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 Sinds het verschijnen van het eerste 
TECTUM-Journaal zijn er in het onder-
wijs vele veranderingen doorgevoerd 

en TECTUM liep daarbij regelmatig voorop. 
Wie had dat gedacht in een branche die 
bekend staat als behoudend? Zo was begin 
deze eeuw klassikaal onderwijs nog de 
norm. De docent stond voor de klas en de 
leerlingen kregen instructies en uitleg.  
Er waren eindtermen en daar werd op  
een traditionele manier naartoe gewerkt.

Het competentiegericht onderwijs volgde 
daarna. De eindtermen werden omgezet  
in competenties, zoals luisteren, leren en 
samenwerken. Het onderwijs ging niet  
meer uit van afzonderlijke vakken, maar 
opdrachten, gericht op de beroepspraktijk.

INDIVIDUELE AANPAK
Tegenwoordig draait het in het MBO weer 
om het goed uitoefenen van het vak. Maar 

het is niet terug bij af. Er is een nieuwe 
generatie opgestaan die niet dol is op  
uitsluitend klassikaal onderwijs. Daarom 
wordt er gekozen voor een individuele  
aanpak en verschillende manieren van  
lesgeven. De een heeft nu eenmaal meer 
baat bij lezen, de ander wil het lesmateriaal 
horen en zien. En daar blijft het zeker niet 
bij. Blended learning speelt een steeds  
grotere rol en dat is ook in de TECTUM-
Journaals terug te zien. De TECTUM-app 
maakt een belangrijk onderdeel uit van  
het leerproces.

DE WIL OM OP TE LEIDEN
Ook het scholen in de praktijk is veel ver-
anderd. De groepen zijn kleiner, er zijn  
meer materiaalsoorten en gereedschappen 
beschikbaar en er is meer individuele aan-
dacht. Verhoudingsgewijs kent de platte 
dakensector veel leermeesters, bijna 10 pro-
cent. Die leermeesters blijven herhalings-

cursussen volgen, want de wil om op te  
leiden is in de brancheuitzonderlijk groot.
Vroeger werd er alleen in Nieuwegein  
lesgegeven. Nu is TECTUM actief op vier 
locaties. Er wordt gewerkt in blokweken van 
vijf dagen achter elkaar. Dat zijn intensieve  
periodes, waarna het geleerde direct in 
praktijk wordt gebracht op de werkplek.  
Om de bedrijfstak tegemoet te komen zijn  
er twee instroommomenten, in oktober en  
in februari. Lang wachten voor deelname  
is dus niet nodig.

NOOIT STILSTAAN
Het TECTUM-Journaal blijft verslag doen van 
alle ontwikkelingen, want die staan niet stil. 
De digitalisering gaat voort in sneltreinvaart 
en TECTUM blijft werken aan nog meer  
kwaliteit en flexibiliteit. Ook de vormgeving 
van het Journaal ging de afgelopen jaren 
met zijn tijd mee. Op naar de volgende  
vijftig edities! £

X TECTUM-JOURNAAL!50
De 50ste editie van TECTUM-Journaal – dat is iets om bij stil 
te staan. Door de jaren heen is er veel veranderd. Tijd om 
terug te kijken naar de ontwikkelingen.
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 Wie dit voorjaar een bezoek 
bracht aan de werkzaamheden 
kon de drie daken in verschil-

lende stadia van opbouw zien, van 
voorbereiding tot volledig gereed dak, 
inclusief beplanting.

REGENSENSOR
Het blauwgroene dak 

biedt allerlei voorde-
len. Zo dient het dak 

als waterbuffer en 
zorgt het in de 
zomer voor koe-
ling. Dankzij het 
systeem wordt er 
minder water naar 
het riool afgevoerd. 

Dat is belangrijk, 
want door klimaat- 

verandering wordt 
de water 

 

huishouding in de stad steeds lastiger. 
Om te voorkomen dat het dak over-
stroomt, is er een sensor aangebracht. 
Hevige regenval wordt hierdoor geregi-
streerd, waarna de kleppen naar de 
regenafvoer automatisch worden open 
gezet. Het dak is bovendien voorzien 
van extra sensoren voor een onderzoek 
van de Hogeschool van Amsterdam 
naar de weersomstandigheden.

Dakdekkers Bart Vis en Jack Everhard 
– leerling-dakdekker niveau 3 bij 
TECTUM – zijn enthousiast over het 
project. Ze leggen uit wat er bij het 
maken van het dak komt kijken. Het 
dak is geïsoleerd met isolatiemortel tot 
Rc-waarde van 6. Daarop wordt een 
tweelaags, wortelwerend dakbedek-
kingssysteem aangebracht. Daarop 
wordt met kratten een waterbuffer 
opgebouwd. Bovenop de kratten wordt 
een substraatlaag aangebracht van 
8 centimeter, dat als voedingsbodem 
voor de sedumplantjes dient. Die 
plantjes worden als laatste in de laag 
gestoken. 

Via waterabsorberend materiaal dat  
in de kratten is aangebracht, trekt 

het water naar boven naar de  
planten. Na verloop van tijd ont-

staat er een natuuromgeving 
waar het voor vogels en  

insecten prima toeven is.

Daken worden steeds vaker ingezet als duurzaamheidsinstrument.  

Zo kunnen ze onder meer dienen als energie-opwekker met zonne-

panelen, als waterbuffer en als groenvoorziening. Leerbedrijf 

Consolidated Nederland kreeg in Amsterdam de opdracht om drie 

daken te renoveren en om te toveren tot een milieuvriendelijk dak.

Column

Multifunctionele daken

Waterbuffer en bio-
diversiteit op hoogte

DRIE FLATS IN DE AMSTERDAMSE OOSTERPARK-
BUURT KREGEN EEN DUURZAME MAKE OVER:

Marcel Siepman

Dankzij de regensensor 
wordt de dakafvoer 
opengezet bij hevige 
regenval.

Een dak kun je op talloze manieren gebruiken. Er zijn 
vier functiecategorieën, die elk worden aangeduid met 
een kleur. Een multifunctioneel dak heeft altijd meer 
dan één van deze functies:

GROENE DAKEN zijn begroeid. Een extensief groendak is 
onderhoudsvriendelijk en vooral begroeid met mos, vet-
planten, sedum, grassen en kruiden. Je kunt er niet op 
lopen en je kunt het dak niet gebruiken. Dat kan wel met 
intensieve groendaken, die meer op een gewone tuin lij-
ken. Dit stelt extra (constructieve en functionele) eisen 
aan de ondergrond.

BLAUWE DAKEN vangen overtollig water op bij (hevige) 
regenval, voorkomen piekbelasting van het riool en zor-
gen voor verkoeling. Het water wordt opgevangen met 
een regentuin of een speciaal krattensysteem onder de 
vegetatielaag.

GELE DAKEN worden ook wel energiedaken genoemd. 
Hier wordt energie opgewekt in de vorm van warmte of 
stroom.

RODE DAKEN hebben een recreatief doel, zoals terras, 
sportveld of zwembad.  £

EEUWIG ZONDE

Wij hebben twee huisdieren. Een rode poes, Marie, die we 
destijds illegaal hebben meegenomen uit Italië. Hadden 
we de pasgeboren Marie niet meegenomen, was ze waar-
schijnlijk voer geworden van weer een ander dier, omdat 
de moeder ontbrak. De Italianen van wie wij het huis huur-
den, vonden het allemaal prima, dus aan het eind van de 
vakantie Marie ingeladen en meegenomen. Thuis direct 
naar de dierenarts, een volledige check laten uitvoeren 
en inmiddels hebben wij er al weer enkele jaren een hart-
stikke leuke en vooral lieve en aanhankelijke vriendin aan. 
Ons andere huisdier is Claire, een hond, een Old English 
Bulldog. Ze heeft een stoere uitstraling, maar is vooral 
heel erg lief en heeft een fantastisch ondeugend karakter. 
Wat belangrijker is, ze wandelt met mij. En dat is wat ik 
wel nodig had.

Een drietal jaren geleden heb ik een ernstige gezond-
heidswaarschuwing gekregen, doordat ik op vakantie hart-
problemen kreeg en geopereerd moest worden. Gelukkig 
is alles opgelost, maar ik moest wel aan mijn herstel gaan 
werken. Ik kwam er achter, de zogenaamde wake-up call, 
dat ik toch mijn leven wat anders moest gaan inrichten, 
om te voorkomen dat iets dergelijks mij weer zou over-
komen. In mijn geval betekende dit een verandering in 
levensstijl: afvallen en vooral bewegen. Vandaar dat we 
Claire hebben, want met haar moet gewandeld worden.  
Ik loop nu zo’n 15.000 stappen per dag, vooral en vaak met 
de hond. En het bevalt me meer dan uitstekend. We wonen 
dichtbij de bossen, dus daar ben ik veel te vinden met 
Claire.

Naast het feit dat het gewoon een fijn beest is, werken  
we dus dagelijks samen aan haar en mijn gezondheid.
Dit gaat natuurlijk verder dan alleen behoorlijk wat  
wandelen. Ook mijn manier van werken en doen en laten 
heb ik aangepast. Niet met enorme veranderingen, maar 
wel met aanpassingen die ergens toe leiden. En wat in 
mijn geval belangrijk was, stevig wat kilo’s afvallen!

Zo hoop ik, dat ik wat ik drie jaar geleden heb meege-
maakt, niet nog eens hoef door te maken. Zekerheid hier-
over heb ik natuurlijk niet. Maar ik had de wake-up call 
wel nodig om veranderingen door te voeren. Of, zoals ik 
het ook zou kunnen noemen, ik ben in ieder geval goed 
bezig met mijn duurzame inzetbaarheid. Vind ik. Wat dat 
betreft sluit ik goed aan bij onze dakbedekkingsbranche, 
waarin duurzame inzetbaarheid van mensen een groot 
goed is. Want we willen toch allemaal gezond en veilig 
werken en niet krakkemikkig de eindstreep halen? Maar 
dan moet je het wel op tijd inzetten. Ik heb het bij toeval en 
door puur geluk nog net op tijd in kunnen zetten. Dat had 
eigenlijk wat eerder gemoeten en het is nu iets, waarmee 
ik mij dagelijks bezighoud.

Dat gun ik iedereen. Alleen wat eerder, zodat je niet het 
risico loopt te laat te zijn. Zeker in de meer fysieke beroe-
pen, waar het gaat om zaken als belasting van rug, knieën, 
gehoor en dergelijke. Ga er op tijd mee aan het werk.  
Het begint nu. Tijd verliezen is letterlijk eeuwig zonde.

Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM
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Nieuw 
Dakdekkers-
boekje
“Wat een dakdekker moet 
weten én moet toepassen” 
staat er op het omslag 
van het bekende dakdek-
kersboekje. Die ondertitel 
dekt de lading volledig, 
want het boekje behan-
delt alle onderwerpen 
die betrekking hebben
op gezond en veilig 
werken op het dak.
Er is nu een nieuwe en geheel geactualiseerde versie 
van het boekje beschikbaar. Daarnaast zijn er ook 
nieuwe vertalingen uitgebracht. Er is een Engelse, 
Hongaarse, Poolse en Roemeense versie. In 
Nederland zijn er steeds meer dakdekkers actief uit 
landen waar deze talen worden gesproken. De vertalin-
gen zijn mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het ESF.
Het Dakdekkersboekje is gratis te downloaden op de 
website sbd.nl. Daar is nog veel meer informatie te 
vinden over arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt-
beleid voor de platte dakenbranche. £



KENNIS EN ERVARING
Marcel Siepman werkt al 27 jaar bij Consoli-
dated Nederland en is als projectleider sinds 
vorig jaar met de groenblauwe daken bezig. 
“Voordat we van start gingen, waren de bewo-
ners van de flats al een jaar eerder geïnfor-
meerd over de werkzaamheden. We proberen 
ze er zo goed mogelijk bij te betrekken. We 
adviseren ook de woningcorporaties. De 
woningen moeten voor 2050 CO2-neutraal zijn. 
Niet elk dak is geschikt als waterbuffer, dus 
vaak wordt het een groen dak volgens het 
Triple B-concept – Bees, Birds, Butterflies – 
met struikjes, zandstrookjes en boompjes.”

Goed opgeleide dakdekkers zijn belangrijk, 
zeker als het om bijzondere projecten gaat.  
Siepman: “Ik heb bijna wekelijks contact met 

Tim Engelbertink van TECTUM over onze 
leerling-dakdekkers of als iemand zich aan-
meldt. We krijgen de laatste tijd nogal wat 
aanmeldingen via de recruiting bureaus. Bij 
een sollicitatie gaan we altijd even kijken bij 
een project; gewoon om te zien of het is wat 
hij verwacht. Het is zonde van de energie van 
de opleiders en van de sollicitant als hij het 
bij nader inzien niet ziet zitten. Bovendien is 
de opleidingsplaats dan al vergeven.”

Opleiden is meer dan alleen theorie, zegt 
Marcel. “Het gaat ook om uitleggen op het 
werk. Ervaren dakdekkers kunnen we op die 
manier inzetten. De ploeg die de groenblauwe 
daken uitvoerde, gebruikt de opgedane kennis 
en ervaring bij het volgende project in Osdorp. 
Ze vinden het super om dit werk te doen.” £ 

Jack Everhard 
en Bart Vis

Een substraatlaag van 8 centimeter dient als 
voedingsbodem voor de plantjes.

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam gebruiken het dak voor een onderzoek naar weers-
omstandigheden en hebben sensoren aangebracht in de waterbuffer.

Het eerste stadium: oude dakbedekking is verwijderd. Dakbedekking wordt in meerdere lagen aangebracht, met onder meer wortelwerend materiaal.

Dakbedekking wordt aangebracht. Daar bovenop wordt met ‘kratjes’ een waterbuffer opgebouwd.

C1 en VakScan 
scoren 100 procent!
De betrokkenheid van de dakdekkers 
en de branche bij de opleiding blijft 
onverminderd groot, ondanks de lasti-
ge omstandigheden in coronatijd.

De cursussen C1 en VakScan liepen door de maatregelen vertraging 
op. Toch moet een van deze cursussen eens in de drie jaar worden 
gevolgd. Daarbij kan de VakScan de C1-Herhaling vervangen. Het 
onderdeel “Gezond en Veilig Werken op het Dak” van C1 is namelijk 
conform de CAO BIDUDAK opgenomen in de eendaagse VakScan.

Een oproep om de cursussen alsnog te volgen bleek zeer succesvol. 
Alle gegadigden reageerden positief. Tot eind juni worden er vijftig 
VakScans en veertig C1-cursussen gegeven. Op dat moment zijn dan 
zo’n 900 mensen geschoold; een score van 100 procent. £

TECTUM krijgt 
corona-reset
Nederland verwacht de grote ‘reset’ van de maatschappij 
in september, als de ergste gevolgen van de coronacrisis 
vermoedelijk achter de rug zijn. Ook voor TECTUM wordt 
het een belangrijke maand, want voor het nieuwe school-
jaar heeft zich nu al een groot aantal leerlingen aange-
meld. En dat is fantastisch nieuws.

 Door de coronamaatregelen werden tientallen cursussen uitgesteld. Het inhalen van de vakoplei-
dingen en CAO-verplichte cursussen heeft prioriteit, maar is niet eenvoudig. Rekeninghoudend 
met de maatregelen, mogen er slechts acht leerlingen tegelijk aanwezig zijn in een lokaal. 
 Er is een coronaregisseur aanwezig om alles in goede banen te leiden. Niet verplichte korte 

cursussen starten niet eerder dan september en zoals elders in dit TECTUM-Journaal vermeld, is de 
OKD-Kader opleiding ook verplaatst naar september/oktober.

Het enthousiasme bij de leerlingen en bedrijven heeft er gelukkig niet onder te lijden. Voor het nieuwe 
schooljaar is een flink aantal leerlingen aangemeld. Dat is goed nieuws, want er zijn genoeg praktijk-
plekken beschikbaar. De vraag naar goed opgeleide dakdekkers is bovendien onverminderd groot. £
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Start OKD
De maatregelen rond de COVID-19-pandemie hebben nog steeds gevolgen 
voor de planning van de opleidingen. Waar mogelijk laat TECTUM de oplei-
dingen doorgaan, eventueel in een online variant. TECTUM is echter van 
mening dat de OKD-Kader-opleiding niet online uitgevoerd kon worden. 

De OKD-Kader is opgebouwd uit certificaateenheden. Om de gewenste kwaliteit en resultaten te kunnen waarborgen, 
verdienen met name de certificaateenheden Bouwfysica en Algemene Bouwkunde de voorkeur om als eerste op locatie 
te worden aangeboden. Starten met andere modulen is in algemene zin niet wenselijk. Na overleg met VEBIDAK is 
daarom besloten om de opleiding te verschuiven naar dinsdag 5 oktober 2021.

OPNIEUW INSCHRIJVEN
Om te voorkomen dat er straks mensen zijn ingeschreven die de cursus niet willen volgen, werd elke deelnemer 
uitgeschreven. Deelnemers moeten zich daarom weer opnieuw aanmelden. Individuele deelnemers zijn inmiddels 
door TECTUM benaderd over de verlenging van de aanmelding. Ook nieuwe inschrijvingen zijn vanzelfsprekend 
van harte welkom voor zowel de OKD-Kader als de OKD-Top. £

Maria vertelt
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PENTHOUSE

 Een tijdje terug was ik te gast in een ultrafantastisch pent-
house in de haven van Antwerpen. Op de 21ste verdieping en  
op ruim 70 meter hoog. Oké, voor de meesten van jullie is 

dat helemaal niet zo bijzonder, maar ik keek werkelijk mijn ogen 
uit. Het hele penthouse was eigenlijk zo ingericht dat je overal 
optimaal kon genieten van het uitzicht. Zelfs als je in bad zat, 
keek je over de haven van Antwerpen uit. In de enorme raam-
partijen waren zitjes gemaakt. Heerlijk in het zonnetje met een 
drankje een beetje ongegeneerd naar buiten kijken. Wat was er 
veel te zien.

Opvallend was dat de meeste gebouwen daar toch een heel stuk 
lager zijn dus ik keek uit op een wirwar van daken. En wat een 
verschil in daken. Van daken waar ik graag een visitekaartje van 
TECTUM had afgegeven, omdat ze met plastic zeiltjes en wat 
bakstenen bedekt waren, tot de meest luxe en waanzinnige  
dakterrassen. Veel daken waren bedekt met groen en anderen 
lagen weer helemaal vol met zonnepanelen. 

Maar wat heel opvallend was, is dat veel mensen van hun dak 
een stukje extra buiten hadden gecreëerd. Hoe klein het stukje 
dak ook was, het leek wel of er werkelijk op ieder huis een plekje 
werd gemaakt om buiten te kunnen zitten. Hoe langer ik keek, 
hoe meer ik zag. Ik zag mensen heerlijk genieten in de eerste 
warme zonnestralen van het jaar. Ik zag kleine kinderen op drie-
wielers over het terras sjezen. Ik zag verliefde stelletjes over het 
water turen vanaf hun terras en er was zelfs iemand een work-
out aan het doen. Ik voelde me wel een beetje een gluurder. Ik 
werd zelf ook gespot, maar dan van mensen die op de grond 
naar boven stonden te kijken en ze wuifden vriendelijk. Ik kreeg 
trouwens meteen een hele berg inspiratie voor mijn eigen platte 
dakje. Oké, dat heeft bij lange na niet zo een spectaculair uitzicht 
maar toch.

Vanaf het balkon van het penthouse besloot ik om nog wat foto’s 
te maken van het waanzinnige uitzicht rondom. Ik ben nog nooit 
zo bang geweest om mijn telefoon te laten vallen. Het dak wat, 
pak hem beet een meter of zestig onder ons lag, was weliswaar 
bedekt met groene plantjes, maar het leek mij toch niet zo  
handig dat ik daar ergens mijn telefoon weer van af moest zien  
te vissen. Nee, ik kon beter gewoon maar weer terug gaan naar 
mijn veilige plekje binnen, om onder het genot van een nieuw 
drankje de zon onder te zien gaan in de haven van Antwerpen. £

Maria Pels
Reporter TECTUM.tv

AANMELDEN: DOE HET NU
Starten met de vakopleiding bij TECTUM kan nog op één moment 
dit jaar, namelijk in september. Er is nog tijd om aan te melden 
hiervoor 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. £

 Een vakopleiding doen in de BBL kan alleen bij een 
erkend leerbedrijf met een goed opgeleide leer-
meester. Dat betekent dat de leermeester in het 

bedrijfstakeigen register voor leermeesters is opgeno-
men. Soms is die erkenning er nog niet, omdat de 
leermeester dat jaar de training niet heeft gevolgd.  
Dat betekent dat zijn leerling niet met de opleiding zou 
kunnen starten. Om te voorkomen dat de opleiding moet 
worden uitgesteld, is er voor die specifieke situatie een 
uitzondering op de regel bedacht: de voorlopige  

erkenning. Voorwaarde voor deze voorlopige erkenning 
is uiteraard dat de leermeester wel zo spoedig mogelijk 
de training volgt, in ieder geval voordat zijn leerling de 
opleiding afrondt. Zorg er daarom voor dat het bedrijf  
te boek staat als erkend leerbedrijf (dus met een goed 
opgeleide leermeester), voordat de leerling-dakdekker in 
aanmerking komt voor een diploma. Op die manier houdt 
het bedrijf zich aan de regels en kan de leerling-dakdek-
ker bij TECTUM zijn diploma behalen. Want voor voor-
lopige erkenning geldt: wie A zegt, moet ook B zeggen.£

Voorlopige erkenning is onvoldoende voor afronding opleiding

GEEN LEERMEESTER, 
GEEN DIPLOMA
Leermeesters spelen een hoofdrol bij het succesvol afronden van de 
opleiding. De overheid en de bedrijfstak hebben hiervoor duidelijke regels 
opgesteld. Zorg dus voor erkenning als leerbedrijf voordat de leerling-dak-
dekker zijn opleiding afrondt, want alleen dan kan hij zijn diploma halen.

Terugkomsessie Preventie-

medewerker Dak: Kom je ook?

Onlangs werd de cursus Preventiemedewerker 
Dak uitgevoerd. Het was een mooie gelegen-
heid om ervaringen uit te wisselen. Uit de 
reacties bleek dat de cursus eigenlijk als te 
kort werd ervaren.

Daarom wordt een terugkomsessie voor deelnemers van de cursus 
Preventiemedewerker Dak overwogen. Om de terugkomsessie te  
kunnen organiseren, moet eerst onderzocht worden of er voldoende 
belangstelling is. Vandaar de vraag: kom je ook? Laat het weten via 
info@tectum.nl. £

Parijs 
kampt 
met tekort 
aan dak-
dekkers
Vanaf de Eiffeltoren ziet de bezoeker niet 
alleen een heleboel bijzondere gebouwen, 
ook de beroemde zinken daken vallen op. 
Die daken zijn vaak hard aan reparatie 
toe, maar het is lastig om hiervoor de 
juiste mensen te vinden, meldde de web-
site van RTL Nieuws. In een video vertelt 
dakdekker Abdou Dialo dat het vak niet 
populair is onder Parijse jongeren. Dat 
vindt hij vreemd, want het is een mooi 
beroep. “Je staat alleen op het dak, boven 
alles en iedereen. Je loopt elkaar niet 
voor de voeten, dat is vrijheid.” £

Ook belangrijk...

4



VR
IJW

ER
K

ER
S.N

L ©
 2021

Tecla & Tommy

FINANCIËLE 
GEZONDHEID
In de vorige TECTUM-Journaals stond al het 
één en ander over de fysieke gezondheid in 
‘TopFit4theJob’. Er bestaat ook ‘financiële 
gezondheid’: ook deze gezondheid is belang-
rijk voor de werkgever en de werknemer. 
Wat is financiële gezondheid? Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan: Kun je rondkomen iedere 
maand? Misschien houd je wel iets over elke 
maand? En heb je voldoende gespaard om 
grote uitgaven te kunnen doen, zoals een 
nieuwe auto, een nieuwe telefoon of een 
nieuwe wasmachine, omdat de oude kapot is. 
Heb je schulden die je te laat aflost, of niet af 
kunt lossen? Lees je (elektronische) post niet, 
omdat je weet dat je wat moet betalen?

Het is belangrijk om ook financieel fit te zijn. 
Het bespaart veel stress die kan leiden tot 
ziekteverzuim en/of fysieke klachten. Maar 
hoe blijf je ook financieel gezond? Eén van de 
tips die het NIBUD geeft is om iedere maand 
geld opzij zetten (sparen). Zorg dat je een 
aparte spaarrekening hebt waar je geld apart 
zet en dat je het er niet met één simpele klik 
weer af hebt gehaald. Spaar het bedrag niet 
aan het einde van de maand (“Ik zie wel wat 
ik over heb”), maar maak het over zodra je je 
loon hebt ontvangen. Dan is de verleiding om 
het uit te geven veel minder groot, want je 
ziet het niet op je rekening staan!

Laat je niet leiden door de hoogte van de 
rente. Ook sparen met een rente van 0% 
loont, omdat het uiteindelijk niet gaat om de 
rente die je krijgt. Het gaat om de financiële 
buffer die je hebt opgebouwd om grote of 
onverwachte uitgaven te kunnen doen. Wil je 
weten hoe groot je buffer zou moeten zijn, 
kijk dan eens op www.nibud.nl. Je kunt daar 
je buffer uitrekenen, en ook tips vinden om 
(naast fysiek) ook financieel gezond te zijn 
én te blijven.

Voor werknemers: Heb je financiële proble-
men, of kom je er niet uit: neem contact op 
met je werkgever (maak het bespreekbaar), 
of met de gemeente waar je woont. 

En voor de werkgevers: heeft een mede-
werker financiële problemen of vermoed 
je dat die er zijn (bijvoorbeeld door loon-
beslagen): neem het initiatief. Ga met elkaar 
in gesprek. Veel mensen schamen zich er 
voor en komen er niet uit zichzelf mee. 
Probeer samen de weg naar een oplossing 
te vinden. Niet alleen een slechte fysieke 
gezondheid leidt tot verzuim, ook een slechte 
financiële gezondheid kan leiden tot verzuim
(en dus tot ongewenste kosten…). £

Peter Wegereef,
controller TECTUM

Vraag 
het aan 
Tommy

Van de 
controller

 Ik heb het even opgezocht, maar volgens de Monitor arbeidson-
gevallen en klachten arbeidsomstandigheden, van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ging het in 2019 bij  

14 procent van alle arbeidsongevallen om een val van hoogte.  
Tel daarbij op dat het risico op een ongeluk in de bouwsector het 
grootst is van alle sectoren en je weet: veiligheid gaat boven alles. 
Daarbij maakt het niet uit hoe lang de klus duurt. Of je nu lang  
of kort op het dak staat, alle werkzaamheden moeten worden  
uitgevoerd volgens de hoogst haalbare vorm van veiligheid.

Een ongeval, meestal door een samenloop van omstandigheden, 
heeft vaak te maken met onvoldoende of ontbrekende beveiliging, 
verlies van evenwicht en het verkeerd gebruiken van een ladder 
(niet juist opgesteld, niet geborgd of te kort) of een steiger of andere 
arbeidsmiddelen. Bij het werken boven 2,5 meter, is valbeveiliging 
hoe dan ook verplicht. Het gevaar zit trouwens niet alleen in de 
hoogte, het hangt ook af van de werkomstandigheden. Werken 
boven water of verkeer levert bijvoorbeeld bijzondere risico’s op.  
En valgevaar is er niet alleen bij de dakrand. De meeste ongevallen 
gebeuren bij sparingen in het dak en ladders.

Beveiligen tegen vallen is prima te doen, gewoon een kwestie van 
voorbereiden en discipline. Collectieve beschermingsmiddelen wer-
ken altijd het beste. Als het gaat om de toegang tot het dak, dan bij 
voorkeur binnendoor met een vaste trap. Als dat niet gaat, dan zijn 
er middelen als de personenlift, trappentoren, steiger, hoogwerker 
(onder specifieke voorwaarden, denk hierbij aan de vluchtweg), 
gevelladder, kooiladder (met rustbordessen). Eenmaal op het dak 
zijn er andere middelen, zoals de (semipermanente) dakrandbevei-
liging/afzetting. Hierbij hoort een visuele markering op vier meter 

van de dakrand en fysieke markeringen op twee meter van de  
dakrand altijd een meter hoog. Denk ook aan een goed gekeurde 
steiger, leuning of hekwerk – altijd één meter hoog – en het dicht-
leggen van sparingen. In het laatste geval moet de voorziening 
uiteraard wel je lichaamsgewicht kunnen dragen en hij mag niet 
kunnen verschuiven. Nog meer middelen: markeringen (afzetten 
werkgebied) en voorzieningen aansluiten op de looproute/arbeids-
plaats.

Bij kortdurende werkzaamheden kun je ook individuele valbeveili-
ging gebruiken, maar daarbij geldt: alleen als het beschermings-
niveau minstens gelijk is aan dat van hekwerken (Arbobesluit 3.16 
lid 5) en volgens de methode van gebiedsbegrenzing. En individuele 
valbeveiliging is echt alleen van toepassing bij kortdurende werk-
zaamheden. Het is de laagste vorm van veiligheid. Uit de risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) blijkt wat het meest geschikte 
middel is in een bepaalde situatie. Pas als het valgevaar onder  
controle is in alle situaties – op weg naar het dak of tijdens het  
werken op het dak – is het juiste beveiligingsniveau bereikt.

Er is nog heel veel te vertellen over valbeveiliging. Kijk maar eens 
op www.sbd.nl bij de Toolboxen van SBD en in de Arbocatalogus 
Platte daken (www.arbocatalogus-plattedaken.nl), in het Dak-
dekkersboekje of download de Toolbox-presentatie Collectieve 
Beveiligingen en Toolbox Aangelijnd Werken. Maak werk van de  
valbeveiliging, want één ding is zeker: vallen is geen optie in de 
dakenbranche!” £

DEZE KEER DE VRAAG:

Soms komen er lastige dakvragen binnen bij de redactie. Die spelen we dan meteen 

door naar Tommy, om te zien of hij heeft opgelet tijdens de opleiding bij TECTUM. 

Een veilige dakinrichting hoort bij de basiskennis, dus kom op Tommy, hoe zit het?

“

Hoe voorkom ik een val van het dak?
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DREMPELLOOS INSTAPPEN

De platte dakenbranche staat open voor iedereen 
van 16 jaar en ouder. Men is er trots op, om ieder-
een die dakdekker wil worden, een opleiding te 
kunnen aanbieden.

In allerlei branches is gebrek aan vooropleiding een blok aan het been. Dat geldt niet 
voor de platte dakenbranche. Iedereen die dat wil, kan daar namelijk drempelloos 
instappen in de niveau 1 opleiding bij TECTUM. De opleiding zorgt ervoor dat er vak-
mensen op het dak staan en biedt tal van mogelijkheden om door te groeien in deze 
prachtige bedrijfstak.

De schooldag wordt voor zowel de niveaus 1, 2 als 3 gewoon doorbetaald en dat is dan 
ook de basis van het succes. De opleiding niveau 1 is zelfs speciaal opgezet met het 
doel om iedereen de mogelijkheid te bieden om aan de kwaliteitseisen te voldoen.  
De BIKUDAK-branche is daarmee een opstap voor velen. Voor iedereen die aan de slag 
wil als vakman in de platte dakensector, is er een opleidingsplek. £

Het begon onschuldig als een leuk spelletje met 
vrienden, maar Nigel van Milligen (33) raakte al 
snel verslingerd aan het DARTEN. De hobby bracht 
hem meer dan alleen een heleboel prijzen.

Nigel woont in Zwijndrecht, samen met zijn vrouw Shirley en zijn dochter Vienna, acht 
maanden geleden geboren. Door de coronacrisis staat het darten op een laag pitje, 
maar twee jaar geleden was hij nog Rotterdams kampioen. Bij het Dutch Open, met zo’n 
6.000 deelnemers het grootste toernooi ter wereld, behaalde hij uitstekende resultaten. 
Nigel: “Het toernooi start altijd op zaterdag en als je bij de laatste 64 zit, dan heb je de 
zondag gehaald. Dat is mij de laatste drie jaar steeds gelukt. Ik eindigde een keer bij de 
laatste 16 en een keer bij de laatste 32. Ik vind het een fijn toernooi. In het begin gooi je 
één keer in de drie uur, maar op een gegeven moment ben je voortdurend aan het gooi-
en.”

VRIENDENKRING
De hobby begon toen een groepje vrienden hem meevroeg voor een avondje darts, ver-
telt Nigel. “Ik had dat nog nooit gedaan en ik kon het voor geen meter, maar ik vond het  
meteen een leuk spel. Toen ik van mensen begon te winnen, vond ik het nog veel leuker. 

En toen won ik van mensen van wie ik nooit had 
verwacht te winnen. Zo ben ik al ruim zestien 

jaar aan het darten. Je bouwt een hele 
vriendenkring op. Ik ken bijna iedereen  
die darts speelt; van Groningen tot 
Zeeland. Ik speel overigens echt om te 
winnen en niet om vrienden te maken. 
Maar het is altijd gezellig met iedereen.”

FAVORIETEN
Een goede darter word je niet vanzelf. 

Nigel traint regelmatig om zijn 
niveau op peil te houden. “Op 

dit moment dart ik niet zo 
heel veel. Alles is dicht. Maar 
als de kroegen weer open 
zijn, dan train ik wel een 
paar uur per dag. 
Daardoor word je steeds 
beter, maar er zijn ook 
mensen die al 30 jaar 
darten en nog steeds 
geen pijl recht vooruit  
kunnen gooien.”

Nigels favorieten  
zijn de Schot Gary 
Anderson en de 

Engelsman Nathan 
Aspinall, geen Neder-
landers dus. “De 

bekende Nederlandse 
darters hebben een grote 

mond voor de wedstrijd.

De hobby van... 
Nigel van Milligen

Daar ben ik niet zo 
van. Vooral Van 
Gerwen verloor een 
tijdlang nogal veel, 
maar als je hem 
hoorde praten, deed 
hij nog steeds alsof 
hij de allerbeste was. 
Laatst verloor hij 
nog van een maat 
van mij, met 6-1. Dat 
hebben we hem even 
ingepeperd.”

DARTENDE 
LEERMEESTER
Behalve een hele-
boel prijzen heeft het 
dartspel Nigel veel 
moois gebracht. Zijn leermeester bij Oranjedak in Zwijndrecht is niet alleen fervent darter, 
maar ook zijn schoon-vader. Nigel: “Hij nam altijd zijn dochter mee naar het darten en zo leer-
de ik haar kennen. Nu zijn we getrouwd. Mijn schoonvader is voorman bij Oranjedak.”  
Op dit moment volgt Nigel de opleiding Allround Dakdekker bij TECTUM. “Mijn vader had een 
bedrijf in dak- en gevelmontage. Vanaf mijn zestiende heb ik dat werk gedaan, en ik ging altijd 
al even kijken bij de dakdekkers. Twee jaar geleden kreeg ik de kans om ook zelf als dakdekker 
aan de slag te gaan. Een strak dak afleveren, dat geeft mij voldoening. Ik heb het enorm naar 
mijn zin op de opleiding en ik leer veel van de docenten.” £

TECTUM wenst iedereen 
een fijne en veilige 

zomervakantie!

WEDEROM DIPLOMA-
VERSTREKKING
Ook dit jaar maken de coronamaatregelen een feestelijke 

diploma-uitreiking voor honderden gasten onmogelijk. 

Daarom gaat het evenement wederom niet door.

Voor TECTUM en de leerlingen blijft het behalen van het diploma een bijzondere 
gebeurtenis en daarom is er opnieuw een diploma-verstrekking. De medewer-
kers van TECTUM brengen het diploma, inclusief presentje, naar de geslaagden 
toe. Zo maken we er – op afstand – toch een feestje van.

In de toekomst kijken blijft lastig, maar het uitgangspunt is dat TECTUM in 2022 
weer een ouderwets gezellig feest mag organiseren. £
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 Robin vertegenwoordigt de zesde generatie in het bedrijf, dat 
inmiddels 160 jaar bestaat. “Het was aanvankelijk niet mijn doel 
om in het bedrijf te werken. Mijn plan was om te gaan werken 

in de autoschadeherstel. Toen ik van school afkwam, was het crisis 
en was er weinig werk. Ik wilde niet stilzitten, dus toen mijn vader 
voorstelde om tijdelijk in het bedrijf te gaan werken, zag ik dat wel 
zitten. De liefde voor het vak groeide vanzelf en ik ontdekte dat ik  
een opleiding kon volgen. Daarom ben ik blijven plakken.”

Terwijl zijn moeder Karin zich in 2012 op de OKD-Kader en de OKD-
Top stortte (“samen met calculator Henry van Meerveld, die werkt 
hier overigens nog steeds”), volgde haar zoon Robin de niveau-2-op-
leiding. Daarna ging hij nog even door. Robin is inmiddels 28 en hij 
werkt als voorman-dakdekker bij het bedrijf van zijn vader. “In 2018 
deed ik de opleiding niveau 4. Ik wilde de stap maken naar de OKD, 
maar ik had nog niet de intentie om ‘naar binnen te gaan.’ Mijn 
ouders zeiden het ook: oriënteer je eerst maar eens buiten.  

Daar was ik het mee eens. Ik ben niet echt 
het type om binnen te zitten, maar het 
moment komt eraan dat het toch gaat 
gebeuren. Ergens in de komende vijf jaar 
bestaat de kans dat ik het roer ga over-
nemen.”

“Het mooiste aan het vak is de vrijheid op 
het dak. Als ik ooit het stokje overneem, dan 
vermoed ik dat ik toch regelmatig buiten 
werk. Maar er komt veel kijken bij het run-
nen van een bedrijf, dus het zal niet altijd 
kunnen. Ik heb nu een brede rol binnen het 
bedrijf. Ik ben voorman-dakdekker, maar ik 
ben ook vrachtwagenchauffeur en hijskraan-
machinist. Toch ben ik ook binnen wat vaker 
actief. Mijn vader Wim wil de komende jaren 
wat stappen terug gaan zetten.”

Robin is dan ook van plan om de OKD te 
volgen. “We zeggen het tegen de collega’s 
hier ook: volg een opleiding. Dan zou het 
vreemd zijn als ik het zelf niet zou doen. Zo’n 
opleiding biedt een basis, waardoor je op een 
andere manier met werkdruk om kan gaan, 
bijvoorbeeld bij de calculatie. Een dergelijk 
probleem is dan vaak al een keer behandeld 
bij TECTUM.” £

50 keer TECTUM-Journaal is een mooie aanleiding om terug te 
kijken naar verhalen uit het verleden. In editie nummer 27 in 2012 
vertelde Karin van de Kamp over de opleiding OKD-Kader en over 
haar zoon Robin, destijds ook in opleiding bij TECTUM en beiden 
werkzaam bij W.H. van de Kamp dakbedekkingen in Barneveld. 

Cor Egas
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Maandag 30 juli t/M vrijdag 17 augustus 2012
regio noord: 
Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Noord-Holland, 
Flevoland met uitzondering van Zeewolde Gelderland: 
Hattem. Utrecht: Eemnes en Loosdrecht.
 
Maandag 23 juli t/M vrijdag 10 augustus 2012
regio Midden: 
Zuid-Holland, Utrecht met uitzondering van:
Eemnes en Loosdrecht, Noord-Brabant: Werkendam, 
Woudrichem, Flevoland: Zeewolde, Gelderland: Aalten, 
Apeldoorn, Barneveld, Bergh (gemeente montferland), 
Berkelland, Brummen, Buren, culemborg, Dinxperlo,
Doetinchem, Echteld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo,
Geldermalsen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, 
Hengelo GLD, Hoevelaken, Hummelo en keppel, kesteren, 
Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal, Lochem, maurik, 
Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, oldebroek, oude 
iJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, 
Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl,
Winterswijk, Zelhem en Zutphen.
 
Maandag 16 juli t/M vrijdag 3 augustus 2012
regio Zuid: 
Zeeland, Limburg, Noord-Brabant met uitzondering van: 
Werkendam en Woudrichem, Gelderland: Ammerzoden, 
Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Brakel, Didam 
(gemeente montferland), Dodewaard, Doesburg, Druten, 
Duiven, Groesbeek, Hedel, Heerewaarden, Heumen, 
kerkwijk, maasdriel, millingen aan de Rijn, Nijmegen, 
overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, 
ubbergen, Valburg, Westervoort, West maas en Waal,
Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar. n

Uit de school geklapt: Karin van de Kamp

H et werd Schoevers met het Praktijkdiploma 
Boekhouden. Nadien werkte ze voor de gemeente 
Woudenberg, een groothandel, accountant en een 

garagebedrijf. Werken in de mannenwereld, dat ligt 
haar. Vanaf het prille begin is ze bij Wims ondernemings-
zin betrokken. Ze vertelt dat Wim en zij bijzonder goed 
kunnen samenwerken. “We zijn echt een team en ver-
sterken elkaar. Wim is van de grote lijnen. ik let meer op 
de details.” Als een van de eersten in Nederland begon-
nen ze met de verhuur van mobiele toiletgroepen voor 
de bouw of evenementen. karin hield kantoor aan huis 
en verzorgde de administratie, planning en logistiek.  
in 2000 werd deze onderneming verkocht.
 
Apetrots
Na de verkoop van dit gezamenlijke toiletverhuurbedrijf, 
besloten karin en Wim dat het tijd was om meer rust te 
krijgen in hun gezin met twee jonge kinderen. omdat 
Wim ondertussen zijn vader was opgevolgd in diens 
dakbedekkings- en installatiebedrijf en zijn handen vol 
had om dit verder uit te bouwen, besloten zij dat karin 
zich meer op de opvoeding zou richten. karin: “Achter 
de schermen zorgde ik dat alles op rolletjes liep. Naar-
mate de kids groter werden groeide het gevoel om weer 
een studie op te pakken. Zelf dacht ik aan pedagogiek, 
Wim dacht meer aan bouwfysica. iets compleet anders. 
maar ik houd wel van een uitdaging. Vorig jaar zijn wij 
samen naar de diploma-uitreiking van TEcTum geweest 

en toen begon het studiegevoel helemaal te kriebelen. 
over de diploma-uitreiking had Wim wel eens wat ver-
teld, maar dat het zo’n groots evenement was had ik 
nooit verwacht. ik raakte in gesprek met een opleidings-
adviseur en ik polste hem of ik een opleiding ‘bouwfysi-
ca’ bij TEcTum zou kunnen volgen. Dat was mogelijk via 
de okD-kader. Vanzelfsprekend vond Wim dit een goed 
idee. ik besloot om dan maar gelijk de gehele okD-
kader te doen en me niet alleen te focussen op deze 
enkele certificaateenheid. Als ik ergens aan begin, dan 
wil ik de hele koek. Een kaderfunctionaris erbij zou aan 
het bedrijf zeker wat kunnen toevoegen. Achteraf kwa-
men bij mij de aarzelingen. kan ik dit wel aan, is het niet 
te technisch, te veel jargon? Wel, dat is me tot nu toe 
meegevallen. ik heb nu bouwkunde en bouwfysica  
achter de rug en ben voor beide onderdelen geslaagd. 
ik vind dat er op een bijzonder prettige manier les wordt 
gegeven. Alles wat ik leer heeft raakvlakken met de 
praktijk. Tot nu toe vind ik de okD-kader niet te zwaar. 
misschien komt dat doordat de meeste deelnemers vijf 
dagen per week werken en ik drie. Daardoor blijft er 
voor mij voldoende tijd over om mijn huiswerk te maken. 
Bovendien leer ik gemakkelijk. ik vind het een verrijking 
en zeker een geschikte opleiding voor vrouwen. ook is 
het eten op de dinsdagavonden geweldig. onze zoon 
Robin volgt trouwens bij TEcTum de Basisberoeps-
opleiding Dakdekker op niveau 2. uiteraard is hij ape-
trots op zijn moeder. Net als mijn man en dochter.”  n    

Karin van de Kamp is getrouwd met Wim, de eigenaar van 
W.H. Van de Kamp Dakbedekkingen uit Barneveld. Sinds 
augustus vorig jaar volgt Karin de OKD-Kader. Zij en Wim 
kennen elkaar al 34 jaar. Karin komt uit een ondernemend 
gezin. Hard werken, weinig vrije tijd. Na haar HAVO-opleiding 
wilde ze HEAO Handel & Economie gaan doen.

Dak Event 2012

I n deze studiegids treft de lezer een prima cursusprogramma aan voor het middelbaar en hoger personeel in de dakenbranche. Dak Academie biedt  (thematische) cursussen aan op het terrein van advisering en dienstverlening, communicatie en organisatie, calculatie en werkvoorbereiding, uitvoering,  techniek en veiligheid alsmede gezondheid en milieu. Dat Dak Academie zich  op Dak Event presenteerde is niet zo verwonderlijk. Het is de enige vakbeurs  die zich specifiek bezighoudt met de ontwikkelingen in de dakenbranche.  Het evenement trekt daardoor een gericht en dus voor Dak Academie interessant publiek.  
 
Daktopper
Tevens werd, namens cAo-partijen in de dakbedekkingsbranche, door SBD de arboprijs ‘Daktopper 2011’ uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor degene die een verdere beperking van de arbeidsrisico’s in de dakenbranche weet te bewerk- stelligen. Bovendien moet deze oplossing ook voor andere branchegenoten  toepasbaar zijn.  

gerrit sluyer werd in Nieuwegein als ‘Daktopper 2011’ gelauwerd. Hij verdiende de innovatieprijs met een oplossing voor het gezond en veilig uitvoeren van kleine onderhoudsklussen. Hij ontwierp een combinatie van een ‘ver reiker’ met speciaal ontwikkelde werkbak voor goederenvervoer die voorzien is van een collectieve dakrandbeveiliging. Deze combinatie is volgens het juryrapport inmiddels door een erkende keuringsinstelling goedgekeurd als arbeidsmiddel. n

Dak Academie, de samenwerking tussen BDA Dak- en 
Gevelopleidingen en TECTUM voor Dakvakmanschap  
op het terrein van scholing en opleidingen, was present 
op de dakenbeurs Dak Event in Nieuwegein. De nieuwe  
studiegids 2012 voor het kaderpersoneel in de dakbe-
dekkingsbranche ging er grif van de hand.

Studiegids
2012

Bouwvakantie 2012
Het jaar is nog maar net begonnen en nu al zijn 
de data voor de bouwvakantie 2012 bekend!

Winnaar ‘Daktopper 2011’: 
Gerrit Sluyer

Karin van de Kamp
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HOE IS HET MET...

BIKUDAK loopt voor 
met unieke zwaarwerk-
regeling 
Niet alleen dakdekkers krijgen een zwaar-
werkregeling, ook een deel van het UTA-
personeel. Zorgeloos overstappen naar 
een andere functie als het werk te zwaar 
wordt, kan met de nieuwe CAO.
Met de nieuwe regeling loopt de BIKUDAK CAO voor op andere 
segmenten in de bouw, waar de zwaarwerkregeling nog alleen 
voor uitvoerend personeel geldt. In de dakenbranche komen 
voormalig dakdekkers die in de laatste twee jaar, vóór het ont-
staan van de aanspraak op vervroegde uittreding, overstapten 
naar een UTA-functie ook in aanmerking. Wie onder de regeling 
valt, heeft het recht om drie jaar eerder te stoppen met werken. 
De nieuwe regeling neemt drempels weg om een andere functie 
te accepteren als de werkdruk op het dak te groot wordt.

Het is een collectieve regeling, waarvan de premies door de 
werkgevers worden voldaan. Het bedrag komt in het Sociaal 
Fonds terecht. Het fonds keert uit aan de deelnemende werk-
nemers. £

Robin van de Kamp
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Blijf up-to-date!

 Iedereen met een klantenbestand kent het probleem:  
wijzigingen van gegevens bijhouden is a hell of a job.  
Ook TECTUM beschikt over een uitgebreid bestand met 

gegevens van bedrijven, leerlingen, brancheorganisaties, 
partners en nog veel meer. Het is belangrijk dat we de  
juiste contactgegevens hebben, want die zijn nodig voor  
alle aanvragen van opleidingen en subsidies, het versturen 
van diploma’s en het maken van afspraken. Vandaar ons 
verzoek: stuur van alle wijzigingen in uw contactgegevens,  
zoals een adreswijziging, een nieuw telefoonnummer of 
e-mailadres een bericht naar info@tectum.nl en houd  
ons up-to-date! Hartelijk dank. £

ADRES:

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

TEKSTEN:

Karel-Jan Batenburg, Alex Kunst, 
Maria Pels, Peter Wegereef
GRAFISCH ONTWERP:

Marjolein Ruiter Grafisch  
Ontwerp & Media, Amsterdam Co
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“Een goed bitumendak is  
de duurzaamste oplossing”

TECTUM-Journaal heeft haar best gedaan de rechthebbenden van het beeldmateriaal te achterhalen. Als u desondanks denkt rechthebbende te zijn, neem dan contact op met de redactie.

Interview
ROLAND
SLEUTJES

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

Bouwvak
2021

ProBitumen werkt al vele jaren samen met TECTUM. 
Vakbekwame dakdekkers zijn van groot belang voor de 
succesvolle verwerking van het product, vindt Roland 
Sleutjes, bestuurslid van de branchevereniging voor 
leveranciers en producenten van bitumen dakbanen.

 “Als  er geen vakbekwame mensen op het dak staan, 
dan kunnen wij als leveranciers geen vierkante meter 
verkopen.” Voor Roland Sleutjes staat het belang  
van een goede opleiding als een paal boven water. 

“De druk bij de dakdekkersbedrijven is enorm, er is een tekort 
aan vakbekwaam personeel om alle opdrachten uit te voeren. 
En dakdekken is en blijft een vak. Daarom ondersteunt 
ProBitumen al jaren de vakopleidingen van TECTUM ruim- 
hartig met materialen.” 
 
Met een jaarlijkse bijdrage van ruim 20.000 m2 bitumen dak-
banen draagt ProBitumen eraan bij dat TECTUM een van de 
meest succesvolle vakopleidingen in de bouw is en kan blijven. 
Sleutjes: “En daar zijn we best trots op.”

VEELZIJDIG MATERIAAL
Als leverancier van bitumen dakbedekking is hij vanzelfspre-
kend enthousiast over het materiaal. “Je kunt met bitumen 
prima enorme daken bedekken. De grote kracht van het  
materiaal zit in de detailafwerking en daarom is het ook 
geschikt voor kleine daken. Wat bitumen dakbedekking  
onderscheidt, is de bewezen betrouwbaarheid, die het  
resultaat is van jarenlange ervaring en ontwikkeling.  
Denk aan nieuwe toepassingen zoals witte reflecterende 
daken, daktuinen en retentie- of parkeerdaken.” 
 
Bitumen wordt vaak toegepast voor renovatie, omdat dit het 
enige product is dat je kunt overlagen, vertelt Roland.  

“We zijn nog steeds toonaangevend in het vak en dat is niet 
verwonderlijk. In de Nederlandse klimatologische omstandig-
heden is bitumen het perfecte materiaal om een dak te 
maken, te onderhouden, aan te passen en te renoveren. Je 
pakt een rol bitumen, je maakt het warm en het plakt altijd.” 

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, ook in het dak-
dekkersvak. Volgens Roland is een bitumen dak de beste 
manier om iets voor het milieu te doen. “Behalve enig onder-
houd hoef je aan een dak decennialang weinig meer te doen. 
Met de unieke mogelijkheid om een nieuwe toplaag aan te 
brengen, verleng je eenvoudig de levensduur. Als je het  
uiteindelijk zou slopen, kan je bitumen milieuverantwoord 
en voor 100 procent hergebruiken. Het is bovendien eindeloos 
recyclebaar, vergelijkbaar met glas en wordt nu al ingezet  
als grondstof voor nieuwe dakrollen.

IT’S ALL IN THE DETAIL
“Met goed materiaal en goede dakdekkers maak je perfecte 
daken. Maar met slechte dakdekkers lukt dat niet, hoe goed 
het materiaal ook is,” vindt Roland. “It’s all in the detail. Het 
komt aan op de detailafwerking. Juist hoe je die details netjes 
afwerkt, leer je bij TECTUM. Daken maken is een vak. Als 
ProBitumen vinden we dat we TECTUM hierbij moeten onder-
steunen.” £

ProBitumen ondersteunt opleiding:
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