn handen bezig zijn, vind ik echt het mooiste dat er is. Leren in 
de praktijk afgewisseld met een opleiding volgen, werkt goed voor mij. 
Je krijgt hierdoor veel inzicht. Vooral het detailwerk ligt mij heel erg. 
Dat ik voor mijn werk de hele dag buiten ben, vind ik ook heerlijk.”

EIGEN INITIATIEF EN CREATIVITEIT
Voordat Ryan dakdekker werd, zat hij in de beveiliging en had daar
ook een opleiding voor gevolgd. “Via Amando ben ik bij Cazdak terecht-
gekomen. Omdat het bedrijf erg tevreden is over de inzet van Amando, 
twijfelde hij niet om mij ook de kans te geven om als dakdekker te 
starten. Ik heb eerst een halfjaartje meegelopen met de ploeg en 
daarna ben ik de opleiding gestart. Vooral de variatie in de daken vind 
ik heel leuk. De details zijn altijd weer anders dan hoe ik ze geleerd 
heb. Dan vergt het eigen initiatief en creativiteit om dingen goed op 
te lossen.” 

ELKAAR AANVOELEN
Alle werkzaamheden die bij het dakdekken komen kijken, vinden de 
broers erg leuk. Amando: “De mooiste klus waar ik tot nu toe aan 
gewerkt heb, is een tuindak van een flatgebouw. Daar moesten wij een 
wortelwerende dakbedekking aanbrengen.” 
Ze werken graag samen op het dak. Ryan: “Samen werken is voor ons 
echt leuk. In het dagelijkse leven doen wij al bijna alles samen en we 
wonen op vijf minuten afstand van elkaar. We voelen elkaar goed aan, 
dus dat komt ons werk ten goede. Helaas komt het nauwelijks voor 
dat we samen op het dak staan.” 

VOORMAN WORDEN
Amando en Ryan zien hun toekomst in de dakdekkersbranche positief. 
Beiden willen zij groeien, zo mogelijk nog meer opleidingen volgen en 
uiteindelijk als voorman aan de slag. “Ik blijf dakdekken tot ik erbij 
neerval,” zegt Ryan grappend. “Desnoods ga ik met mijn wandelstok 
het dak op!” £

GEBROEDERS VERBRUGGE

Tweeling 
bij hetzelfde 
bedrijf

Amando (links) en Ryan Verbrugge

Diploma-

uitr
eik

ing 2019

Volgens Paul Heiligers was de strijd om de Koos Bechtold Prijs  
dit jaar extra spannend. Ramon Marinus, van Udo Dakbedekkingen 

in Raamsdonkveer, won de prijs namelijk op basis van de behaalde 
score achter de komma. De doorslag werd ook gegeven door Marinus’ 
inzet, de kwaliteit van het door hem gemaakte werk en het eind-
gesprek over het opgestelde bedrijfsplan. Heiligers overhandigde een 
oorkonde en een reischeque ter waarde van 500 euro aan de winnaar. 
Die stelde onmiddellijk voor aan presentatrice Hélène Hendriks om 
samen op vakantie te gaan, waarna de onderhandelingen over de  
reisbestemming begonnen. Al snel bleek dat de wensen te ver uit 
elkaar lagen.

Paul Heiligers noemde de Koos Bechtold Prijs een mooie manier om  
de verbondenheid tussen VEBIDAK en TECTUM te onderstrepen. De 
prijs werd door het bestuur in 2004 opgericht ter gelegenheid het 
afscheid van van initiatiefnemer van de OKD-opleiding, Koos Bechtold. 
De in 2007 overleden erevoorzitter van VEBIDAK droeg scholing en 
opleiding een warm hart toe, net als de samenwerking met TECTUM. £

ERKENNING VOOR BESTE 
DEELNEMER OKD-TOP
Ramon Marinus wint 
Koos Bechtold Prijs
Tijdens de diploma-uitreiking overhandigde 

VEBIDAK-voorzitter Paul Heiligers de Koos 

Bechtold Prijs aan Ramon Marinus voor zijn 

behaalde resultaten bij de opleiding OKD-Top.

 De Gouden Brander gaat naar het best opleidende 
bedrijf van het jaar. Naast Feenstra Dakbedekking BV  

uit het Friese Dronryp, waren Zaanstad Dakwerken BV  
en Hendrikx Daksystemen BV de genomineerden.  

Rob Bootsman, bestuurslid van TECTUM, reikte de prijs 
uit. “Ik voel enige jaloezie. Met mijn bedrijf win ik ook  
weleens een prijs, maar deze hebben we nog niet.” 
Bootsman noemde Feenstra een allround dakbedek-
kingsbedrijf. Willem Feenstra, directeur van het winnende 

bedrijf, rekende zichzelf vooraf tot de kanshebbers.  
“We hebben geen megagroot bedrijf, maar ik had  
toch het gevoel dat we deze prijs wel konden winnen.  
De erkenning is voor ons belangrijk, want ook in de  
toekomst willen we ons mooie vak blijven uitoefenen.  
En daar hebben we jonge mensen voor nodig.”
 
Op de vraag hoe hij het ging vieren, antwoordde  
Feenstra: “Met het personeel!” Waarna luid gejuich 
opsteeg uit een specifieke hoek van de zaal. £

De uitreiking van de TECTUM-Award was het 

spetterende sluitstuk van de diploma-uitreiking. 

De winnaars krijgen de kans om hun vakman-

schap in te zetten voor een goed doel.

Onder luid applaus kwamen ze naar het podium: Donny Klaessens 
(werkzaam bij Verkoelen Dakspecialisten Service & Beheer, 

Weert), Rens Hoenselaar (Weijers Platte Daken, Groesbeek), Angelo 
Sparnaaij (Consolidated Nederland, Gorinchem) en Danny Hagedoorn 
(Verbidak, Winschoten). Het viertal onderscheidde zich in het afge-
lopen jaar met goede cijfers en door “te groeien als mens en dak-
dekker,” aldus Karel-Jan Batenburg. De directeur van TECTUM  
vertelde “ongelofelijk trots” te zijn op de winnaars.

Behalve een horloge met inscriptie, een oorkonde en een bos bloe-
men, wacht de winnaars een belangrijke taak in het buitenland. In juni 
volgend jaar vertrekken ze naar Moldavië om daar te werken aan een 
bijzonder project. Karel-Jan: “Allerlei belangrijke instellingen, zoals 
scholen of ziekenhuizen in Moldavië, hebben slechte daken waar 
nodig iets aan zou moeten gebeuren. Het land is geen lid van de EU  
en heeft dus geen toegang tot Europese subsidies. Daar hebben  
de mensen onze hulp nodig, dus daar willen we naartoe. Met deze 
vakmensen maken we er een mooie week van.” £

De Award-winnaars: v.l.n.r. Donny Klaessens, Rens Hoenselaar, Angelo Sparnaaij 
en Danny Hagedoorn. Op de achtergond: Karel-Jan Batenburg.

WINNAARS TECTUM-AWARD 
2019 NAAR MOLDAVIË:

“We maken er een 
mooie week van”

ALLROUNDER IS BESTE OPLEIDER VAN 2019
Gouden Brander voor Willem Feenstra
Uit drie genomineerden koos de jury van de Gouden Brander 2019 Feenstra Dak-

bedekking BV als winnaar. Directeur Willem Feenstra verscheen op het podium tijdens 

de feestelijke diploma-uitreiking in Nieuwegein om de prijs in ontvangst te nemen.
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Kijk voor meer foto’s 
op www.tectum.nl.

“Het was boven 
verwachting!”

“Een feest 
voor de 

branche!”
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 Professionele dakdekkers weten het al 
lang: vanaf het dak ziet de wereld er  
bijzonder uit. In het eerste weekend  

van juni grepen ruim 22.000 bezoekers in 
Rotterdam de kans om die sensatie ook een 
keer mee te maken. Voor de vijfde keer werd 
het jaarlijkse festival Rotterdamse Daken-
dagen georganiseerd. Maar liefst 20 ‘Open 
Daken’ (plus 4 in Schiedam) waren toeganke-
lijk, waaronder die van kenmerkende  

gebouwen als de Kunsthal, De Bijenkorf en 
het gebouw van toparchitect Rem Koolhaas, 
De Rotterdam. Bezoekers van het dak van de 
Maassilo en Zwemcentrum Rotterdam liepen 
over een werk van Ella & Pitr. Het kunste-
naarsduo schilderde op beide daken een 
‘Slapende reus’. Deze enorme kunstwerken 
zijn nog het beste te zien vanuit een vliegtuig.

DOOLHOF
Naast een bezoek aan de Open Daken waren 
er exclusieve rondleidingen en speciale 
events, waardoor het festival zich op meer 
dan 65 daken afspeelde. Voor bezoekers die 
niet uitsluitend waren geïnteresseerd in de 
kwaliteit van de dakbedekking, was er verder 
genoeg te doen. Op de daken kon je terecht 
voor freerun clinics, live muziek, theater, 
dans, bioscoopfilms en nog heel veel meer. 
Op het parkeerdak van WTC-Beursplein was 
een levensgroot doolhof aangelegd, op 
Parking Westblaak kon je shoppen in de 
Plantensupermarkt. Highliner Yuri Rhoden-

borgh liep op 100 meter boven de koopgoot 
over het slappe koord en verzorgde daarmee 
een spectaculaire openingsact. 
u HEB JE DE ROTTERDAMSE DAKDAKEN GEMIST? 

IN 2020 WORDT HET ROTTERDAMSE FESTIVAL 

GEHOUDEN VAN 5 T/M 7 JUNI.

ONBENUTTE RUIMTE
Een krappe week later was het feest op grote 
hoogte in Amsterdam bij Roef, een rooftop-
festival op 14 daken. De organisatie wilde aan 
de bezoekers laten zien dat zich boven ons 
hoofd veel onbenutte ruimte bevindt met 
(duurzame) kansen. Het onderwerp kwam 
aan bod in allerlei sprekerssessies, maar net 
als in Rotterdam was er ook veel vermaak, 
theater, muziek en dans. Wie zin had in  
sensatie kon terecht op de schommel op de 
beroemde A’dam-toren, waarin je net over 
de rand van het dak mocht zwaaien.  
Maar op hetzelfde dak was ook ruimte voor 
ontspanning, bijvoorbeeld met een rustig 
spelletje petanque op grote hoogte. £

Van de 
controller

Het dak op 
in de grote stad
Wie Rotterdam en Amsterdam graag eens van bovenaf wilde bekijken, 
kon in de eerste weken van juni zijn kans grijpen. De Rotterdamse 
Dakendagen en Roef Amsterdam staan elk jaar garant voor een 
spetterend festival op grote hoogte!
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 Piet startte in maart 1973 als 
dakdekker bij HBM Dak- 
bedekking in Barendrecht. 

 “Ik was veertien jaar oud en school 
was niets voor mij. Ik werkte toen al, 
in de patatzaak van mijn oom. De 
eigenaar van HBM kwam altijd als 
klant bij ons in de zaak. Mijn beide 
broers werkten ook als dakdekker  
bij hem, en zo ben ik via hen in de 
dakdekkerswereld beland.” 

EERST MANUSJE VAN ALLES
HBM is een familiebedrijf dat al bijna 
75 jaar bestaat. Piet heeft inmiddels 
voor drie elkaar opvolgende directies 
gewerkt. “Eigenlijk mag ik al met 
pensioen, maar dat wil ik helemaal 
niet,” zegt hij, waaraan hij lachend 
toevoegt: “En mijn baas wil dat eigen-
lijk ook niet.” Piet begon als manusje 
van alles. Met zijn broers ging hij mee 
naar klussen en heeft zo het vak 

geleerd. “Opleidingen waren er toen 
nog niet. Het hele vak van dakdekker 
was ook totaal niet te vergelijken  
met hoe het nu is. Vroeger moest je 
bitumen verwarmen in een kachel 
van 250 graden Celsius. Nu gaat  
dat allemaal heel anders. Ik heb 
uiteraard in mijn tijd wel de nodige  
cursussen gevolgd, dakdetailleringen, 
brandveilig werken, brandpreventie, 
EHBO en veiligheid.”

VOELT ZICH SUPERFIT
Piet vermoedt dat hij misschien wel 
de oudste dakdekker van Nederland 
is. “Als ik stop met werken, wordt het 
mijn dood. Ik denk dat ik de vijftig 
jaar nog met gemak ga volmaken. Ik 
vind het heerlijk om nog steeds aan 
het werk te zijn. Het is een zwaar 
beroep, maar ik draai mijn hand niet 
om voor zware klussen. Ik voel mij 
superfit. Ik voetbal, biljart en dart.  

En als het even kan, dan duik ik met-
een na het werk mijn tuin in. En zeg 
nou zelf, ik heb een prachtig beroep. 
Ik ben iedere dag buiten, heb veel 
vrijheid, kom op heel mooie plekken 
en ik ontmoet leuke mensen.”

ZWEMBADDAK OP 
VERLANGLIJST
In zijn respectabel lange carrière als 
dakdekker heeft Piet al aan heel wat 
projecten mogen werken. “De mooi-
ste vond ik wel de Euromast. Een dak 
leggen op 62 meter hoogte. Ook de 
Bloemenveiling Aalsmeer was een 
indrukwekkende klus, 7000 m2 aan 
dak hebben wij daar gelegd. Voordat 
ik echt ga stoppen met werken, zou 
ik nog heel graag nog eens aan een 
zwembaddak willen werken. Dat staat 
nog op mijn verlanglijst.” £

Al 46 jaar 
op hoogte

In de spotlights: Piet de Jong

Piet de Jong is dakdekker. En niet zomaar één. Piet is 68 jaar. 
Hij werkt al 46 jaar in deze branche en ook nog eens voor één 
en dezelfde baas.

Nieuwe 
video’s op 
TECTUM.tv
Wie rondkijkt op Youtube ontdekt al snel dat 
instructievideo’s een ijzersterke manier zijn om 
in een korte tijd iets duidelijk te maken. Als de 
video goed gemaakt is, kost het nauwelijks 
moeite om je aandacht erbij te houden. TECTUM 
zet dan ook volop in op video als lesmateriaal 
met een eigen app, zodat je kunt leren op een moment dat het jou het beste uitkomt.
TECTUM.tv is een verzamelplaats voor educatie, informatie en entertainment. Je kunt de app gratis downloaden 
in de App Store of Google Play Store. Daarna heb je toegang tot instructievideo’s, reportages en allerlei rubrieken.

De komende tijd kun je naar nieuwe video’s kijken met instructies voor het aanbrengen van prefab PVC en het aan-
brengen en inwerken van een ontluchting met EPDM. Ook op het programma: een praktijkvideo over metalen dak-
componenten. En als je even genoeg hebt van alle theorie en praktijk kun je terecht bij de rubriek ‘Bijzondere daken’ 
(zie ook pag. 3) en ‘De hobby van...’. Of kijk naar de reportage over het geweldige feest van de diploma-uitreiking! £

Maria vertelt
FOTO: LIMPE IVEN

VRIJHEID

“Al geruime tijd ben ik voor TECTUM op pad om interviews  
af te nemen bij dakdekkers en video’s op te nemen voor de 
TECTUM.tv-app. En dat is echt ontzettend leuk. Ik kom op  
leuke plaatsen en ontmoet mensen met een bijzonder of apart 
verhaal. In ieder gesprek komt de liefde voor het dakdekkers-
vak naar voren. Wie ik ook spreek, jong, oud, starters of  
mensen met een jarenlange staat van dienst, allemaal krijgen 
ze dezelfde fonkeling in hun ogen als het gaat over het vak. 
Daarna volgt het waarom: vrijheid.

Nu vind ik dat ik met mijn zelfgecreëerde baan ook enorm 
veel vrijheid bezit. Maar dat is een ander soort vrijheid dan die 
waarover dakdekkers het hebben. Recent begreep ik pas echt 
wat ze bedoelen. Voor een interview ging ik op pad naar een 
dakdekker die bezig was met een klus. En omdat er ook foto’s 
gemaakt moesten worden, was het wel zo leuk als hij ook aan 
het werk was. Gelukkig had ik thuis al bedacht om niet met 
mijn stilettohakken het dak op te gaan. Wie weet zou ik daar-
mee het nieuwe dak meteen perforeren. Dus gewapend met 
gympen en mijn camera ging ik vol goede moed naar mijn 
afspraak op het dak.

Het eerste gedeelte viel me mee, in het gebouw was een lift. 
Tot de bovenste etage. Maar vanaf daar moest ik via een ladder 
door een lichtkoepel naar het dak. Nu ben ik niet de lenigste – 
eerder een stijve hark – en een klein beetje hoogtevrees is mij 
ook niet geheel vreemd. Met pudding in mijn benen klom ik dus 
de ladder op, hopende dat ik dat laatste stapje naar boven ook 
zou redden en mezelf niet onsterfelijk belachelijk zou maken 
door op handen en knieën dat dak op te kruipen.

Gelukkig was de dakdekker een echte gentleman en gaf hij mij 
een handje zodat ik toch nog op een soort van sierlijke manier 
het laatste stapje naar het dak kon maken. Toen ik daar een-
maal stond, begreep ik het. Ik begreep ineens wat dakdekkers 
bedoelen met vrijheid. Want een gevoel van vrijheid overspoelde 
mij daar. Het was niet eens heel erg hoog, maar het uitzicht 
was waanzinnig. Natuurlijk heb ik wel eens op veel hogere 
gebouwen gestaan, maar dan altijd op een balkon of achter 
een stuk glas. En dat is toch echt heel anders. Rondom mij was 
het uitzicht. Hoewel het voor mij maar een momentopname 
was, begrijp ik nu wel beter de fonkeling in de ogen van een 
dakdekker en de passie voor zijn beroep. 

Na dat mooie moment en de fotosessie moest ik het dak weer 
verlaten via de ladder. De dakdekker ging mij voor, voor het 
geval ik zou vallen, dan zou hij mij wel opvangen, grapte hij 
vrolijk. Ik zag er waarschijnlijk niet heel erg charmant uit met 
mijn knikkende knietjes, maar ik kan zeggen dat ik het dak 
heelhuids heb verlaten.” £

Maria Pels
Reporter TECTUM.tv

Volg 
TECTUM
ook op 
Twitter!

TWITTER.COM/TECTUM_NGEIN

EVEN WENNEN 
AAN DE DIGITALE 
LOONSTROOK
Een tijdje geleden sprak ik met iemand 
die vroeger bij de post had gewerkt. 
Niet bij postnl.nl, maar nog echt bij de 
PTT, met de rode brievenbussen en de 
postzegels die plakten als je de achter-
kant nat maakte. Het gesprek ging over 
hoeveel post je nog krijgt. Onze geza-
menlijke conclusie was al snel: heel 
weinig. 95% minder?  Het meeste is 
reclame (de foldertjes) en af toe een 
envelop met “echte” post. Wat kreeg
je vroeger dan wel? Veel bedrijven 
stuurden vroeger bijvoorbeeld de loon-
stroken per post. Tegenwoordig heb je 
een inlognaam en een wachtwoord voor 
een ‘portal’, waar je inlogt en je de 
loonstroken ziet. 

Ook TECTUM doet daar volop aan mee. 
Vorig jaar zijn wij al overgegaan van de 
papieren versie naar het mailen. Vanaf 
2019 maken wij ook gebruik van een 
portal. Je krijgt je loonstrook nu sneller 
en kwijtraken is ook verleden tijd.
Het is even wennen! Je moet nu zelf 
actie ondernemen om de loonstrook te 
zien (inloggen via de app of internet), 
maar de grootste hobbel was toch wel 
zorgen dat je in kunt loggen: aanmel-
den, wachtwoord, beveiligingsvragen. 
“Ik heb mijn nieuwe mailadres niet  
bij jullie doorgeven!” Hoewel wij niet 
kunnen zien wie wanneer inlogt, neemt 
het aantal vragen nu snel af. Zo’n 95% 
van de gebruikers lijkt nu wel gewend 
te zijn aan de nieuwe situatie. 

Waar moet je op letten? Let er vooral 
op dat je je gegevens ergens opslaat 
als je uit dienst gaat. Hoelang heb je 
nog toegang tot de gegevens? Het 
houdt een keer op. Bij TECTUM heb je 
na uitdiensttreding nog 13 maanden 
toegang tot de portal. Het betekent dat 
je altijd je laatste jaaropgave digitaal 
krijgt. Maar sla die dan wel ergens op. 
Dat geldt ook voor je loonstroken als je 
die wilt bewaren.

Heb je als leerling van TECTUM vragen 
over de portal, neem dan contact op 
met je opleidingsbegeleider. £

Peter Wegereef,
controller TECTUM
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 “Ik stop niet omdat ik het niet meer leuk vind, maar omdat  
ik vind dat ik lang genoeg voorzitter ben geweest. Na zo’n 
lange periode is het goed als iemand anders de taak op  

zich neemt.”

Hij begon zijn voorzitterschap in een lastige periode. De eco-
nomische malaise bereikte een dieptepunt en de bedrijven 
waren terughoudend met investeringen in personeel. TECTUM 
telde op een gegeven moment 60 leerlingen en de organisatie 
was gehalveerd. Dankzij financiële maatregelen en samen-
werking met andere partijen werd de weg naar boven terug- 
gevonden, vertelt Leenders. “Wij hebben vooral verstand  
van dakdekken, maar we weten ook veel van opleiden en 
opleidingsstructuren. Die kennis en kunde konden we inzetten 
voor andere beroepsgroepen en zo ontstonden er nieuwe 
geldstromen, ook in het kader van de nieuwe sectorplannen. 
Des te mooier is het dat we nu weer 130 mensen opleiden. 
Er is zelfs een wachtlijst.”

Het feit dat de economie weer aantrok, noemt Leenders  
als cruciale factor voor het huidige succes van TECTUM. 
“Tegenwoordig wil iedereen weer leerlingen hebben, omdat  
er voldoende werk is. Maar het is belangrijk dat er ook in  
economisch mindere tijden mensen worden opgeleid. Jonge 
mensen zijn nu eenmaal niet direct inzetbaar als volwaardige 
arbeidskrachten. Ze moeten het vak nog leren en gaan ook 
naar school, waardoor ze er een heleboel dagen niet zijn.  
Het is verstandig om ze mee te sturen met een ploeg, zodat  
er ruimte is om iets te leren. Bedrijven moeten niet altijd in 
euro’s denken. De medewerkers zijn het kapitaal van het  
dakdekkersbedrijf, daar moet je in investeren. Op termijn 
betaalt zich dat ruimschoots terug.”

BEWUSTWORDING
Een belangrijke verandering in de branche tijdens zijn voor-

zitterschap, vindt hij het toegenomen veiligheidsbewustzijn.  
“In het verleden werkten we in de leerruimte met modellen 
zonder veiligheidshek. Tegenwoordig begint de schoolweek 
met het opzetten van zo’n hek. Aan het eind van de week moet 
het hek er weer af, want zo gaat het in de praktijk. Veiligheid  
is nu een vanzelfsprekend onderdeel; iedereen vindt het  
volkomen normaal dat het op de werkplek prioriteit heeft.”
De waardering voor het dakdekkersvak is sterk verbeterd, 
constateert hij tot zijn tevredenheid. Op het VMBO is dak- 
dekken nu een officieel keuzevak en ook dat is een enorme 
opsteker, maar er is nog genoeg te doen. “Wij moeten jonge-
ren eerder kennis laten maken met het vak. Daarbij gaat het 
ook om bewustwording. Het dak wordt door de verduurzaming 
steeds belangrijker als bouwdeel. De dakbedekking moet  
perfect zijn aangelegd als je er zonnepanelen plaatst of er  
een tuin op aanlegt. Als je daarna lekkage krijgt, heb je een 
serieus probleem. Een dakdekker moet op hoofdlijnen kunnen 
beoordelen of een hovenier de daktuin goed aanlegt en hij 
moet weten waar een dak in dat geval aan moet voldoen.”

BETERE BEGELEIDING
Bij zijn start als voorzitter noemde Leenders als een van de 
doelstellingen dat dakdekkers na hun opleiding vaker in de 
branche actief bleven. Dat gold op dat moment voor iets meer 
dan de helft van alle opgeleide dakdekkers. “Tegenwoordig is 
dat 85 procent. Dat hebben we bereikt door leerlingen langer 
te begeleiden en te volgen. Het geld dat in iemand wordt  
geïnvesteerd wordt nu dus in veruit de meeste gevallen  
ruimschoots terugverdiend.”

De bedrijven hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
als het gaat om het opleiden van personeel, vindt hij. Dat gaat 
verder dan alleen het eigen bedrijfsbelang en daarom moeten 
werkgevers niet bang zijn dat opgeleid personeel bij een con-
current aan de slag gaat. “Wij moeten met z’n allen zorgen 

voor een goed opgeleide branche die op hoog niveau opereert, 
daar profiteert iedereen van. Daarom moeten alle onderne-
mingen hun medewerkers opleiden. Bovendien: als iemand  
na zijn opleiding bij een ander bedrijf gaat werken, moet je 
je afvragen waarom hij dat doet. Het hoeft niet altijd aan de  
dakdekker te liggen.”

KENNIS DOORGEVEN
Het is Leenders’ ultieme droom dat alle dakdekkers gekwa-
lificeerd zijn om hun werk te doen. “Dat maakt ons vak geloof-
waardig. In een deel van de markt wordt er nog steeds op  
een niet-professionele manier gewerkt en dat is slecht voor 
de bedrijfstak. Het is belangrijk om kennis door te geven. 
Opgeleide mensen hebben meer plezier in hun werk en zijn 
loyaler aan het bedrijf. Ik vind opleiden erg belangrijk; daarom 
zat ik al in het bestuur van TECTUM toen ik werd gevraagd als 
voorzitter.”

Ook in zijn eigen bedrijf, Dakbedekkingsbedrijf Elro, merkt hij 
de voordelen van goed opgeleid personeel. “Opdrachtgevers 
waarderen het enorm als er geschoolde mensen met praktijk-
ervaring op het dak staan. In mijn eigen bedrijf krijg ik daar 
regelmatig complimenten over. Wij leveren altijd nette klussen 
af, maar het gaat niet alleen om technische kennis. Ook het 
correcte gedrag van opgeleide dakdekkers wordt gewaardeerd 
door opdrachtgevers. Daarom komen die ook bij ons terug.”

Leenders kijkt met tevredenheid terug op zijn tijd als voor- 
zitter. Tectum staat, ook buiten de bouwwereld, te boek als 
een positief voorbeeld op het gebied van vakopleidingen.  
“Dat heeft alles te maken met het team van TECTUM. In voor- 
en tegenspoed zijn ze elke dag met enorm veel passie en 
betrokkenheid met de opleiding bezig. Dat is de basis van  
het succes van de organisatie.”  £

TECTUM-
VOORZITTER 
ARTHUR 
LEENDERS 
ZWAAIT AF:

 “Opleiding 
maakt het vak 
geloofwaardig”

•	 Introductiedag niveau 1  
 18 september 2019

• Introductiedag niveau 2 
 19 september 2019

•	 Introductiedag niveau 3
 20 september 2019

•	 Start vakopleiding
 2 september 2019

•	 Start OKD
 1 oktober 2019

•	 Belgium Roof Day
 29 november 2019

•	 Rotterdamse Dakendagen
 5 t/m 7 juni 2020

•	 Diploma-uitreiking TECTUM
 2 juli 2020

•	 Roef Amsterdam
 12 en 13 juni 2020

Bij zijn aantreden als voorzitter van TECTUM in december 2010 

sprak Arthur Leenders een paar stevige ambities uit. Hij heeft 

het merendeel van zijn wensen kunnen realiseren. Na ruim 8 jaar 

geeft hij de voorzittershamer door aan een opvolger. 

Agenda
Alvast om in de agenda te zetten:
(data onder voorbehoud)

Maar eerst: iedereen een heel 
fijne zomervakantie gewenst!
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