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DONNY VRIENDJES

Is duurzaam inzetbaar

Cursusoverzicht 2022
Me

Robert Koch,
directeur Tech Campus ROC Midden Nederland

“Partners van
groot belang”

t deze editie sturen we het
cursusoverzicht 2022 mee.
Het overzicht is tevens
digitaal beschikbaar via
www.tectum.nl/downloads
/
studiegidsen.

SIGRID CALON

Ontwerpt dakspektakel

Techniekonderwijs heeft voor Robert Koch topprioriteit. Voor de directeur Tech Campus van ROC Midden Nederland is samenwerking met
een partij als TECTUM een uitstekende manier om zijn doelstellingen
waar te maken: “Uitgangspunt is dat de leerling goed terecht komt.”

T

oen hij acht jaar geleden begon als
directeur zag hij dat de docenten trots
waren op hun vak en op de leerlingen,
vertelt Robert Koch. “Maar de opleiding stond
wel voor een uitdaging. Ik kreeg de opdracht
om techniek weer op de kaart te zetten.”
In die opdracht is hij glansrijk geslaagd.
Met de instroom voor techniek zit het ROC
momenteel op 102 procent. Robert Koch:
“Het is gelukt om meer mensen in te laten
stromen voor een markt waar enorme vraag
is naar goed opgeleide arbeidskrachten. We
kijken naar de arbeidsmarkt en waar we relevant kunnen zijn. We moeten ervoor zorgen
dat de bedrijven mensen krijgen die ze nodig
hebben. Daarom is het van groot belang dat
we met de partners als TECTUM samenwerken. De bedrijven zijn de grootste opleidingseenheid: de leerwerkperiode of de stage.
Daar zit de kracht.”

SOLLICITERENDE BEDRIJVEN
De vraag naar technisch personeel is groot.
Regelmatig is het aantal vacatures groter dan
het aantal werkzoekenden, aldus Robert
Koch. “We hebben hier nu een project lopen
waarbij bedrijven moeten solliciteren naar
leerlingen. Dat vinden sommige bedrijven nog
best lastig. Bedrijven bellen ons vaak op of
we mensen hebben. De druk is soms ook
groot om te zeggen: we leren het ze wel even.
Maar wat gebeurt er volgend jaar? Stel, er
komt weer een bouwstop vanwege uitblijvende maatregelen tegen stikstofuitstoot. Dan is
het goed dat je een diploma hebt, zodat er
nog steeds mogelijkheden zijn om door te
werken.”

ECONOMISCHE MOTOR
Als het over het MBO gaat, wordt er veel
geproblematiseerd, vindt Robert Koch. “Dat is
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onterecht, want bij het HBO en het wetenschappelijk onderwijs hebben ze dezelfde uitdagingen. Het MBO is de economische motor,
waar de BV Nederland op draait en daarom
moet je denken in oplossingen. De mobiele
dienstverlening van TECTUM is daarvan een
prachtig voorbeeld.”
De TECTUM-bus levert duidelijk rendement
op. Van alle geslaagden bij TECTUM is ruim
90 procent na drie jaar nog steeds werkzaam
in de branche. Koch vindt het een mooi resultaat. “Menig bedrijfstak is daar stikjaloers op.
De 50 procent halen ze soms niet. De investering in de bus verdient zichzelf ruimschoots
terug. Dat is wat we moeten communiceren.
Werk samen met partners en zorg dat opleiding goed is. En altijd vanuit de optiek: we
willen het beste voor onze leerlingen.” £
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JASPER PRUIJSER:
“Begrijpen wat je aan het doen
bent”
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HARRY HENTENAAR:

“Goede begeleiding vereist
draagvlak”
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AANPAK INTERESSANT VOOR
WERKNEMERS EN WERKGEVERS

ABBA
ABBA heeft weer nieuwe muziek uitgebracht, na
veertig jaar. En ik zal het maar gelijk zeggen, ik vind
het hartstikke leuk. Daarbij moet ik direct toegeven
dat ik, toen ABBA echt heel populair was in de jaren
’70 en ’80 van de vorige eeuw, hun muziek verafschuwde. Het geeft maar eens aan hoe je door de
jaren heen van smaak kunt veranderen. Ik ga de
vraag even uit de weg of mijn smaak verbeterd is of
verslechterd, want dat doet er eigenlijk niet zo veel
toe. Ik vind het gewoon leuk en daar schaam ik mij
niet voor.
Zo vind ik de auto’s uit de jaren ’60 en ’70 ook zo leuk
om naar te kijken. Als er een oude Volkswagen,
Simca, Lancia of bijvoorbeeld Volvo langsrijdt, kijk ik
altijd om. En heimelijk vind ik die wagens vaak ook
veel mooier, eigenzinniger, dan de auto’s van tegenwoordig. En dan weet ik echt wel dat het allemaal
niet zo duurzaam was vroeger. Maar ja, de term
duurzaamheid was toen ook nog niet echt bekend.
Over duurzaamheid gesproken, de dakbedekkingsbranche is er ook volop mee bezig. Je ziet steeds
meer elektrische auto’s bij de dakbedekkingsbedrijven. Er zijn forse ontwikkelingen dat ook de bussen
elektrisch worden uitgevoerd, al is het alleen maar
om het werk in de grote steden in de toekomst te
kunnen blijven uitvoeren. Vanzelfsprekend is duurzaamheid bij het maken van de daken ook steeds
meer een issue. Dit omdat juist de platte daken zich
uitstekend lenen voor de toepassing van mooie
ontwikkelingen. Zonnepanelen op het dak, warmtepompen, noem maar op, je komt het steeds vaker
tegen. Ontwikkelingen die al jaren gaande zijn en niet
eens meer zo nieuw zijn, maar zich wel door blijven
groeien, in verfijning en in omvang. Stadsparken of
waterbuffering op daken, de opsomming kan alleen
maar groter en groter worden.
Maar, net zoals bij de elektrische auto van tegenwoordig waarbij de basis in een heel ver verleden
toch gelegd is door die prachtige auto’s van vroeger,
zo geldt dat ook voor al die prachtige ontwikkelingen
op en om het dak. Al dat mooie nieuwerwetse zou
toch echt niet kunnen zonder het ouwerwetse
ambachtelijke vakmanschap van de dakdekker op de
platte daken. Gewoon beregoed kunnen branden,
föhnen, koud kleven, plakken etc. is en blijft de basis.
Als dat niet goed wordt uitgevoerd in aanleg, komt er
van de moderne gebruiksdaken niets terecht.
Laten we dat nu alsjeblieft niet vergeten.
Ik ben blij dat wij van TECTUM aan dat ambachtelijke
vakmanschap ons steentje blijven bijdragen.

Karel-Jan Batenburg,
directeur TECTUM

Column
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Duurzame
inzetbaarheid:
vinger aan de
pols

Werkgevers- en werknemersorganisaties stimuleren
op allerlei manieren duurzame inzetbaarheid. Het
resultaat telt en daarom wordt de effectiviteit steeds
opnieuw onderzocht.

W

anneer er twijfels zijn of voortzetting van het huidige beroep
nog wel mogelijk is, moet er
tijdig actie worden ondernomen. Want
als er op te late leeftijd wordt ingegrepen, dan kan het zijn dat omscholing
geen zin meer heeft. Daarom is in het
kader van het ESF-project Duurzame
Inzetbaarheid contact gezocht met een
specifieke groep van dakdekkers in de
leeftijd tussen 40 en 55 jaar. Het initiatief komt van de sociale partners en
de gezamenlijke uitvoering ligt bij
TECTUM en SBD.

ACTIE ONDERNEMEN
Tijdens de gesprekken met deze groep
dakdekkers zijn adviezen gegeven om
het werk op een goede manier te kunnen voortzetten en volhouden. In deze
gesprekken worden dakdekkers zich
bewust van hun huidige situatie. Er is
ook nog een vervolgafspraak na vier
tot zes weken. Dan wordt besproken
wat er met de adviezen is gedaan. Het
onderzoek loopt nog, maar uiteindelijk
levert de data een conclusie op over de

effectiviteit van de gesprekken. In het
gesprek met een dakdekker kan blijken
dat er duidelijke twijfels zijn over het
behalen van de pensioengerechtigde
leeftijd in de huidige functie. In dat geval
kan de Verdiepende DI-Scan worden
ingezet. Ook de Verdiepende DI-Scan
heeft tot doel om werknemers bewust
te maken van hun huidige situatie.
De scan is ontwikkeld en uitgevoerd
in samenwerking met ArboNed. Hij
bestaat uit een uitgebreide vragenlijst
over de gezondheid van de dakdekker
in relatie tot het beroep. Hoewel het
vaak overredingskracht vraagt om
werknemers actie te laten ondernemen,
werden de gesprekken positief ontvangen.

INTERESSANT VOOR ELK
BEDRIJF
Naast de Verdiepende DI-Scan is er
een preventief medisch onderzoek
van ArboNed. Het onderzoek bestaat uit
twee elementen: een vragenlijst en
medisch onderzoek. Dit geeft de dakdekker een objectief beeld van zijn

Hoe is het met…
Loek Meulendijks
In 2018 ontving Loek Meulendijks de Koos Bechtold Prijs.
Hij sleepte de prijs in de wacht, omdat hij de beste deelnemer
was van de opleiding OKD-Top in dat jaar.
Loek: “Die prijs was mooi, het is toch een blijk van waardering. Bij
het bedrijf vonden ze het ook leuk.” Tegenwoordig is hij hoofd productie bij Van Hoek Dakbedekkingen in Heeze. Hij werd dakdekker
nadat hij stopte met zijn HBO-studie, vertelt Loek. “Die studie
beviel me eigenlijk niet. Ik wilde liever met mijn handen werken en
ontdekken wat de mogelijkheden waren. Bij Van Hoek kreeg ik een
vast contract en een opleiding bij TECTUM. De opleiding past prima
bij de praktijk. De basisopleiding geeft je een vliegende start. Je
krijgt een bredere theoretische kennis over wat je dagelijks doet.
Halverwege de OKD-kader begon ik als uitvoerder. Ook dat sloot
goed aan. Voordat ik hoofd productie werd, volgde ik de OKD-Top.
Ik had bijna alles gehad, dus dat moest ik ook proberen. Het
was een interessante opleiding, je krijgt brede kennis over het
ondernemen met daarbij zaken als personeelsmanagement en
financieel management. Tijdens de opleiding breid je ook je
netwerk uit. Ik leerde veel van andere mensen. In mijn huidige
functie kom ik bijna niet meer op het dak. De Koos Bechtold
Prijs staat bij ons op het kantoor. Als je het bedrijf
binnenkomt, kun je hem zien staan op de kast.” £

duurzame inzetbaarheid. Als er aanleiding toe is, kan B2 transities ondersteunen in een traject om de dakdekker
voor de bedrijfstak te behouden. Maar
ook als dat niet de wens of mogelijkheid
is, kan de dakdekker buiten de branche
geholpen worden aan een nieuwe baan
om toch zijnpensioen te halen.
Inmiddels is er met 298 dakdekkers
gesproken. De uitslagen van dit onderzoek worden nog verwerkt. Van de 124
aangeschreven bedrijven werkten er
85 mee. De Verdiepende DI-Scan is voor
elk dakbedekkingsbedrijf interessant,
zeker omdat er sprake is van vergrijzing
in de branche. Dat verklaart ook de
grote bereidheid om deel te nemen.
Deelname is bovendien laagdrempelig.
De gesprekken vinden plaats op de
werkplek en voor de werkgever is er
een financiële vergoeding. Bovendien is
het doel van het project om dakdekkers
zoveel mogelijk op het dak te houden.
Daarmee is de Verdiepende DI-Scan
interessant voor zowel werkgevers als
werknemers. £

Onvoorstelbare pech maakte het
werken voor dakdekker Donny
Vriendjes al op jonge leeftijd
onmogelijk. B2 transities zocht
een oplossing en hielp Donny met
een nieuwe stap in zijn carrière.
Voor zijn nieuwe werkgever is hij
een welkome aanvulling.

“Dit is de
perfecte
combinatie”
P

recies op de dag dat Donny Vriendjes weer volledig aan
het werk gaat, spreken we hem bij Kedge, leverancier
van valbeveiligingen in Gorinchem. Hij is opgelucht, want
lange tijd zag het er somber uit voor zijn carrière. Tot twee
keer toe was Vriendjes (29) buiten zijn schuld slachtoffer van
een auto-ongeval. Donny: “Ik was dakdekker en had het altijd
enorm naar mijn zin. Door de ongevallen werd het lichamelijk
minder. Ik heb nog jaren doorgewerkt, omdat ik graag in het
vak wilde blijven. Maar eigenlijk ging het niet meer.”
Het revalideren en reïntegreren verliep moeizaam. Een
arbeidsdeskundige raadde Donny aan om te zoeken naar zittend binnenwerk. “En dat terwijl ik altijd met mijn handen heb
gewerkt en in de buitenlucht heb gestaan. Gelukkig was ik al
handig met computers. In mijn vrije tijd zat ik vaak achter het
scherm.”

LOOPBAANTRAJECT
Arnold Vermeulen van B2 transities hoorde van de situatie van
Donny en kwam in actie. “Ik ontmoette Donny in de laatste
fase van zijn tweede ziektejaar. Hij kon niet meer worden aangemeld bij B2 transities, waar alle regelingen binnen de CAO
worden uitgevoerd voor omscholing, bijscholing en loopbaantrajecten. Voorgesteld werd om een sober loopbaantraject te
doorlopen. Alle partijen stonden open voor dat idee.” Arnold
bracht Donny onder de aandacht bij een aantal partijen in zijn
netwerk in de dakbedekkingsbranche. Arnold: “Zijn presentatie
en cv zijn goed. We hebben gezocht naar toeleveranciers en
dakbedekkingsbedrijven, iedereen die ik in de afgelopen dertig
jaar heb leren kennen in de bedrijfstak.”

NIEUWE STAP

parttime vacatures bij een leverancier van valbeveiligingen.
Donny verricht nu assemblagewerk in het magazijn en werkt
daarnaast als technisch tekenaar, waarbij zijn ervaring met
computers goed van pas komt. Alle partijen zijn tevreden met
de oplossing. Ook voor Kedge is de combinatie een uitkomst.
Donny: “Het UWV heeft mij inmiddels een WIA-status toegekend. Voor de werkgever zijn er dan geen financiële risico’s.
Als ik uitval, dan neemt het UWV de loondoorbetalingsverplichting over.”
Arnold: “Donny blijft gelukkig behouden voor de arbeidsmarkt.
In het ergste geval was hij met zijn 29 jaar al afhankelijk
geworden van een uitkering. In plaats daarvan zet hij nu juist
een nieuwe stap in zijn carrière.” £

De ideale oplossing ontstond door de combinatie van twee

ERIC PELSERS OVER MULTIFUNCTIONELE DAKEN:

“Beleving wordt steeds
belangrijker”
Multifunctionele daken zijn in opkomst. Eric Pelsers vertelt
hoe de ontwikkeling de branche verandert en waarom dat
eigenlijk alleen maar mooi is.
Eric Pelsers werkt bij VEBIDAK, maar is ook OKD-docent bij
TECTUM. Tijdens die lessen is er ook aandacht voor multifunctionele daken, vertelt Eric. “Het is absoluut een trend. Ik
geef les in algemene bouwkunde en daar komt het aan bod.
Maar dat geldt ook voor het vak dakbedekkingsconstructies.
Bij de deelnemers willen we bewustwording kweken – als
ze dat al niet hebben. Er worden andere eisen gesteld aan
multifunctionele daken.”

TEKENINGEN BEOORDELEN
Eric vertelt over de verschillende typen daken: op
gele daken staan zonnepanelen, rode daken zijn
sport- en leefdaken, blauwe daken zijn waterretentiedaken, bedoeld voor de opvang van water, groene
daken zijn begroeide daken. Eric: “Het dakdekkersbedrijf krijgt steeds meer een adviserende functie.
Kijk bijvoorbeeld naar hemelwaterafvoer bij de
grote gebouwen. Daar komen er steeds meer
van, soms met daken van wel 100.000 vierkante
meter. Als je daar als dakdekker eerder mag
meedenken, kun je kosten besparen voor de
opdrachtgever. De boodschap is dus: verdiep
je in de offerteopdracht. Je moet een bestek
kunnen lezen en een tekening beoordelen.”
Vooral zonnepanelen op het dak zijn een hot
item, vertelt Eric. “Bij vastgoedontwikkelaars

en aannemers zie ik steeds meer het besef dat er meerdere
toepassingen zijn voor het dak. Er zijn geen officiële cijfers,
maar ik heb de indruk dat veruit de meeste bestaande daken
geschikt zijn voor een multifunctionele toepassing. En als het
niet kan, dan is het meestal wel mogelijk als er bijvoorbeeld
een nieuw dakbedekkingssysteem of een nieuwe dakbedekkingsconstructie wordt opgelegd. Dan ben je bovendien weer
voor 25 jaar zeker.”

VOETBALVELDEN
De vraag naar retentiedaken groeit. Er valt steeds meer regen
in korte tijd als gevolg van klimaatverandering en er zijn
steeds meer daken die het water afvoeren. Eric: “Het rioolstelsel is daar niet op berekend. Een retentiedak zorgt voor
een waterbuffer. Je kunt ook een combinatie maken van een
groen en een blauw dak. Het is zelfs mogelijk om zonnepanelen op het blauwe dak te plaatsen.”
Mooie daken zorgen ook voor een betere beleving van de mensen die er naar moeten kijken, vertelt Eric. “Op de Zuidas in
Amsterdam zie je steeds meer fraaie gebouwen, waarbij de
beleving op het dak veel belangrijker is dan vroeger. Op het
dak van de parkeergarage van Ikea in Utrecht liggen twee
voetbalvelden. Op het dak van het oude Sphinx-gebouw in
Maastricht is een rooftop bar gevestigd. Het is een prachtige
ontwikkeling. Het vak van dakdekker wordt alleen maar
mooier en afwisselender.” £
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BIJZONDER DAK:
GELDERLANDPLEIN AMSTERDAM

FOTO: LIMPE IVEN
FOTO: LIMPE IVEN

Maria vertelt
DAKEN GOOGLEN
Ik houd van Google Maps. Met grote regelmaat tik ik ergens op
de kaart een willekeurige plaats aan en dan zoom ik in op het
landschap en de gebouwen die daar staan. Ik kan letterlijk verdwalen in de omgevingen die ik dan tegenkom. En natuurlijk zie
je ook wel eens hele rare of bijzondere dingen. Een van mijn
favoriete websites livescience.com heeft zelfs een hele lijst
met rare en onverklaarbare zaken die je via Google Maps kunt
bekijken.
Het gaat voornamelijk om natuurverschijnselen. Maar ook zitten
er “kunstwerken” tussen die er al eeuwen liggen en toch alleen
maar uit de lucht te zien zijn. En op een van mijn virtuele luchtverkenningstochtjes stuitte ik op een levensgroot kunstwerk op
een dak van een hotel in South Beach, Miami. Op een enorm plat
dak heeft een kunstenaar daar een kunstwerk geschilderd om zo
de lelijke ventilatiesystemen op het dak te verhullen. En om het
zo goed mogelijk te laten ‘blenden’ met de omgeving, heeft hij de
kleuren van de bomen die om het hotel heen staan gebruikt. Het
is even een andere definitie van een ‘groen dak’, maar wel erg
kunstig gevonden.

Het vreemdste dak dat ik tegenkwam tijdens het Googlen, zag ik
trouwens in Oostenrijk. Ik had echt even geen flauw idee waar ik
nu naar zat te kijken. Ik wilde bijna de krant bellen om te zeggen
dat ik een alien had gevonden. Maar toen ik nog verder inzoomde, zag ik dat het gebouw een museum is voor hedendaagse
kunst. Het gebouw staat in de stad Graz en is op zijn zachtst
gezegd nogal apart. Het lijkt op een soort – tja, hoe zal ik het
zeggen – ‘alien-blob’? Het Kunsthaus Graz is een blauwe klodder
met hele rare uitstulpingen en het is voorzien van meer dan 900
lampen die afbeeldingen en animaties kunnen weergeven. Dit is
van heinde en verre zichtbaar; een bijzonder niet te missen
gebouw via Maps.
Allemaal hele leuke daken dus. Ik vraag mij alleen
af, hoe zit dat als er wat vervangen moet worden?
Even wat nieuwe rollen bitumen over de slapende
reuzen in Rotterdam en een paar honderd liter
verf meenemen naar de klus! £

Maria Pels
Reporter TECTUM.tv

Volg
TECTUM
ook op
Twitter!
TWITTER.COM/TECTUM_NGEIN
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Spectaculair
ontwerp met
basiskleuren
Sinds deze zomer hebben de kantoren
en woontorens rond het winkelcentrum
van het Gelderlandplein in Amsterdam
uitzicht op een spectaculair dak. Het
project is gebaseerd op een ontwerp
van beeldend kunstenaar Sigrid Calon.

D

e opdracht kwam van de Kroonenberg Groep, de
eigenaar van het winkelcentrum Gelderlandplein.
Voor Sigrid Calon was het de eerste keer dat ze
een dak mocht ontwerpen. Calon: “Ik heb eerder voor
de Groep een lichtinstallatie gemaakt voor de
Kalverpassage in Amsterdam. Ze kenden mij dus. De
dakbedekking op het Gelderlandplein was aan vernieuwing toe. Omdat er verschillende kantoren en woontorens op het dak uitkijken, bedachten ze dat het goed
zou zijn om er meer van te maken dan alleen een donker vlak.”
De keus voor Sigrid Calon is niet verwonderlijk. Haar
werk viel meerdere keren in de prijzen en ze doet veel
met patronen en verschillende materialen. Calon:
“Ik hoopte in eerste instantie dat we speciale kleuren
konden gebruiken, maar dat werd te ingewikkeld. Ik heb
daarom de basiskleuren gebruikt. Ik ging ook uit van de
standaardrolmaten. Het is een enorm oppervlak en in

principe is technisch alles mogelijk. Maar als je het te
ingewikkeld maakt, dan wordt de uitvoering erg duur.
Ik houd altijd rekening met de situatie, het budget en
het materiaal. Deze keer waren het materiaal en de
techniek mijn uitgangspunt. Zo had ik meteen een basis
voor het grid.”
Calon overlegde uitgebreid met Boko B.V. Dakbedekkers, die het project mocht uitvoeren, over de mogelijkheden. “Het is erg leuk om met mensen samen te
werken en gebruik te maken van hun technische
kennis. Ik weet dat ze technisch veel meer kunnen,
maar ik wilde het praktisch doen. Op die manier was
er ook weinig afval. Bitumen is mooi materiaal om mee
te werken. Je kunt er makkelijk in snijden en het is
goed te verwerken. Zeker met zo’n groot oppervlak kun
je er spectaculaire resultaten mee behalen. Het is ook
een prachtig gebaar van de eigenaar om iets met het
dak te doen voor de mensen die erop uitkijken.” £

FOTO: MARC BOLSIUS

Hierdoor getriggerd ging ik verder zoeken naar dit soort bijzondere platte daken. En die vond ik. Door Europa heen en zelfs in
ons land, zijn er op diverse daken twee kunstenaars, Ella en Pitr,
aan het werk geweest. Dit kunstenaarsduo schildert op platte
daken reuzen. In Rotterdam hebben ze een dak van 3000 vierkante meter beschilderd met twee slapende reuzen. Ze schilderen dat natuurlijk niet samen. Bij deze projecten betrekken ze
doorgaans jongeren uit de buurt die hieraan mee willen werken.
Het is een behoorlijk project om zulke grote schilderingen tot
stand te brengen. Deze reuzen zie je alleen vanuit de lucht. Ik ga
ervan uit dat we niet allemaal een privéhelikopter hebben, dus
ook hier biedt Maps een waarlijke uitkomst!

Vraag
het aan
Tommy

DEZE KEER DE VRAAG:

Wat komt er kijken
bij een multifunctioneel dak?

Van de
controller
FOTO: WILL TRUETTNER

Af en toe controleren we of onze eeuwige leerling Tommy wel goed
heeft opgelet. Deze keer legt hij uit wat hij heeft geleerd over multifunctionele daken.

“T

ijdens de les kwamen er ineens foto’s voorbij van Marina
Bay Sands. Dit is een hotel in Singapore dat bestaat uit
drie torens met daar bovenop een dak van 150 meter lang
met een zwembad, palmbomen en een geweldig uitzicht – daar wil
ik wel eens een vakantie doorbrengen. Zo’n multifunctioneel dak is
echt een uitstekend idee. Maar er komt wel wat bij kijken.
Multifunctionele daken zijn er niet alleen voor de lol. Een retentiedak, oftewel een blauw dak, dient als waterbuffer. Als dakdekkers
zijn we gewend om een plat dak met afschot te maken. Voor een
retentiedak gelden andere regels. Het dak moet mooi vlak blijven,
zodat het water op het dak blijft staan.
Je moet op zo’n dak ook een noodoverstort creëren. Zo’n noodoverstort voorkomt problemen als het dak teveel water vasthoudt,
bijvoorbeeld omdat de hemelwaterafvoer verstopt zit. Dankzij een
noodoverstort kan het toch wegvloeien.

manieren, bijvoorbeeld in 24 of 48 uur. De fabrikant kan dat berekenen. Op het dak liggen ‘kratjes’ waar het water in blijft staan.
Een multifunctioneel dak is zwaarder dan een gewoon dak. De fundering van het gebouw en de draagconstructie van het dak moeten
daarom ook sterk genoeg zijn. Als je dus een andere functie geeft
aan het dak van een bestaand gebouw, moet je dit laten controleren
door een constructeur. Wanneer er extensief begroeiing op het
dak wordt gelegd – zeg maar sedummatten – dan spreek je vaak
over maximaal 125 kilo per vierkante meter. Ook al lijken dak en
constructie stevig genoeg, bedenk dan: je kunt het beoordelen,
maar je kunt het niet bepalen. Dat moet de constructeur doen.” £

De mazzel!
Tommy

De waterdichtheid moet op een retentiedak vele malen beter worden gewaarborgd dan bij een standaarddak. Bij het gebruik van
kunststof luidt het advies: minimaal 1,8 millimeter dikte. Ook de
drukvastheid van de isolatie moet voldoende zijn. Soms wordt
gesproken over 150 kPa of hoger. Controleer alle naden van het dakbedekkingssysteem met een controlepen, voordat je een systeem
plaatst. Alle details moeten kloppen. Het water moet op het dak
blijven staan en langzaam wegvloeien. Dat kan op verschillende

FINANCIEEL BEWUSTZIJN
EN REALISME
TECTUM besteedt tijdens de voltijds opleiding (op niveau 2 en 3) bij het vak burgerschap, aandacht aan financiën. Het gaat dan
onder andere over budgetteren. De centrale
vraag is dan of je met je geld uitkomt. Dat
geldt niet alleen voor BBL-leerlingen, maar
voor iedereen. Niet alleen voor nu, maar ook
voor morgen en over tien jaar. Eén van de
doelen is om de leerlingen bewustzijn en
realiteitszin bij te brengen.
Wat is financieel bewustzijn? Je weet wat er
maandelijks binnenkomt en wat je maandelijks moet betalen. En dan niet alleen voor
de komende maand, maar je hebt het overzicht over een heel jaar. Sommige dingen
betaal je maandelijks (zoals je telefoon- en
internetrekening), maar andere dingen
betaal je één keer per jaar, zoals sommige
verzekeringen of je vakantie. Als je dit allemaal goed voor ogen hebt, ben je al een
eind op weg met budgetteren. Dan ben je
financieel bewust of je bent het aan het
worden.
Het tweede onderdeel is de realiteitszin.
Als je als bijna startende leerling-dakdekker
denkt dat je € 10.000 netto per maand krijgt,
dan wordt je eerste loonstrook een grote
teleurstelling. En de loonstroken daarna
ook. Bij realiteitszin gaat het erom of je
verwachting en de werkelijkheid bij elkaar
in de buurt liggen. Geef je alles meteen uit,
of snap je dat je er de hele maand mee moet
doen. En dan moet je, als je het goed doet,
ook nog wat overhouden om van te sparen.
Alle abonnementen zijn maar kleine bedragen, maar samen nog steeds veel geld. En
niet te vergeten: voor een lange(re) periode.
Je komt er dus niet zomaar vanaf.

Tecla & Tommy
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Voor een financiële gezondheid heb je zowel
bewustzijn als realiteitszin nodig. Laat je
vooral niet verleiden door mooie reclames
of vrienden en collega’s die van alles hebben. Dit geldt natuurlijk ook voor bedrijven
en zzp’ers. Voor bedrijven geldt bovendien
nog de verantwoordelijkheid voor het op tijd
betalen van alle medewerkers, belastingen
en pensioenpremies en de leveranciers. Als
zzp’er moet je ook rekening houden met
tijden dat er minder werk is. Kun je je huur
nog steeds betalen als je drie maanden
geen opdrachten hebt? Gelukkig hebben
veel vakmensen op het dak hun BBLdiploma gehaald bij TECTUM en goed
opgelet toen het over geld ging.

waarin
wat mi
woord

Peter Wegereef
controller TECTUM
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Diploma's 2021:

Tweede keer diplomaverstrekking
Net als vorig jaar was het niet mogelijk om een feestelijke diplomauitreiking te organiseren, vanwege de langdurige onzekerheid rond
de coronamaatregelen. Daarom koos TECTUM voor de tweede keer
voor een diplomaverstrekking.

E

en vakdiploma halen is altijd een bijzonder moment in je carrière. TECTUM maakt daarom
veel werk van de uitreiking. De coronamaatregelen gooiden echter voor de tweede maal
roet in het eten. De diploma’s werden om die reden opnieuw naar de geslaagden toegebracht. Bijna alle gediplomeerden van niveau 1 en 2 werden daarbij op de gevoelige plaat gezet.
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De geslaagden voor niveau 3 krijgen hun diploma in november en konden daarom nog niet
meegenomen worden in deze editie van TECTUM-Journaal. Voor niveau 1 en 2 slaagden
76 leerlingen en er zijn zes geslaagden voor het diploma OKD Top. In 2022 hoopt TECTUM
weer een ouderwets gezellige en spetterende diploma-uitreiking te organiseren! £

De hobby van...

Marco van
der Laan :

“Elke visdag
is onvoorspelbaar”
Ineens verscheen er een foto in
de app-groep van de TECTUMcollega's, waarop Marco van
der Laan poseert met een
imponerende vis.

OKD’ER AAN HET WOORD

“BEGRIJPEN WAT JE AAN
HET DOEN BENT”
Jasper Pruijser werkt bij Elro Dakbedekking B.V. in Alkmaar. Hij rondde met
succes de opleidingen op niveau 1 tot en met 3 af en volgt nu de OKD.
Dankzij de opleiding en het bedrijf maakt hij stappen in zijn carrière.

H

et werkzame leven begon al vroeg voor Jasper Pruijser (39),
omdat hij op jonge leeftijd school verliet. Hij ging daarna al
snel aan de slag als dakdekker. Jasper: “Ik vond school wel
leuk, maar de school vond mij niet leuk, dus ging ik er al weg op
mijn veertiende. Voordat ik bij TECTUM begon, had ik al een jaar of
twaalf ervaring als dakdekker. Veel trajecten van het dakdekken had
ik al een keer doorlopen – nieuwbouw, renovatie, pannendaken. Toen
ik bij Elro terechtkwam, vond ik het tijd om door te groeien. Maar ja,
bij Elro zeiden ze: dan moet je je papieren halen. Ze willen alleen
vakmensen op het dak en die moeten minimaal niveau 2 halen.
Toen zat ik op mijn 30ste ineens weer in de schoolbanken.”

MOLDAVIË
De opleiding verliep voorspoedig. Jasper stapte in op niveau 1, waarna hij niveau 2 en 3 ook met succes afrondde. Jasper: “Het dakdekkersvak is echt mijn ding. Als het interessant is, dan is een opleiding
best leuk. Ik had al veel ervaring, maar van een opleiding word je
nooit slechter. De theorie is nuttig om te begrijpen wat je eigenlijk
aan het doen bent. Ook de materiaalkennis komt goed van pas.”
Na de opleiding nam hij deel aan het Moldavië-project, als één van
de winnaars van de TECTUM-Award. TECTUM organiseert dit project
voor de beste leerlingen uit niveau 2. “Die reis naar Moldavië was zo
bijzonder. Je ziet daar enorme verschillen tussen arm en rijk. Arme
mensen haalden oude kwasten uit afvalcontainers om hun kozijnen
te kunnen schilderen. Ik heb het er nog vaak over. Maar het was

GROOT AANTAL
DEELNEMERS
OKD-KADER
Met een overweldigend
aantal van 33 aanmeldingen
heeft TECTUM een grote
groep deelnemers aan de
OKD-Kader.

schitterend om daar te werken. Er werkten jongens van de plaatselijke technische school mee. Het was erg mooi om die het een en
ander te leren.”

SPEURWERK
Anderhalf jaar geleden ging Jasper ‘van buiten naar binnen’. Het
was aanvankelijk enorm wennen, vertelt hij. “Als je op kantoor werkt,
is je werk nooit af. In het begin wilde ik aan het eind van de dag niet
naar huis omdat eerst mijn werk af moest zijn, want zo was ik dat
gewend. Ik moest ook leren werken met de computer; ik werkte tot
die tijd altijd met een brander en een mes.”
Tijdens de laatste periode dat hij op het dak werkte, zat hij vooral in
de lekkagediensten. Jasper: “Het echte speurwerk, dat vond ik ook
mooi. Nu begeleid ik de mensen buiten. Als ze er niet uitkomen, dan
videobellen ze mij. Ik kan dan vanuit hier meekijken. Ik zorg ook
voor de planning en de terugkoppeling van de uitgevoerde werkzaamheden.”
Bij het kantoorwerk hoort een nieuwe opleiding en ook dat is weer
even wennen. “De OKD is pittig. Ik merk nu dat ik op mijn veertiende
van school ben gegaan. Er komen een heleboel termen voorbij en we
moeten veel rekenen. Maar de opleiding helpt me echt bij mijn werk.
Ik werk hier bijna elf jaar. Je krijgt hier kansen en als je die pakt,
kom je verder. De begeleiding is goed. Het is een groot bedrijf, maar
het voelt toch als een familie.” £

“Het is een meerval van 1 meter en 24 centimeter,” legt Marco uit. In het dagelijks leven
is Marco adviseur onderwijs & bedrijfsleven
bij TECTUM, maar in zijn vrije tijd is hij een
verwoed visser. “Ik vis met name op snoekbaars, snoek en baars, dus die meerval was
eigenlijk bijvangst. Maar dit was wel een mooi
exemplaar. Ik was in mijn eentje en ik viste
met een lichte hengel met dunne lijn. Ik heb
altijd een cameraatje bij me voor het geval ik
de vis van mijn leven vang. Die stond toevallig
aan, dus ik heb de vangst op video.”

KOPPIE ONDER
Marco begon met vissen toen hij vier was. Zijn
eerste ervaring staat hem nog helder voor de
geest. “Dat verhaal doet het goed op verjaardagsfeestjes. Het was mooi weer en ik ving
mijn eerste vis. Die hing boven de sloot aan
mijn hengeltje. Ik was zo geïntrigeerd door
dat beeld dat ik met hengel en al de sloot
inliep om de vis te pakken. Ik ging koppie
onder en kwam met kroos in mijn haar weer
naar boven. Ik was zo boos dat ik besloot om
nooit meer te gaan vissen.” Het pakte anders
uit. Marco ging juist steeds vaker vissen, met
zijn vader en schoolvrienden. “In mijn tijd op
de basisschool stond ik vroeg op, zodat ik
nog even kon vissen, voordat ik naar school
moest. Er was een periode dat ik er niet mee
bezig was, maar tijdens mijn studie pakte ik
het weer op, dankzij een studievriend.”

ONVOORSPELBAAR
Sinds vijftien jaar heeft Marco zijn eigen visboot, inclusief high tech-snufjes. “Daarmee
vis ik op rivieren, zoals de Merwede en de
Lek. Ik ken die rivieren goed, maar het is
nooit te voorspellen wat er op een visdag gaat
gebeuren. Dat maakt de sport interessant.”
Ondanks zijn enthousiasme over de sport, is
hij geen wedstrijdvisser. “Ik vind het gewoon
mooi om te doen. ’s Ochtends vroeg als de
dauw nog op de velden ligt, is het echt prachtig. Soms doe ik er een uur over om een vis
te vangen, maar daar lig ik niet wakker
van. Bijna alle vis die ik vang, gaat weer
terug het water in. Ik neem per jaar
hooguit twee snoekbaarsjes mee naar
huis. Het is een heerlijke vis, maar na
een dag op het water heb ik geen zin
meer om hem schoon te maken.
Daarom mogen de vissen
meestal weer lekker
gaan zwemmen.”£

Na alle beperkende coronamaatregelen is het nu tijd voor
een inhaalslag. Om de kwaliteit
op het juiste niveau te houden,
worden de deelnemers verdeeld
in groepen op dinsdag- en
woensdagavond. £
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VACATURE

Interview

HARRY
HENTENAAR

ZOEKT:

Iemand die via de vakopleidingen, korte cursussen of
Kaderopleidingen van TECTUM is opgeleid, is thuis in de
wereld van het platte dak. De vraag naar opleidingen is
ontstaan daar waar dakdekkers wonen en werken.
Voor onze opleidingslocaties in Nieuwegein, Purmerend,
Hoogeveen en Mierlo zoeken wij een:

VAKTECHNISCH
DOCENT (40 UUR)
Het betreft een aanstelling voor een jaar
met uitzicht op een vast dienstverband.

“Goede begeleiding
vereist draagvlak”
Dakdekken leer je vooral buiten, op het dak. De leermeester speelt daarbij een enorm belangrijke rol. Maar hij moet
natuurlijk wel de gelegenheid krijgen voor de begeleiding.
Harry Hentenaar van TECTUM gaat bij de ondernemers
langs om ze te overtuigen van het belang van leermeesters.

H

arry Hentenaar is sinds mei 2020 werkzaam bij TECTUM.
Hij komt regelmatig over de vloer bij de dakbedekkingsbedrijven. De meeste bedrijven zijn voor Harry oude
bekenden, want hij heeft een uitgebreid netwerk in de branche.
De belangrijkste boodschap van Harry: geef de leermeester de
ruimte om de leerling te begeleiden. Harry: “De BBL-opleiding
vindt grotendeels buiten in de praktijk plaats. De beroepspraktijkvorming wordt bij de bedrijven begeleid door leermeesters.
Maar de bedrijven hebben het enorm druk en daarom moet
ook de leermeester meters maken. De begeleiding schiet er
daarom weleens bij in en dat is niet de bedoeling. De uitvoerders moeten ruimte creëren voor de leermeesters. Maar ook
de uitvoerders staan onder druk.”

RUIMTE OM TE BEGELEIDEN

Colofon

Om er toch voor te zorgen dat de leermeester zijn taak kan
uitvoeren, gaat Harry in gesprek met de ondernemer. Op die
manier creëert hij draagvlak van bovenaf. Harry: “Het is zeker
geen onwil. We zijn een fantastische bedrijfstak en de ondernemers vinden opleiding belangrijk. Er wordt dan ook veel in
geïnvesteerd. Daarom maken we ze ervan bewust dat ze hun
uitvoerders ook de ruimte moeten geven, zodat die op hun
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beurt de ruimte kunnen geven aan hun voorlieden die de rol
van leermeester vervullen.” Uit de tot nu toe gevoerde
gesprekken blijkt dat alle directies het belang onderschrijven,
aldus Harry. “Maar ik bezoek met collega’s ook de leermeesters en dan hoor ik soms toch een ander verhaal. Ik wil ook
weten hoe het echt in het veld is. Sommige leermeesters
werken bijvoorbeeld op kantoor. Dan kun je uiteraard niet
het werk van de leerling controleren.”

KWALITEIT BEHOUDEN
Veel directieleden laten de aansturing van de leermeesters
over aan het middenkader van het bedrijf. Harry probeert ze
ervan te overtuigen dat ze er zelf iets mee moeten doen.
“Bewustwording is een proces en de directie moet ook in
gesprek met de leerlingen en met leermeesters. Dat is
belangrijk, want er is een groot tekort aan goede vakmensen. Met goede begeleiding voorkom je dat leerlingen
weggaan uit de bedrijfstak en met goede vakmensen hou je
de kwaliteit op het juiste niveau. De tijd die je investeert in
een leerling betaalt zich dubbel en dwars terug.” £
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De docent zal zich vooral bezighouden met de vaktechnische component van de Basisberoepsopleiding Dakdekker
(niveau 2) en de Beroepsopleiding Allround Dakdekker
(niveau 3) in de theorie en praktijk.
Van deze collega wordt verwacht dat hij/zij een inspirerende
en motiverende rol speelt.
Waar moet de kandidaat aan voldoen?
• MBO/HBO werk- en denkniveau
• Goede communicatieve vaardigheden
• Bereid om scholing te volgen
• Ruime werkervaring op en om platte daken
in een leidinggevende functie
• Een breed relevant theoretisch en praktisch kennisen vaardigheidsniveau op het gebied van bitumen en
kunststof daken
TECTUM biedt:
Werkzaamheden op het gebied van scholing en opleiden
binnen een professioneel team van collega's. Dit alles
binnen een werkorganisatie die een spilfunctie heeft binnen
de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche.
Het uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaardenpakket is afgestemd op de omvang en de zwaarte van
de functie.
Sollicitaties kunnen gericht worden aan:
TECTUM, t.a.v. de heer K.J. Batenburg
en per e-mail worden verzonden naar i.kolsteeg@tectum.nl.
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