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blended learning

Versneld ingezet.

Verdiepende DI-scan
voorkomt uitval
Iedereen wil op een gezonde manier zijn pensioen halen. Namens
sociale partners is, samen met ArboNed, een verdiepende duurzame
inzetbaarheidsscan ontwikkeld, om uitval van medewerkers te voorkomen. Want gezonde werknemers leveren alle partijen voordeel op.

D

uurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de bouw en de dakbedekkingsbranche. Het is belangrijk dat
iedereen zo lang mogelijk gezond aan het
werk blijft. Sociaal Fonds Bikudak nam in
2019 het initiatief voor het laten uitvoeren van
een onderzoek om er achter te komen wat
daar voor nodig is. De helft van de dakdekkers gaf daarbij aan dat ze niet verwachten
dat ze in hun huidige baan door konden werken tot aan het pensioen. Er moesten dus
acties worden ondernomen, om te voorkomen
dat dakdekkers vroegtijdig uitvallen.

Vertrouwelijk gesprek
Het ESF-project Dak Switch ondersteunt
initiatieven om werknemers in de dakenbranche op een gezonde manier aan het
werk te houden. Dat leverde onder meer
de Vak DI-scan op. TECTUM en SBD komen
in de coronaproof bus langs, om te praten
met deelnemers van de VakScan tussen de
40 en 55 jaar oud, over de huidige situatie
op het werk en de toekomst als dakdekker.
Het doel is samen met de dakdekker een

objectief beeld te krijgen van zijn huidige
situatie in relatie tot zijn pensioen.
Vertrouwelijkheid staat daarbij voorop. De
inhoud van het gesprek wordt niet gedeeld
met de werkgever. Elk vervolg is afhankelijk
van de wensen van de werknemer. Ook de
werkgever ziet het belang van de Vak DI-scan,
zo blijkt in de praktijk. Het voorkomen van
uitval van personeel levert immers alleen
voordelen op.

Duidelijk advies
De uitkomst van de Vak DI-scan leidt doorgaans tot verschillende praktische adviezen
aan de dakdekker voor zijn duurzame inzetbaarheid. Als de dakdekker sterk twijfelt
aan het behalen van de pensioengerechtigde
leeftijd in zijn huidige functie, kan hij deelnemen aan de Verdiepende DI-Scan.
De Verdiepende DI-Scan wordt uitgevoerd
door ArboNed en bestaat uit drie onderdelen.
Een uitgebreide vragenlijst, een medisch
onderzoek en terugkoppeling van de resul-

taten door een adviseur van ArboNed.
De dakdekker heeft dan een objectief beeld
gekregen van zijn situatie in het kader van
zijn duurzame inzetbaarheid. Vervolgens
krijgt hij een gesprek met B2-transities
over de uitkomsten en zijn wensen voor
de toekomst. Dit kan leiden tot verschillende
uitkomsten. De dakdekker kan zonder aanpassingen gewoon verder in zijn functie, hij
denkt na over een functiewijziging binnen
het bedrijf of de bedrijfstak, of hij oriënteert
zich op een functie buiten de bedrijfstak. £

B2-transities is een organisatie binnen
de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche om dakdekkers en
bedrijven te ondersteunen bij een verandering door middel van begeleiding,
omscholing, arbeidsmarktverkenning
en eventueel ondersteuning bij het
solliciteren.
B2-transities kan werknemers bijvoorbeeld helpen om een nieuwe stap in de
carrière te maken.
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“Als je bij de top wilt horen,
moet je opleiden.”
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Corona: naar TECTUM
of thuisblijven?
De pandemie is het gesprek van de dag en dat blijft het voorlopig ook nog wel even. De landelijke maatregelen worden
voortdurend herhaald, maar ook regelmatig aangepast en
dat maakt het allemaal soms een beetje verwarrend.

E

zogenaamde beslisboom samengesteld. Wie de stappen in
het document doorloopt, heeft daarna een duidelijk antwoord
op de vraag: naar TECTUM of thuisblijven?

én opdracht is duidelijk: iedereen moet voorkomen
dat andere mensen besmet raken met het virus.
TECTUM doet er alles aan om de opleiding zo veilig
mogelijk te maken.

Vurige wens
Waar zou deze column nou over kunnen gaan? Corona?
Covid-19? Lockdown? Vaccineren? Het zou best eens
kunnen en eigenlijk kan ik er niet om heen. Want heeft
niet alles wat wij doen in deze tijd betrekking op de
coronapandemie en de anderhalvemetersamenleving
(overigens ‘Het Woord van 2020’)?
Alles is wellicht wel heel erg veel, maar het meeste wel
en dat geldt vanzelfsprekend ook voor TECTUM. Want
ons werk bestaat, kort gezegd, hoofdzakelijk uit het
verzorgen van cursussen en opleidingen en het begeleiden van vooral leerling-dakdekkers, dakdekkers en
voorlieden.
Dat genoemde werk wordt heel erg beïnvloed door de
gevolgen van de coronacrisis. Op het moment dat ik
dit schrijf, hebben we de eerste dag van de vijf-weken
lockdown van onze maatschappij van december 2020 en
januari 2021. Bij het verschijnen van deze column zitten
we er middenin. Daarom weet ik weet nu nog niet wat
het ons brengt en gebracht heeft. Ik hoop het effect,
waarop we allemaal hopen en dat is veel minder
besmettingen en zieken. En daardoor een beheersbare
gezondheidszorg, die nog steeds voor iedereen toegankelijk is.
Daarmee vergeleken zijn de problemen voor TECTUM
als gevolg van de coronapandemie maar peanuts.
Maar ze zijn er natuurlijk wel. Minder dagen leerlingdakdekkers in opleiding, in ieder geval uitgesteld.
Geen korte cursussen, waardoor onder andere de CAOverplichtingen met betrekking tot scholing niet kunnen
worden uitgevoerd. De uitvoering van de OKD Kader,
die on hold is gezet. En toch ook de begeleiding van
dakdekkers op het werk, die op een fors lager pitje
staat. Dat zijn zo de hoofdlijnen van onze uitdagingen
van dit moment.
Maar we zullen het oppakken en inhalen. Dat beloof ik.
Net zo goed als ik geloof in een diploma-uitreiking
2021. Als het even kan, gaat dit feest van de dakbedekkingsbranche deze zomer weer door. Onder de stevige
voorwaarde, dat de gevolgen van de coronacrisis zijn
ingedamd. Of nog beter, (grotendeels) verdwenen. We
zullen het gewoon moeten afwachten en allemaal ons
best moeten doen om het virus te verslaan. De scholing
en de opleidingen zullen dan langer doorlopen dan
gewoonlijk. We zullen hier ook in de eerste zomermaanden nog wel volop bezig zijn, in de vestigingen van
TECTUM. In ieder geval hoop ik dit met heel mijn hart.
Want dan zijn we in staat de dan inmiddels opgelopen
achterstanden in scholing en opleiding weer in te
lopen, omdat het dan weer kan en mag. Dan hebben
we wellicht de pandemie eronder, of weer behapbaar
onder controle.

De beslisboom is te vinden op de website www.tectum.nl.
Daar is ook een overzicht van de COVID-19-maatregelen te
vinden. £

Om duidelijk te maken wanneer iemand niet op de opleidings-/cursuslocatie van TECTUM moet komen, is er een

Corona-beslisboom
Weten wanneer je naar de opleidings-/cursuslocatie van TECTUM mag komen?
Doorloop de volgende stappen:
start

Heb je een of meer
van de volgende klachten?

Woon je in huis met iemand die verhoging,
koorts en/of benauwdheid heeft?

• Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn
• Hoesten
• Benauwdheid
• Verhoging (37,5o - 38o C) of
koorts (38o C of hoger)
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping)

Let op! Als je huisgenoot alleen verkoudheidsklachten heeft en dus géén verhoging, koorts
en/of benauwdheid, dan mag jij wel naar de
opleidings-/cursuslocatie komen.

nee

JA

JA

Blijf thuis

Laat je testen!
✖
Blijkt uit de test dat je besmet bent
met het coronavirus?

nee

Blijf thuis
Je huisgenoot moet
zich Iaten testen.
Het hele huishouden
moet thuisblijven
tot de uitslag van
de test bekend is.
Blijkt uit de test
dat je huisgenoot
besmet is met het
coronavirus?

Ben je in nauw contact
geweest met iemand die
besmet is met het coronavirus ('nauw contact' =
Ianger dan 15 minuten
op minder dan 1,5 meter
afstand) en/of ben je de
afgelopen twee weken
in een gebied geweest
met code oranje of rood
vanwege het coronavirus?

nee

JA

nee

JA

nee

JA

✓

✖

✓

✖

✓

✖

Je mag
naar
TECTUM
komen

Blijf thuis
Je mag pas weer naar
de opleidings-/cursuslocatie komen als je
24 uur geen klachten
hebt en het minimaal
7 dagen geleden is
dat je klachten kreeg.

Je mag
naar
TECTUM
komen

Blijf
thuis
ledereen
in het huishouden
blijft thuis
(zie website RIVM).

Je mag
naar
TECTUM
komen

En dat laatste zinnetje is wat ik als vurige wens
uitspreek voor 2021!

Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM
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Kortom, in de volgende situaties
blijf je thuis:

• Je hebt klachten die passen bij corona
• Je hebt corona
• Je huisgenoot heeft verhoging, koorts en/of benauwdheid
• Je huisgenoot heeft corona
• Je bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter)
• Je komt terug uit een land waarbij het reisadvies staat dat je in thuisquarantaine moet

Blijf
thuis
Op de
website van
het RIVM
vind je
meer info.

Handige tips voor lessen op afstand
We zijn er allemaal aan gewend geraakt om voortdurend naar
een scherm te kijken. Toch is een les volgen iets anders dan
een grappige video op YouTube bekijken. Met de volgende tips
wordt de lestijd zo goed mogelijk benut.
• Bereid je goed voor. Zorg dat boeken en lesmateriaal klaarliggen.
• Zoek een rustige plek, waar je ongestoord de les kunt volgen.
Laat weten aan je huisgenoten dat je een les hebt. De bouwplaats
is voor videoles een ongeschikte omgeving.
• Zorg dat je op tijd klaarzit voor de les. Wie al te gehaast achter het
scherm duikt, heeft tijd nodig om alsnog geconcentreerd deel te
nemen. Zo werken de hersenen nu eenmaal.
• Ga rechtop zitten op een stevige stoel. Onderuit hangen op de
bank, zit de concentratie enorm in de weg. Het is bovendien geen
gezicht.
• Volg de les op een laptop, grote tablet of een pc, zodat je tekst
en beeld goed kunt zien. Het scherm van de smartphone is te
klein en dus ongeschikt. Zorg dat de docent je goed kan zien/horen.
• Zet alle overbodige programma’s uit en ga niet stiekem spelletjes
spelen. Zet ook alle notificaties van WhatsApp en social media uit.
• Stilte is het allerbeste middel voor de concentratie, zo blijkt uit
talloze onderzoeken. Muziek leidt enorm af van de les. Het idee
dat muziek helpt om je te concentreren is een mythe. £

Hendrik Roest

Positieve ervaringen met online lesgeven

Blended learning
versneld ingezet
Het klaslokaal dient tegenwoordig als Zoom-studio. TECTUM maakt
van de nood een deugd en zet het online lesgeven integraal in.

E

en klein jaar geleden zou het nog een
opmerkelijke situatie zijn, inmiddels is
lesgeven via Zoom alweer business as
usual. TECTUM-Journaal liep lokaal 2 binnen
en zag hoe docent Hendrik Roest in Nieuwegein aan de slag ging met een klas Niveau 2leerlingen. Dat verliep opmerkelijk soepel.
Lesgeven via de webcam is weliswaar geen
volledige vervanging van de fysieke aanwezigheid in de klas, maar een goed alternatief is
het wel.
Het klaslokaal is voor de gelegenheid ingericht als video-studio. Het lesmateriaal is
volledig digitaal beschikbaar en de communicatie via de headset verloopt probleemloos.

Op een van de schermen is te zien dat de
leerlingen er goed voor zijn gaan zitten. De
docent is inmiddels helemaal vertrouwd met
de situatie.

Versneld ingevoerd
De eerste aanzet voor dit aspect van blended
learning was er al vóór de coronacrisis.
De pandemie en de noodzaak om lesgeven
op afstand in te voeren, zorgden ervoor dat
TECTUM de ontwikkeling versneld doorzette.
Dat versterkte de overtuiging van TECTUM
dat videolessen een sterke aanvulling kunnen
zijn op het conventionele onderwijs. De aanwezigheid van een docent voor de camera
werkt beter dan uitsluitend een serie

Herhalen in tijden
van corona
Het is inmiddels een cliché: door corona is alles anders.
Dat geldt ook voor de herhalingsverplichting. Door de
corona-maatregelen kan niet iedereen daaraan voldoen.
Zo zijn de korte cursussen bijvoorbeeld tijdelijk opgeschort.
Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke oplossingen. De certificering van alle cursussen die vanuit TECTUM worden gegeven blijven
daarom van kracht. TECTUM onderzoekt mogelijkheden om de cursussen zo snel mogelijk te kunnen hervatten, daarna gaat de herhalingsverplichting weer in. £

instructievideo’s vertonen, ontdekte Hendrik,
die graag zijn eigen ervaringen op het dak
in de les betrekt. De combinatie van verschillende methoden en variatie is voor het lesgeven van meerwaarde.

Combinatie theorie en praktijk
Uiteraard vraagt online lesgeven aanpassingen van zowel de docent als de leerlingen.
Het is niet altijd even makkelijk om urenlang
naar het beeldscherm te kijken en toch
de concentratie vast te houden. Even een
monster van een materiaalsoort doorgeven
gaat niet en de interactie is minder vanzelfsprekend. Hendrik vertelt dat hij de
behandelde theorie tijdens de praktijklessen

zoveel mogelijk probeert te herhalen.
Op die manier blijft de stof beter hangen.
De les wordt afgesloten met een quiz, waarbij
alle onderwerpen nog een keer aan bod
komen. Bij elk antwoord volgt een toelichting.
Daarna is het tijd voor een pauze. De voorkeur
voor fysieke aanwezigheid in de klas blijft,
vertelt Hendrik.
De huidige omstandigheden vragen nu eenmaal om creatieve oplossingen en gelukkig
biedt de techniek een uitkomst. De ervaringen
die TECTUM nu opdoet, zijn waardevol voor de
toekomst, waarin blended learning een steeds
belangrijkere rol speelt. £

Download de app nu !

Vakmensen
gebruiken de
DakSkillCard
Elke vakbekwame dakdekker kan natuurlijk altijd laten zien welke
(verplichte) cursussen hij heeft doorlopen – ook op de bouwplaats.
Daarnaast is het handig om inzicht te hebben in alle arboregels, belangrijke documenten en lopende cursussen. Maar niemand wil graag met een
stapel documenten rondlopen. Een pasje raakt al snel zoek. Daarom is er
nu de digitale DakSkillCard, verkrijgbaar als app in de AppStore voor
iPhone en Play Store voor Android smartphones. Wie de DakSkillCard
installeert hoeft zich er daarna geen zorgen meer over te maken.
De smartphone heeft iedereen bij zich en de DakSkillCard – inclusief
een schat aan handige en noodzakelijke informatie – is daarom altijd
binnen handbereik. £
3

Het belang van het BCP
Een professionele dakdekker weet wat zijn beroep inhoudt. Toch
wordt het al een stuk lastiger als hij aan een leek moet uitleggen
wat er allemaal bij het vak komt kijken. Nog ingewikkelder wordt
het, als je bedenkt wat er in de beroepsopleiding allemaal aan
de orde moet komen. Het is dus belangrijk dat alles wat met het
vak te maken heeft op de juiste manier wordt vastgelegd.

foto: limpe iven
foto: limpe iven

Maria vertelt
Vallende Bentleys

D

aarvoor is het BeroepsCompetentieProfiel (BCP).
Het BCP is een overzicht van taken en daarbij
behorende bekwaamheden (competenties) die
bij het beroep horen. Het BCP laat zien waar de ideale
vakman aan voldoet.

Up-to-date blijven

Het zal je maar gebeuren. Je staat nietsvermoedend je tuin te
schoffelen en ineens slaat er met een noodgang een meteoriet
door het dak van je huis heen.
Het overkwam Josua Hutagalung uit Kolang (Sumatra). En het
was ook geen klein steentje. Nee, deze klomp ruimtepuin woog
iets meer dan 2 kilo. Nog een geluk dat het ‘steentje’ niet een
paar meter van koers was veranderd tijdens zijn daling naar onze
planeet. Anders had Josua het vermoedelijk niet na kunnen vertellen.
Stel je voor, midden in een wereldwijde pandemie doe je je uiterste best, zodat het coronavirus je niet te pakken krijgt. En dan
word je door een bowlingbal van 4,5 miljard jaar oud uit de
ruimte, de aarde afgekegeld. Gelukkig nam het lot een andere
wending voor deze man. Toen wetenschappers er lucht van
kregen dat deze zeldzame ruimterots door het dak van Josua
was gestort, kwam er een bod op de steen, dat van Josua vrijwel
meteen een miljonair maakte. Toch lucratief als het universum
besluit je te bekogelen.
Ik vraag het universum vrijwel dagelijks om een Bentley maar
tot op heden gebeurt er nog weinig. Wacht even, voor de duidelijkheid, voordat die Bentley straks ook door mijn dak wordt
gesmeten, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Hij mag gewoon
op de oprit voor het huis gezet worden! Echt!
Maar zonder gekheid, zie je het voor je? Ik stel mij zo voor dat
dit in Nederland gebeurt en ik mijn dakdekkersbedrijf bel.
“Goedemorgen, zou er misschien iemand kunnen komen kijken
naar mijn dak?”
“Dat kan, wat is het probleem?”
“Eehm er is een steen doorheen gevallen.”
“Een steen zegt u? U bedoelt iets van een losse dakpan met 		
storm?”
“Nee, er kwam een meteoriet van 2 kilo uit de lucht met een snelheid van circa 100.000 kilometer per uur uit de ruimte en nu zit er
een enorm gat in mijn dak en de ruimterots ligt smeulend op mijn
gloednieuwe parket.”
“Tuut-tuut-tuut.”
“Hallo meneer? Bent u daar nog? Ik maak echt geen grapje! Hallo?”

Wat in het BCP staat, heeft uiteraard geen eeuwigheidswaarde. Alles verandert door de jaren heen; dat
geldt voor de beschikbare techniek, materialen, bouw,
daken, markt, maatschappij en zelfs het klimaat.
Ga maar na, vroeger werd er veel mastiek op daken
gelegd, nu moet het juist worden verwijderd.
De eisen die aan een dakdekker gesteld worden, veranderen dus ook. Daarom wordt het BCP regelmatig
aangepast, zodat ook opleidingen up-to-date blijven en
zodat we het allemaal over hetzelfde hebben, als we
praten over het vak van dakdekker. De inhoud van
het BCP wordt niet in een ivoren toren bepaald. Alle
partijen in de branche mogen er over meepraten. Dat
is belangrijk, want zo zorgen we ervoor dat het BCP
– en dus ook de opleiding – aansluit bij de praktijk.  £

dus niet speciaal naar de presentatie toe te komen. Bij
een bezoek aan de bouwplaats of op het bedrijf, is het
vaak lastiger om iedereen op het juiste moment bij
elkaar te krijgen.” Aalders: “In het verleden informeerden we de docenten van TECTUM over wat van belang is
op het gebied van gezond en veilig werken op het dak.
Dat gebruikten zij dan in hun lessen. Nu vertellen we zelf
het verhaal. Maar we komen ook nog steeds langs met
de TECTUM-bus voor de Vak DI-scan. Het blijft belangrijk
om met dakdekkers te praten over hun toekomst. We
willen dat iedereen gezond de eindstreep haalt.”

Boter

Reporter TECTUM.tv

Paul Aalders (l) en Ad Verhoeven.
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Bovendien – niet onbelangrijk! –  zijn digitale documenten minder milieubelastend. De overstap naar
digitaal is voor bijna niemand een probleem, zeker
niet voor de jongeren onder ons. Sterker nog, de
meeste mensen geven tegenwoordig de voorkeur
aan digitale correspondentie. Ook van TECTUMJournaal is een digitale editie beschikbaar op de
website, net als van de studiegidsen. £

De huidige samenwerking tussen SBD en TECTUM werpt zijn vruchten af. Met het
opleidingscentrum als uitvalsbasis is het vaak eenvoudiger om dakdekkers voor te
lichten over veiligheid en arbeidsomstandigheden. En dat blijft broodnodig.

Maria Pels

twitter.com/tectum_ngein

Papier is nog steeds een goed middel om folders,
flyers en natuurlijk het TECTUM-Journaal te maken.
Het leest lekker weg, je kunt het vasthouden en de
batterij loopt nooit leeg. Maar voor administratieve
en zakelijke documenten is een wereld zonder
papier eigenlijk een prima alternatief. Digitale
documenten zijn eenvoudig op te slaan en terug te
vinden, ze zijn doorzoekbaar en snel en kosteloos
te verspreiden. Nog een voordeel, digitale documenten zorgen voor minder fouten, omdat er niets meer
wordt overgeschreven of getypt.

Efficiëntere arbOvoorlichting
door SBD

Tja, nee, ik zou het ook niet geloven. En de kans dat het nog eens
gebeurt, is uiterst klein. En dan al helemaal bij mij! Ik heb alleen
patent op rondvliegende dakpannen die het nodig vinden om
bovenop mijn klassieke Amerikaanse auto te landen. Mag ik nog
van geluk spreken dat die Bentley er (nog) niet staat!  £

Volg
TECTUM
ook op
Twitter!

TECTUM gaat voor
papierARM

SBD

(Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche) is een kennisinstituut voor
Arbo- en veiligheidszaken van de bedrijfstak. Arbeidsvoorlichters Paul Aalders en Ad Verhoeven geven
namens SBD adviezen op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Sinds enige tijd, doen ze dit in
toenemende mate in samenwerking met TECTUM.
Dat levert allerlei voordelen op.

Gezonde toekomst
Zo nemen Verhoeven en Aalders het lesonderdeel over
arbo en veiligheid tijdens de cursus TopFit4TheJob voor
hun rekening. In het vorige TECTUM-Journaal deden we
hiervan verslag. Verhoeven: “Het is efficiënt, want de
leerlingen en cursisten zijn toch al aanwezig en hoeven

Voorlichting blijft belangrijk, vindt Verhoeven. “Veel dakdekkers weten bijvoorbeeld niet wat er allemaal komt
kijken bij het slopen van teermastiek. Er is een uitgebreid protocol om te voorkomen dat je ziek kunt worden.
Er bestaan mensen die nog steeds geloven dat slopen
ervan geen kwaad kan als je boter op je huid hebt
gesmeerd.” Verhoeven en Aalders begonnen hun werk in
2000 bij de sectorraad, toentertijd een onderdeel van de
CAO. Verhoeven: “We zegden onze vaste baan op, om
voor vier jaar Arbovoorlichter te worden. Dat is daarna
steeds doorgegaan. We streven ernaar om onszelf overbodig te maken, maar ik weet zeker dat dat voor ons
pensioen niet meer gaat lukken.” Aalders: “Er is steeds
nieuwe instroom en er verandert veel in de sector.
Dakdekkers vliegen vaak van de ene klus naar de andere. Als je als dakdekker steeds op dezelfde werkplek zit,
is de veiligheid eenvoudiger te bewaken.”

Improviseren

Voor de samenwerking met TECTUM waren de medewerkers van SBD continue op pad. Aalders: “Nu doen
we ons verhaal waar mogelijk meer in de cursussen bij
TECTUM. Dat geldt ook voor Toolbox Meetings. De werknemers zijn al hier, dus dan kunnen we dat goed combineren. Als we op locatie bij het bedrijf een presentatie
geven, is het vaak wat improviseren. Dat kunnen we overigens heel goed. Maar bij TECTUM zijn alle middelen
aanwezig, dus beter kan niet.” £

Vraag
het aan
Tommy

Van de
controller

DEZE KEER DE VRAAG:

Hoe werk ik veilig op
het dak in de winter?

slim
overstapppen

Alles wat belangrijk is in de platte dakenbranche komt in de opleidingen van TECTUM
aan de orde. Toch komen er genoeg vragen binnen bij de redactie van TECTUMJournaal. Die spelen we meteen door naar Tommy, die van alles oppikt in de opleiding.

H

et is koud en nat en het weer is onstuimig. Dat betekent
nogal wat, als je op het dak staat. Waar moet je allemaal
rekening mee houden? Tommy legt uit wat hij bij TECTUM
heeft geleerd over veilig werken in de winter.

“Iedereen heeft het over klimaatverandering, maar op het dak merk
je daar in de winter weinig van. Het is koud en nat en vaak waait het
ook flink. Het lijkt misschien heel stoer om in weer en wind aan de
slag te gaan, maar je moet wel je koppie erbij houden. Bij een Toolbox-presentatie vertelden ze me laatst, dat je als dakdekker tussen
de 150 en 180 dagen productief kunt zijn op het dak. De rest van de
tijd is het echt snertweer en onveilig om op het dak te staan.
De klus moet op tijd af en het is ook belangrijk om gezond en veilig
je werk te doen. Wist je trouwens dat het uitmaakt waar je werkt?
Aan de kust waait het vaker en harder dan in het binnenland.
En het scheelt ook nogal of je tussen hoge gebouwen staat of
juist in een open omgeving.
Ik kijk elke ochtend op de thermometer. Maar er zijn meer dingen
waar je rekening mee moet houden. De weerman op tv heeft het
wel eens over ‘gevoelstemperatuur’. Als het hard waait, voelt het
een stuk kouder aan. Ik wil niet de hele dag staan rillen op het
dak. Daarom heb ik goeie dakdekkerskleding, met een muts,
handschoenen en gevoerde werkschoenen. En ik laat me niet natregenen.

Bij de Toolbox-presentatie noemden ze ook de ‘veilige werkomgeving’. Je moet controleren of de steiger en ladders niet glad zijn.
Je hoort wel eens verhalen over dakdekkers die de brander op het
ijs zetten, maar dat is natuurlijk geen oplossing. De boel bevriest
meteen weer. Bij harde wind moeten de steiger en ladders extra
stevig staan, anders waait de boel weg. Bij windkracht 6 of harder
mag je sowieso niet op de ladder.
Tijdens de winter zie je soms ook minder. Dat komt door het weer
en het is minder lang licht. Dan zit een ongeluk in een klein hoekje.
Denk maar aan het vervoeren of hijsen van materialen, of als je
werkt met machines en de bitumenketel. Er is nog veel meer waar
je op moet letten, dus bouwlampen zijn geen overbodige luxe.
Oké, het lijkt een waslijst aan problemen, maar je kunt prima veilig
werken op het dak in de winter. Kijk maar op de website sbd.nl.
Daar vind je de Toolbox-presentatie ‘Veilig werken in de winter’
en daar staat alles in. Ik heb gevraagd om boven dit artikel een
QR-code te zetten. Als je die scant met je smartphone, dan kom je
op de site. Extra tip: de Toolbox-presentaties ‘Voorkom ongevallen
bij harde wind’. Ik zou zeggen: gezond weer aan het werk en blijf
veilig op het dak!” £

De mazzel!
Tommy

Gisteravond was het weer zover. Zit je klaar
voor een leuke topper in de Champions
League (Juventus – Barcelona), gaat de bel.
Ondanks de coronatijd zijn er toch verkopers
op pad. Deze keer is de vraag “of we gebruik
willen maken van een enorme korting op onze
energiekosten”. Omdat wij zonnepanelen
hebben, gebruiken we per saldo bijna geen
energie. Voor ons dus niet interessant.
Bovendien: Weet die meneer wat wij
betalen? Nee, dus hoe weet hij of we er
wat aan hebben! Na 15 seconden is hij weer
vertrokken. Later vraag ik mij af hoeveel
mensen er wel op ingaan. En zouden ze dan
uiteindelijk een contract afsluiten met de
deur-aan-deur-verkoper? En zouden ze dan
echt geld besparen, of was het verkooppraatje zo goed dat ze overstappen, maar er
uiteindelijk niets aan over houden?
Natuurlijk is het goed om af en toe te kijken
of je niet teveel betaalt voor energie en (ook)
voor je ziektekostenverzekering. Zelf denk ik
dat je dat moet vergelijken op het moment
dat je er zelf over nadenkt of aan toe bent.
Een moment dat iemand je er met ‘een
geweldig aanbod’ over dwingt na te denken,
levert vaak geen goede keuze op. Want weet
jij op dat moment exact wat je nu betaalt, of
wat je echt nodig hebt? Ik denk het niet.
Het einde van het jaar is vaak zo’n moment
waarop je kijkt of je over gaat stappen naar
een andere ziektekostenverzekering. Een
goed idee, omdat er grote prijsverschillen
zijn. Maar ook de dekking die de verzekeraars aanbieden verschilt. En die verschillen
kunnen groter zijn dan de verschillen in
maandelijkse kosten! Als je aanbieders gaat
vergelijken, kijk dan goed wat zij aanbieden.
Overstappen kan tot 31 januari, als de oude
verzekering per 31 december is stopgezet.
Ben je te laat? Zet het dan nu vast in je
agenda voor november. Dan heb je alle tijd.

Tecla & Tommy

vrijwerkers.nl © 2021

Op je 65e heb je (meestal) niet zoveel aan
een kraampakket. Zeker met zware lichamelijke beroepen waar de dakdekkers ook
onder vallen, is het belangrijker om te
kijken hoe bijvoorbeeld de fysiotherapie
geregeld is. Kortom, niet iets wat je ‘even’
besluit met een verkoper aan de deur of met
een ‘onafhankelijke’ verzekeringsadviseur
die je niet kent, aan de telefoon. Denk goed
na, en besluit op het moment dat het jou
uitkomt. Ik wens iedereen een mooi 2021,
waarin ‘coronavrij’ wat mij betreft het Woord
van het Jaar wordt! £
Peter Wegereef,
controller TECTUM
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Geen uitreiking, wel ontvangst

137x gefeliciteerd!
De diploma-uitreiking – hét feestje in de dakbedekkingsbranche –
ging in 2020 niet door, vanwege de coronamaatregelen. Maar er
was een alternatief bedacht: als de geslaagden niet naar de
uitreiking kunnen komen, dan komt TECTUM naar de geslaagden!

D

e diploma-uitreiking is steevast het feestelijke hoogtepunt
van de BIKUDAK-branche. De
teleurstelling was dan ook groot toen
duidelijk werd dat het evenement in
2020 niet door kon gaan. De organisatie sloeg aan het brainstormen,
waarbij allerlei alternatieven de revue
passeerden, waaronder een drivethrough-uitreiking of kleine evenementen op verschillende locaties.

Uiteindelijk kreeg de veiligste oplossing het groene licht: medewerkers
van TECTUM brachten de diploma’s
langs bij de geslaagden. Het document werd verpakt in een doos met
daarbij de cijferlijst, het overzicht
met beoordelingen en een presentje.

Voor de niveau 2-leerlingen was er een polo met als
opdruk ‘Gediplomeerd dakdekker’.  Voor niveau 3 was er
een ‘zilveren brander’-hangertje, een waar collectorsitem!

Jan van de Laarschot staat op de foto met
collega’s die beiden ook de opleiding bij
TECTUM hebben gevolgd.

Foto

Het initiatief leverde leuke reacties op.
Een enkeling reageerde verrast: “Oh, is er
geen diploma-uitreiking?” Anderen waren
er op voorbereid: “Zit het cadeautje er ook
in?” Een van de gediplomeerden had zich
voorgenomen om een sigaar op te steken
bij de ontvangst van zijn diploma, maar
hij was zijn ‘Havanna’ vergeten.

Er werden 137 dakdekkers bezocht, op het bedrijf, de
bouwplaats en thuis. Door het hele land en zelfs in
België werden de diploma’s in ontvangst genomen.
Iedereen poseerde enthousiast voor de foto. Soms
werden meerdere dakdekkers tegelijk op de gevoelige
plaat vastgelegd. Zo konden tweelingbroers Armando
en Ryan Verbrugge hun pakket samen aannemen.

Amando en Ryan Verbrugge

Hoogste tijd om
aan te melden!
Starten met de vakopleiding bij TECTUM kan op twee
momenten in het jaar: februari en september 2021.
Er is nog tijd om aan te melden voor februari en er is geen
enkele reden om te wachten. Doe het daarom snel, want
vol = vol. Bekijk ook het cursusoverzicht en de studiegids
op www.tectum.nl.
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Havanna

Anderen vroegen waar de champagne en de
slingers bleven. “Tof, dat jullie het langs komen
brengen,” was de meestgehoorde reactie. De sfeer
was uiteraard anders dan bij de uitreikingen zoals
we die gewend zijn en sommige tradities werden
gemist. “Waar is je smoking?” werd er gevraagd.
Hopelijk kan de feestkleding bij de volgende
diploma-uitreiking weer uit de kast... £

Amando en Ryan Verbrugge

TECTUM denkt mee
met de BOP
Opleidingen zijn niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van het bedrijf, er
is vanuit de CAO BIKUDAK ook een scholingsverplichting waaraan moet
worden voldaan.
Deelname aan opleidingen en cursussen
heeft meestal gevolgen voor de planning
van het bedrijf. Daarom heeft TECTUM ooit
het Bedrijfsopleidingsplan (BOP) bedacht.
In dit overzicht staat duidelijk per medewerker aangegeven welke opleiding hij gaat
volgen en in welke periode van het jaar. Dat
maakt het plannen van het werk een stuk
eenvoudiger. Ga daarom op tijd aan de slag
met de BOP, zodat de planning straks niet
in de knel komt. £

Hans ter Horst

In juni 2020 is de samenwerking tussen VESP, de
Vereniging voor EPDM
Systeem Producenten en
TECTUM concreet gemaakt
en worden nieuwe stappen
gezet. Hans ter Horst licht
de noodzaak van EPDM
opleidingen toe, namens
de VESP.

M

et een aanzienlijk marktaandeel is EPDM niet meer
weg te denken uit de dakenbranche. VESP, de
branchevereniging voor EPDM-systeem producenten in de Benelux, timmerde de afgelopen 23 jaar stevig
aan de weg. Toen VESP werd opgericht, was het materiaal
EPDM wel bekend, maar werd het niet gebruikt op het
niveau waarop dat nu gebeurt, vertelt Hans ter Horst.
“Met VESP bundelden we de krachten om EPDM bekender
te maken en om de communicatie met overheidsinstanties
rond bouwbesluiten en levensduuronderzoeken efficiënter
te laten verlopen. Als leden zijn we concurrenten van
elkaar, maar voor alle leden van de VESP is het van het
grootste belang dat de dakdekkers in Nederland correct
worden getraind in de EPDM systemen. Wij kijken hier
naar ons gemeenschappelijke belang.”

Cursussen in het toepassen van EPDM had vanaf het begin
prioriteit en werd aanvankelijk grotendeels door fabrikanten individueel verzorgd. Sinds enkele jaren wordt er ook
samengewerkt met TECTUM. Sinds juni is de samenwerking in de vakopleidingen concreet, met de bedoeling om
intensiever samen op te trekken. Dat houdt onder meer in,

Intensievere
samenwerking
met VESP
dat docenten van TECTUM over het gebruik van EPDM worden
geïnformeerd door instructeurs van de producenten. Daarbij
leveren de leden van de VESP ook materialen voor de vakopleidingen.

Aandeel groeit
EPDM is geen nieuwe onderdeel van de vakopleiding. Van de
in totaal acht weken durende opleiding werd al aandacht
besteed aan het werken met dit materiaal. De intensievere
samenwerking met VESP maakt het mogelijk om de opleiding
nog actueler te maken. Ter Horst: “Het is belangrijk dat
mensen op de juiste manier worden opgeleid om met het
materiaal om te gaan. Ook nu nog zie ik soms dat projecten
op het dak slecht zijn uitgevoerd. Daar moeten we ons zorgen
over maken. Of het nu bitumen, EPDM,  PVC of enig ander
materiaal is; als het dak lekt, heeft de opdrachtgever een
slecht gevoel over het product dat is gebruikt.”
Ter Horst: “Tegelijkertijd stijgt het aandeel kunststof in de
markt zo snel dat we niet meer zonder kunnen. Daarom
moeten de dakdekkers goed worden opgeleid. En dat kan
bij TECTUM.”

Van belang bij het gebruik van EPDM is bijvoorbeeld het
onderscheid tussen Europese en Amerikaanse systemen.
Het verschil bij het verwerken zit hem in het inwerken van
de details. TECTUM heeft geen voorkeur voor een systeem
– mits het op de juiste manier is gecertificeerd – en zorgt er
in de opleiding voor dat de leerlingen goed bekend zijn met
de onderlinge verschillen.

Gebruiksduur
Over het materiaal EPDM is Ter Horst uiteraard enthousiast.
Zo zijn er geen branders nodig bij het aanbrengen van de
dakbedekking. EPDM is UV- en ozonbestendig en heeft daarom een langere gebruiksduur dan veel andere materialen.
Begin jaren tachtig maakte hij voor het eerst kennis met
EPDM. “Als je het in die tijd opnoemde bij een dakdekker,
dan keek hij je vreemd aan. Tegenwoordig weet iedereen waar
ik het over heb. Opdrachtgevers vragen er steeds vaker om,
bijvoorbeeld omdat ze lange tijd geen onderhoud aan het
dak willen hebben. Maar de gebruiksduur is ook afhankelijk
van de manier waarop het wordt aangebracht. En daar komt
TECTUM om de hoek kijken.” £

De hobby van...
Urvin van Hekelen
Van de vissersboot naar het dak. Urvin van Hekelen
(32) maakte de overstap en volgt de niveau-3 opleiding
in Mierlo. Maar voor hetzelfde geld was hij nu profvoetballer of kickbokser geweest.
“Ik ben niet echt het type voor school, maar ik
doe mijn best.” Zoals de meeste dakdekkers
is Urvin van Hekelen een man van de
praktijk. De opleiding bij TECTUM bevalt
hem echter prima en het helpt hem bij een
nieuwe stap in zijn carrière. “Ik heb 15 jaar
lang in de visserij gewerkt. Een maat van
mij werkte bij Lukasse Dakbedekkingen in
Goes, zo ben ik de dakdekkerij in gerold.”

Goed gevoel
Urvin woont samen met zijn vriendin, dochter van 13 en zoon van 6
in Yerseke. “Ik was er vroeg
bij, dus ik moest ook jong
gaan werken en school
schoot er daardoor bij
in. Daarom is het mooi
dat ik nu alsnog een
opleiding doe.” Het
liefste werkt hij in de
nieuwbouw en dan
bij voorkeur met de

brander. “In het begin is er nog niets en dat bouw je dan helemaal op. Dat geeft een goed
gevoel. Werken met PVC is ook prima hoor, maar branden vind ik het leukst. Daar kan ik de
hele dag mee bezig zijn, dan hoef ik niet eens te pauzeren!”
Van de maatregelen rond de coronacrisis heeft hij op zijn werk en bij de opleiding tot nu toe
weinig last, vertelt Urvin. “We werken buiten en het werk gaat gewoon door. Bij de opleiding
is goed rekening gehouden met de anderhalvemetermaatregelen. Het dakmodel is afgeschermd. Je kunt er met twee man op werken en toch afstand houden. Ook online les gaat
heel goed.”

Bezig blijven
Hobby’s heeft hij in overvloed, maar voetbal en kickboksen zijn favoriet. “Ik wil altijd alles
tegelijk doen! Kickboksen deed ik op B-klasse niveau. Behoorlijk hoog dus. Voetballen deed
ik in de hoofdklasse; ik voetbalde in de jeugd bij RBC. Het was overdag voetballen en dan
’s avonds kickboksen. Dat ging jarenlang goed en ik vond het allebei mooi om te doen. Maar
als ik de tijd kon terugdraaien, dan koos ik voor één sport en dan ging ik daar vol voor.”
Tegenwoordig geeft Urvin kickboksles en voetbaltraining aan de jeugd en voetbalt hij zelf
in de tweede klasse. “Ik wil bezig blijven, stilzitten kan ik niet.” £
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Bouwvak
2021
Regio Noord:
26 juli 2021 t/m 13 aug. 2021
Week 30 t/m 32
Regio Midden:
2 aug. 2021 t/m 20 aug. 2021
Week 31 t/m 33
Regio Zuid:
9 aug. 2021 t/m 27 aug. 2021
Week 32 t/m 34

Interview

jeroen &
martijn
kerkdijk
Jeroen (l) en Martijn Kerkdijk.

“Als je bij de top wilt
horen, moet je opleiden”
Met goed werkgeverschap en opleidingen weet DNN Groep
in Emmen nieuwe medewerkers aan zich te binden.
TECTUM speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van
het vakmanschap, maar werknemers blijven tijdens hun
opleiding wel in dienst van DNN.

S

amen met zijn broer Jeroen nam Martijn Kerkdijk vorig
jaar het roer over van het bedrijf van zijn vader en oom.
Martijn is verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten, Jeroen is de technische man achter het familiebedrijf.
De circa vijftig medewerkers vormen een hecht team. In zijn
bedrijfsvisie staat teamgeest voorop. Dat is iets wat hij zich
heeft eigen gemaakt in zijn tijd als voetballer. Tot hij de sport
moest opgeven door blessures, speelde hij als rechtsback
in het eerste elftal van SVV’04. “Mijn rol in het elftal: bal
afpakken en inleveren. Daar was ik goed in. Ik was geen
technische voetballer, maar wel een harde werker.”

Goede sfeer
Sinds zijn komst in het bedrijf werkt Martijn aan verjonging van
het personeelsbestand. Met een professionele video startte
DNN een succesvolle wervingscampagne. Martijn voorkwam
dat er door de nieuwe aanwas twee groepen ontstonden. DNN
organiseerde een teambuildingsdag met sportieve activiteiten
om de samenwerking tussen de jongste en iets oudere werknemers te stimuleren. “Eigenlijk zat het tijdens die dag meteen al snor. Iedereen kon het uitstekend met elkaar vinden.
Ze hebben het er nu nog over. Zo doen we dat. We organiseren
van alles en zorgen voor een goede sfeer binnen ons team.”

Colofon

Het is die behoefte aan teamgeest die de directie van DNN
ook deed besluiten om het personeel tijdens de opleiding bij
TECTUM in eigen dienst te houden, ondanks de extra kosten
die daarmee gemoeid zijn. Dit jaar volgen acht medewerkers
van DNN een opleiding. “Het is uiteraard de bedoeling van
TECTUM dat de leerlingen na de opleiding meteen bij het
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bedrijf terugkomen. Maar wij vinden: als je bij DNN werkt,
dan hoor je bij DNN, ook als je een opleiding volgt.”

Aantrekkelijke werkgever
Als je een goede werkgever bent en je durft te delen, dan
kun je ook vermenigvuldigen, vindt Martijn. “Als jonge mensen
het prettig vinden om hier te werken, dan vertellen ze dat aan
anderen, bijvoorbeeld als ze uitgaan. Op die manier wordt
DNN aantrekkelijk voor goede, nieuwe mensen. Op dit moment
kunnen we zelfs kiezen uit verschillende sollicitanten. Als
iemand hier komt werken, kijken we eerst een tijdje of het
bevalt. Als beide partijen het zien zitten, kan zo’n nieuwe
collega naar de opleiding van TECTUM. Goed vakmanschap
begint bij een goede opleiding. De voorman heeft veel kennis
en van hem kunnen ze ook veel leren. De voorman geeft niet
zomaar de brander uit handen, je moet wel iets kunnen.”

Ontzorgen
De toekomst van DNN staat in het teken van verdere uitbreiding van het dienstenpakket. “Wij zijn nog lang niet klaar. We
willen de klant ontzorgen en verantwoordelijkheid naar ons
toetrekken. Bij sommige opdrachten is DNN de hoofdaannemer. We sturen dan de gehele bouw aan. Onze meewerkend
voorman fungeert tevens als uitvoerder. Klanten kiezen voor
ons, omdat we kwaliteit voorop hebben staan en correct werken. We werken met goede vakmensen, dus daar kunnen we
altijd op vertrouwen. Dat geeft ons de ruimte om constant te
innoveren en service voor de klant voorop te stellen. Als je bij
de top wilt horen, moet je blijven opleiden.” £
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Nieuwe
brochurereeks

Op pagina 4 is al vermeld dat TECTUM binnenkort papierarm gaat communiceren, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. De brochures, die al lange tijd worden gebruikt,
blijven nuttig. Ze bieden een kort overzicht van de diensten
van TECTUM en ze zijn handig om op locatie uit te reiken.
Het werd echter tijd voor een vernieuwde versie en die zijn
binnenkort beschikbaar, met actuele informatie en in een
nieuwe frisse vormgeving. Zo zijn er brochures beschikbaar over OKD, TECTUM als opleider en werkgever en er
is een wervingsbrochure voor dakdekkers. £
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