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Terug van weggeweest:
Nieuwe website!
TECTUM heeft de website vernieuwd. Het nieuwe medium
ziet er compleet anders uit
dan de vorige editie.

Qua uitstraling en taalgebruik wordt er anno
2008 gemikt op een jong publiek. De aankeiler
op de website maakt dit gelijk duidelijk;
‘Niet voor losers’. Ondanks het jeugdige en
moderne elan is de website, gezien de aan te
treffen informatie, zeer geschikt voor een breed
publiek, dus ook voor ouderen. Er is ondermeer
gebruik gemaakt van illustratief fotomateriaal
en filmpjes die een beeld geven wat het vak
dakdekker inhoudt. De gekozen menustructuur
is eenvoudig en overzichtelijk. Heb je als
digitale bezoeker informatie nodig over de vakopleidingen of korte cursussen? Met één klik
wordt de gewenste informatie geleverd. Wil je
iets weten over het loon of over de voordelen
van het dienstverband met TECTUM? De submenu’s helpen je verder. Gebruiksvriendelijkheid is hier het sleutelwoord. Vastgesteld is
dat de nieuwe website na de beroepenmanifestatie ‘WaytoWork’ veelvuldig geraadpleegd
werd. Neem eens een kijkje op www.tectum.nl
en laat ons weten wat je ervan vindt! n

De ambachtschool

De ambachtschool keert terug. Jongeren van twaalf jaar die zich er voor inschrijven,
krijgen de garantie dat zij na een opleiding van 6 jaar een baan hebben.
De nieuwe ambachtschool leidt op tot beroepen als loodgieter, installateur of vakman in
de bouw. De school is een nieuwe vorm van
praktisch onderwijs, gericht op jongeren voor
wie de huidige VMBO-scholen te theoretisch
zijn. Op de nieuwe ambachtschool leren zij
vanaf dag één met hun handen te werken.
Al in augustus dit jaar beginnen 15 VMBOscholen met deze nieuwe opleidingsvorm.
Het uiteindelijke doel is om zestig van deze
scholen op te richten voor 18.000 leerlingen,
steeds in samenwerking met bestaande
VMBO-opleidingen.
Het is een gegeven dat veel VMBO-scholieren
die op hun zestiende jaar van het VMBO
komen er niet in slagen om aansluiting te
vinden met een vervolgopleiding op het MBO.
Zij haken af. De nieuwe ambachtschool
neemt scholieren vanaf hun twaalfde tot en
met hun zeventiende onder de hoede. Het
VMBO is met 600.000 leerlingen veruit de
grootste onderwijsvorm. Jaarlijks verlaten
55.000 jongeren voortijdig hun school
zonder diploma.

Op de nieuwe ambachtschool worden alle
vakken gegeven die de wet voorschrijft, dus
ook talen en andere theoretische vakken.
Desondanks zullen de leerlingen op deze
scholen zoveel mogelijk ambachtelijk aan
de slag gaan. In het eerste jaar krijgen de
scholieren tien uur techniek per week. Dit
loopt op tot zestien uur in de bovenbouw.
Vanaf het derde leerjaar gaan de leerlingen
aan het werk in leer-/werkbanen bij bedrijven
in hun buurt.
Peter van der Dussen, docent bij TECTUM,
vindt het geen verkeerd voornemen om de
ambachtschool weer nieuw leven in te blazen.
Zelf heeft hij in het verleden ondermeer een
LTS-opleiding afgerond. “En dat vond ik
achteraf een prettige opleiding. Uiterst
praktijkgericht. Als je op de nieuwe ambachtschool gericht een vak gaat leren, dan juich ik
dat toe. En met mij een heleboel jongeren,
verwacht ik. Maar wees eerlijk: met TECTUM
en de manier waarop wij scholen hebben we
die nieuwe ambachtschool toch eigenlijk al
in huis. Of niet soms?” n
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Het groene dak in opmars?

column
Arrogant
Er zijn nogal wat mensen die mij een arrogante bal vinden. Ik heb een dubbele voornaam, dus ik ben zeker een hockeybal.
Daarbij woon ik in het Gooi, ik ben echt een
kerel die zich wat verbeeldt. Dat hoor ik nog
al eens. En, ontkennen helpt niet. Want hoe
harder ik ontken dat ik arrogant ben, hoe
erger het wordt. Dat ik mijn dubbele voornaam te danken heb, omdat ik in de eerste
helft van de jaren zestig geboren ben en dat
er toen nogal wat jongetjes heel modieus
een dubbele voornaam kregen, het maakt
niets uit. En dat ik in het Gooi woon omdat
ik daar toevallig geboren ben, helpt ook
niet echt. Het beeld is er nu eenmaal,
ik kom er gewoon niet meer van af.
Beelden en vooroordelen, de wereld hangt
er van aan elkaar.
Zo hebben wij, op die wijze gedacht, in de
opleiding allemaal heel vervelende kerels,
die bijna zonder uitzondering in hun woonplaats tot de probleemgevallen behoren.
Hanggroepjongeren, bierzuipende tot de
onderkant van de maatschappij behorende
kerels. Dat soort werk. Van die gasten waarvan Nederland zegt: ‘er is geen land mee te
bezeilen, een groot hek er omheen zetten,
dan heb je er het minst last van’. Niets is
minder waar natuurlijk, dat weten wij allemaal wel. Kom maar eens kijken op onze
diploma-uitreiking!
Een gala met prachtige mensen die hun
diploma komen ophalen. Zo’n 700 mensen
zijn op 3 juli a.s. aanwezig om met ons te
vieren dat er ruim 270 gediplomeerden in
de dakbedekkingsbranche in het afgelopen
jaar bij zijn gekomen. De zaal zal zwanger
zijn van de lekkere luchtjes, van zowel het
aanwezige eten als van alle verschillende
aftershaves en eau de toilettes.
Er is namelijk een feestje te vieren. Een
ware invasie van nieuw-gediplomeerden
binnen onze bedrijfstak. En wat je dan ziet,
is dat scholing en opleiding loont. Het
levert op dat je een diploma haalt en dat
moet worden gevierd.
Kom op zeg, wees trots! De bedrijfstak is
klein, maar de grotere branches kunnen
jaloers op ons zijn. En ik heb me laten vertellen, dat zijn ze ook. Dat is pas arrogant,
maar soms is de waarheid moeilijk te
aanvaarden. Dan word je hard met je neus
op de feiten gedrukt dat vooroordelen
gewoon niet kloppen.
Het is om eng van te worden.

Karel-Jan Batenburg
directeur TECTUM
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Tot voor kort was in Nederland geen subsidie
verkrijgbaar voor het groene dak. Daar lijkt verandering in te komen. De gemeente Groningen
gaat al dit jaar de aanleg van daktuinen subsidiëren. De tegemoetkoming bedraagt 30 euro
per vierkante meter tot een maximum van 1.500
euro. Volgens de gemeente leveren groene
daken de stad tal van voordelen op. Een verbeterde afwatering bijvoorbeeld, waardoor de
riolen minder zwaar belast worden. Bovendien
vangen groendaken het fijnstof uit de lucht op
en leveren zodoende een bijdrage aan een verbeterd milieu. Ook worden groene daken
beschouwd als harde daken. Ze dempen het

lawaai van buitenaf, vormen een beschermlaag
voor de dakbedekking die daardoor langer meegaat en verlagen onder zomerse omstandigheden de binnentemperatuur. Op termijn zijn
groene daken goedkoper dan het traditionele
dak met bitumen en grind. Tot slot biedt een
daktuin ruimte aan nieuwe ecologische ontwikkelingen op onverwachte plekken, hoog in de
lucht en kan uiteraard door de bewoners als
gewone tuin worden gebruikt. De gemeente
Groningen schat in dat op zo’n 80% van de
daken in de stad de aanleg van een tuin mogelijk is. TECTUM houdt dit soort ontwikkelingen
goed in de gaten. Als er namelijk één gemeente

Uit de docentenkamer:

Nieuwe brochures

In maart is in niveau 3 de eerste groep met
de opleiding tot Allround Dakdekker gestart.
Daarmee beschikt de dakbedekkingsbranche
op niveau 2 en 3 over een tweejarige
Beroepsopleiding Dakdekker.

TECTUM heeft drie nieuwe brochures
ontwikkeld:
• Het opleidingsbedrijf
Hierin wordt kort en bondig uiteengezet welke
opleidingen en scholingsvormen TECTUM aanbiedt en hoe het met TECTUM als collectief
werkgever voor de dakbedekkingsbranche in
zijn werk gaat.

• OKD en Masterclasses
Hierin het overzicht welke leertrajecten TECTUM
het middelbaar en hoger personeel kan aanbieden. Er wordt ondermeer ingegaan op de
structuur, inhoud, toelatingseisen en duur van
deze opleidingen.

• De vakopleiding

Indien u
geïnteresseerd
bent, neem
contact op met
het cursussecretariaat
voor toezending.

Hierin het overzicht voor jongeren en overige
geïnteresseerden in de vakopleidingen van
TECTUM. Er wordt ondermeer stil gestaan bij
de nieuwe structuur, de verschillende niveaus en
de beroepsperspectieven die de dakbedekkingsbranche biedt. n

Studiegids

Over enige tijd verschijnt de Studiegids 2009
van TECTUM. Deze wordt automatisch toegezonden. In deze Studiegids treft u het complete
overzicht aan van opleidingen en korte
cursussen met bovendien de reglementen en
annuleringsvoorwaarden. Overigens hoeft
u natuurlijk niet op de studiegids te wachten
als u nu al weet dat u (mettertijd) een beroep
zult doen op het cursusaanbod van TECTUM.
Laat het ons weten en het wordt geregeld! n

over de streep is, zouden anderen weleens
kunnen volgen. Dit kan betekenen dat dakbedekkingsbedrijven in toenemende mate
geconfronteerd worden met de aanleg van daktuinen. Indien gewenst, kunnen deze bedrijven
bij TECTUM meer specifiek geschoold worden
op het terrein van draagconstructies en bouwfysische voorwaarden alsmede de eisen tot
waterdichtheid. Dakranden en detailleringen
moeten immers worden vrijgelaten van vegetatie. Hemelwaterafvoeren moeten goed
functioneren, de dakbedekking moet wortelvast
zijn en het dak moet goed toegankelijk zijn voor
(speciaal) onderhoudswerk. n

Marcel Kusters weg
Vakdocent Marcel Kusters heeft besloten om
zijn loopbaan een nieuwe wending te geven.
Met ingang van half augustus heeft hij het
dienstverband met TECTUM verbroken. Marcel
heeft nagenoeg 7 jaren voor TECTUM gewerkt.
Door het vertrek van Kusters zal TECTUM op
zoek moeten naar een nieuwe vakdocenten. n

Volgens de docenten is iedereen razend enthousiast. Dat er in vergelijking met de oude voortgezette opleiding veel meer praktijkonderwijs
aan bod komt, wordt als een enorme pré ervaren.
Ook het feit dat TECTUM in de nieuwe structuur
de dakdekkers langer onder haar hoede kan
houden werkt positief: “We zijn als docenten verbaasd over de inzet en motivatie van die jongens.
Je merkt duidelijk dat ze zeer betrokken zijn bij
hun opleiding, vak en carrière. We begeleiden ze
uiteraard optimaal. Leerling-dakdekkers in dienst
van TECTUM bieden we wat extra. Zo volgen deze
dakdekkers op dit niveau bijvoorbeeld veel meer
praktijk op het gebied van kunststof.” n

Wist u dat...

gepoogd heef t
...TECTUM uitgebreid
kdekker middels
om het vak van da
advertentie
een spraakmakende
te brengen
onder de aandacht
erlaters?
van VMBO-schoolv
het
Oordeel zelf, kijk in
eæ
in
bijgevoegde magaz
’TKMST’!

Terug in de tijd

In 1993 organiseerde SBD een Open Dag in het opleidingscentrum Nieuwegein. Dat werd gedaan omdat de belangstelling voor de opleidingen in
de dakbedekkingsbranche aan het teruglopen was. Deelnemers aan de
opleiding in het leerlingwezen en fabrikanten verzorgden demonstraties
van de verschillende verwerkingsmethoden.
Met vragen konden de bezoekers terecht bij de docenten en opleidingsadviseurs. Er kwamen slechts tachtig geïnteresseerden opdagen. Men sprak van een tegenvallende opkomst maar had daarvoor
ook een verklaring. “SBD heeft nu eenmaal geen regionale, maar
een landelijke functie. De afstand zal voor veel mensen uit de doelgroep toch een drempel zijn geweest om naar Nieuwegein te
komen.”
Eveneens in 1993 een
verhaal over het ziekteverzuim in de dakbedekkingsbranche.
In 1992 bedroeg het
verzuimpercentage
onder het uitvoerend
personeel in de bouw
10,2%. Dit bleek uit
gegevens van het
toenmalige Sociaal

Fonds Bouwnijverheid. De dakbedekkingsbranche sprong daar
ongunstig uit met een verzuim van maar liefst 12,7 %. Men schrok
zich een hoedje. Was er wel goed geregistreerd? Stond het verband
tussen verzuim en werk wel vast? Waren het niet altijd dezelfde
mensen die zich ziek meldden? Hoe dan ook, er werden maatregelen
voorgesteld om een daling van het ziekteverzuim te bereiken.
Er moesten preventieve maatregelen worden getroffen.
Het werk en de omstandigheden waaronder het werk werd verricht,
moesten zodanig ingericht worden dat werknemers plezierig en
veilig konden werken. Want, zo concludeerde men, vaak bleek de
arbeidsinhoud de oorzaak van het verzuim. Aanpassing van het
takenpakket was dan ook het devies. Bovendien moest, naast de
veiligheid en de arbeidsomstandigheden, ook de werkhouding onder
de loep genomen worden. Men concludeerde dat goede scholing
daaraan al veel zou bijdragen omdat ‘kennis van de werkzaamheden
en de bijbehorende gevaren de kans op ongelukken en ziekte
verminderen’. n

BEZOEK EENS: EEN BEROEPENMANIFESTATIE

WaytoWork!

Zal je altijd zien. Na twee weken uiterst zonnig lenteweer regende het pijpenstelen tijdens de tweedaagse beroepenmanifestatie ‘WaytoWork’ op het
terrein van Fundeon in Harderwijk. Tientallen werkgevers en opleidingsinstanties presenteerden er zich
om jongeren te laten kennismaken met meer dan
duizend beroepen en banen. TECTUM was erbij.
Op niet mis te verstane wijze!
Aanvankelijk deed het slechte weer het ergste voor de deelname vrezen. Maar niets
van dat alles. Organisator Jaap Jongejan van CNV BedrijvenBond repte over een
uitstekende opkomst. En gelijk had hij. Met bussen tegelijk reisden honderden leerlingen en schoolverlaters aan. Jong talent, afkomstig uit alle hoeken van Nederland.
Hen wachtte een enorme waaier aan beroepsmogelijkheden. Vooral de doe-beroepen zoals bakker, kok, fietsenmaker, kapper, soldaat, bouwvakker, loodgieter of
dakdekker bleken in Harderwijk sterk vertegenwoordigd.
TECTUM pakte groots uit met een (droge) ruimte waarin onder begeleiding van een
docent op dakmallen kon worden geoefend met kunststof of bitumen. Ook werd er
uitleg over het vak verstrekt, over TECTUM, de branche en de beroepsmogelijkheden. Wie wilde, mocht een steiger beklimmen om de wereld eens op hoogte te
ervaren. Goed beveiligd uiteraard, maar dat spreekt voor zich. Voorts kon er naar
hoogte worden gefietst en iPods werden gewonnen door diegenen die dat het
snelst konden. Het was beide dagen druk in de stand van TECTUM. Zo druk, dat
iemand opmerkte, dat TECTUM ‘the place to be’ was. En dat klopte. Nagenoeg 700
jongeren kwamen er bij TECTUM op bezoek. Gratis frisdrank, snoep of snacks en de
jongeren waren niet meer weg te slaan. Natuurlijk was er meer. Er kon worden
geluisterd naar optredens van Ali B, Loïs Lane en andere muzikanten.

Wie zin had kon meepraten over de
toekomst van het beroepsonderwijs aan de
hand van stellingen. Een levenlang leren?
En moeten leerlingen die een ROC verlaten
een onderhoudsbudget meekrijgen voor
de rest van hun loopbaan? Politici zoals Jan
de Vries (CDA) bogen zich samen met leerlingen en vakbondsvertegenwoordigers over
dergelijke vragen.
Voor één leerling hoefde het allemaal niet. Zij wist al wat ze wilde worden:
kindercardiologe. Een ander vond het grappig dat vooral de ouders zich druk
maakten over de toekomst van hun kroost. “Maar weten zij eigenlijk zélf wel
hoe de toekomst er uitziet?”
CNV BedrijvenBond presenteerde in Harderwijk het plan voor permanente
loopbaanbegeleiding. Daardoor kunnen mensen snel aan de slag, mocht het
in hun huidige loopbaan mis gaan. Kortom, ‘WaytoWork’ bood ieder wat wils.
TECTUM vond het een geslaagd evenement. n
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Zomers weer

De afgelopen periode heeft menig dakdekker
alweer een aantal werkuren in stralende zon
doorgebracht. Langdurige blootstelling aan
het zonlicht is niet aan te raden. Zonder doeltreffende bescherming wordt de kans op
allerlei nare huidziekten enorm vergroot.
Vraag aan de docent, leermeester, voorman of
arbovoorlichter wat je het beste kunt doen.
Raadpleeg de website www.kwf.nl als je meer
over het werken in de zon wilt weten. n

Cursussen in E-room

In samenwerking met Gilde Software besteedt
TECTUM gericht aandacht aan geautomatiseerde processen voor het dakbedekkingsbedrijf. Dat gebeurt in de e-room van het
opleidingscentrum in Nieuwegein. De afgelopen periode werden er ondermeer de
cursussen Vastleggen Projecten, Project
Administratie en Financiële Administratie op
basis van het automatiseringsprogramma
MOS’aik georganiseerd en uitgevoerd. n

Diploma-uitreiking 2008

Op 3 juli 2008 organiseert TECTUM
de befaamde diploma-uitreiking.
Als het goed is, staat deze datum al vet omcirkeld in uw agenda! U heeft onlangs de
persoonlijke uitnodiging voor deze happening
ontvangen. Ook dit jaar belooft het weer een
spektakel van jewelste te worden met, natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk, een mystery
guest die de avond presenteert en alle
geslaagden in het zonnetje zet. Daarnaast
worden de TECTUM-Award en de Koos
Bechtold Prijs 2008 uitgereikt, verslag gedaan
uit Moldavië en zal een aantal sprekers van
zich laten horen. Vanaf 17.30 uur bent u welkom in het Nieuwegeins Business Centrum
(NBC). Aan de festiviteiten gaat een warm
buffet vooraf waarvoor u van harte bent
uitgenodigd. n

Nieuwe lonen
PER 1 JULI 2008
FUNCTIEGROEP
1
2
3
4
5

WEEKLOON

UURLOON

e 444,80
e 470,80
e 497,20
e 524,40
e 551,20

e 11,12
e 11,77
e 12,43
e 13,11
e 13,78

Garantielonen voor jeugdigen met diploma vakopleiding:
LEEFTIJD

WEEKLOON

UURLOON

Conform de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 1 januari 2008 tot 1 april 2010 is bepaald, dat de
garantielonen per 1 juli 2008 worden verhoogd met 1,75%.
Tevens worden de in deze CAO vermelde kostenvergoedingen per
1 juli 2008 met hetzelfde percentage als de lonen verhoogd.
Garantielonen voor jeugdigen zonder diploma vakopleiding:
LEEFTIJD

WEEKLOON

UURLOON

18 jaar

e 286,80

e 7,17

16 jaar

e 190,00

e 4,75

19 jaar

e 335,60

e 8,39

17 jaar

e 211,20

e 5,28

20 jaar

e 419,820

e 10,48

18 jaar

e 235,60

e 5,89

conform
functiegroep 2

19 jaar

e 264,00

e 6,60

20 jaar

e 348,80

e 8,72

21 jaar

e 393,60

e 9,84

21 jaar
		

conform
functiegroep 2

Garantielonen voor nieuwe instromers zonder werkervaring
in de sector:
LEEFTIJD
1e HALFJAAR			
			
WEEKLOON
UURLOON

2e HALFJAAR

NIEUW!

LET WEL:

WEEKLOON

UURLOON

16 jaar

e 127,20

e 3,18

e 148,40

e 3,71

17 jaar

e 144,00

e 3,60

e 166,40

e 4,16

18 jaar

e 164,40

e 4,11

e 188,00

e 4,70

19 jaar

e 187,20

e 4,68

e 212,80

e 5,32

20 jaar

e 229,60

e 5,74

e 269,20

e 6,73

21 jaar

e 266,00

e 6,65

e 308,40

e 7,71

22 jaar
en ouder

e 342,40

e 8,56

e 376,40

e 9,41

Ook in deze CAO is de bepaling opgenomen,
dat aanpassingen van individueel overeengekomen lonen, welke hoger zijn dan het
garantieloon, slechts plaatsvinden door
toepassing van de loonsverhoging, te weten
1,75% over maximaal 110% x het garantieloon. Dat deel van het individueel overeengekomen loon dat de 110% x het garantieloon te boven gaat, zal dus niet worden
aangepast. n

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT: RONNIE ROIJAKKERS
Drie jaar geleden ongeveer begon Ronnie Roijakkers uit
Gemert voor zichzelf. Een nieuwe uitdaging, daar was
hij aan toe. Met zijn oude werkgever maakte hij afspraken.
Ze bleven van elkaars personeelsleden en opdrachtgevers
af. Een gentlemens agreement zogezegd. Na een week
stond er iemand van Fundeon voor zijn deur met het
bordje ‘Erkend Leerbedrijf’.
Een ervaren vakman is hij, ooit uitgeroepen tot beste
dakdekker van Nederland. ‘Je hebt dakdekkers en
heel goede dakdekkers’, zo werd hij destijds in het
zonnetje gezet op de diploma-uitreiking. Uitgeleerd
ben je in zijn ogen nooit. Hij geeft zelf het goede
voorbeeld. Naast de primaire en voortgezette
opleiding volgde hij talloze korte cursussen. Zonder
ondernemersvaardigheden begon hij zijn eigen
bedrijf. Technisch-uitvoerend bezig zijn, dat wilde hij
vooral. Hij vertrouwde op zijn vakkennis. Vanaf dag
één bleek zijn orderportefeuille als zelfstandige
gevuld. “Ik kreeg telefoontjes bij het leven. Dan merk
je dat in de dakbedekkingsbranche alles verrekte
snel bekend is. Aan acquisitie heb ik nooit wat hoeven doen. Ik had en heb kennelijk een goede naam.
Wel moet ik er eerlijk bij zeggen dat mijn oude werkgever me ook van voldoende opdrachten voorzag.
Desalniettemin was het duiken en zwemmen.”

Ronnie Roijakkers
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Met de zoektocht naar personeel een vergelijkbaar
verhaal. “Ze namen contact met míj op of ze voor me
konden werken.” Inmiddels zijn er 16 dakdekkers
voor Roijakkers in touw. Die zijn overigens niet
allemaal in vaste dienst. Ook staat Roijakkers zelf
geregeld op het dak. Zeker nu het zo superdruk is.

Binnenkort komt er een werkvoorbereider/calculator
bij. Op dit moment is hij bezig met de OKD-Top om
daarmee na afronding het diploma OKD-Ondernemer
in bezit te krijgen. Met TECTUM heeft hij goede
ervaringen en contacten. “De opleidingsadviezen en
begeleiding vanuit TECTUM vind ik over het algemeen
van hoog niveau. Op dit moment hebben we via het
opleidingsbedrijf drie leerling-dakdekkers die bij
ons praktijkervaring opdoen. We willen ze alledrie
in vaste dienst aannemen.”
Wat betreft zijn eigen ambities is Ronnie helder.
“Te zijner tijd een eigen bedrijfspand. Het liefst in
Gemert. Nu werken we nog steeds vanuit ons huis en
hebben een loods als opslagruimte. Vanuit de loods
wordt iedere ochtend om zes uur gestart met een
bakje koffie en we sluiten er met z’n allen de week af
met een biertje. Voorheen organiseerden we ook dat
vanuit ons eigen huis. Voor de buurt en ons privéleven gaf dat toch wat te veel rompslomp.” Hij vindt
dat het hard is gegaan. “Scholing is een must.
Uiteindelijk kun je je daarmee in de markt onderscheiden.” Zijn geheim om als ondernemer te slagen?
“Vakmanschap en kwaliteit leveren, eerlijkheid, netheid en áltijd je afspraken nakomen!” n

Nieuwe opleidingslocaties
Zoals bekend wil TECTUM scholing dichter bij de bedrijven organiseren. Vorig jaar startte
het opleidingsbedrijf derhalve een zoektocht naar geschikte opleidingslocaties in de regio’s
Noord-Holland en Groot-Rijnmond.

Wat betreft de Noordhollandse regio, begint deze zoektocht aardig op een gebed zonder einde te lijken. Ofschoon TECTUM
al maanden een geschikte locatie in Heerhugowaard op het oog heeft, lijkt het erop dat de gemeente niet meewerkt wat
betreft de vereiste vergunningen. TECTUM vraagt zich langzamerhand af of de gemeente Heerhugowaard überhaupt wel
van plan is om TECTUM als opleider toe te laten. Hopenlijk bedriegt de schijn hier. De zoektocht in de regio GrootRijnmond heeft tot op heden nog geen geschikte locatie opgeleverd. n

Van de tribune is de vaste rubriek van het
TECTUM Journaal waarin iemand uit de dakbedekkingsbranche op korte en bondige wijze
voor het voetlicht
wordt gebracht.
Deze keer is
daT ADRI DE VOEST,
manager
opleidingen
VAN TECTUM.

van de tribune
Naam
Functie
Geboren
Woonplaats
Partner
Kinderen
Opleiding

Club
MUZIEK
Krant
Tijdschrift
KARAKTER
Uitgaan

Adri de Voest
Manager Opleidingen bij TECTUM
15 september 1957
Nieuwegein
Ja, Renée
Twee zonen, Djip en Neidjel
Kweekschool, L.O. Handelskennis

FC Utrecht
Alles van Yes
Volkskrant
Groene Amsterdammer
In ontwikkeling
Popconcerten, laatste keer naar
Anouk

Acteur

George Clooney

Actrice

Isabella Adjani

Eten

Italiaans

Drinken

Campari on the rocks

Hobbies

Lezen en de atletieksport

Auto
idool
HOOGTEPUNT

HOOGTEPUNT
Dakbedekkingsbranche
TECTUM

Volkswagen Golf plus
Nelson Mandela
M’n golfvaardigheidsbewijs halen

TECTUM met 5 vestigingen

Bron van inspiratie!

Moldavië

Wist u dat...
...het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkering is teruggelopen van
249.000 naar 192.000? Het totaal arbeidsongeschikten, zowel ‘oude’, als mensen met een
nieuwe WIA-uitkering, liep terug van
861.000 naar 844.000. Het aantal
Wajong’ers (jongehandicapten)
bedraagt daarentegen 30.000
meer dan vier jaar geleden.

Moldavië lijkt onlosmakelijk met de TECTUM-Award
verbonden te zijn. Deze jaarlijkse prijs werd in 2003
voor de allereerste keer uitgereikt aan de vier beste
cursisten uit het cursusseizoen. Zij mochten in een
arm land een dakbedekkingsproject uitvoeren.
Met uitzondering van vorig jaar, toen er in de Roemeense hoofdstad Boekarest een dakrenovatie werd uitgevoerd, is dat altijd
in Moldavië geweest. Dit jaar keert TECTUM weer terug naar de
Moldavische hoofd stad Chisinau om een kleuterschool van een
nieuw dakbedekkingspakket te voorzien. In vergelijking met
voorgaande jaren betreft het een vrij groot dak van ongeveer
560 m2. Dit is dan ook de reden dat er langer wordt afgereisd èn
dat er een extra docent met de TECTUM-Award winnaars meereist. Mocht er, afhankelijk van de weersomstandigheden, nog
tijd over zijn, dan wordt er wellicht een extra project(je) tegen
het einde van het verblijf uitgevoerd. Zoals altijd, moet er voorafgaand aan het dakdekken fors worden gesloopt. Docent John
Verkaik, die de situatie samen met Bert de Bruin (van medesponsor Schadenberg Dakwerken BV uit Hem) ter plekke in
ogenschouw heeft genomen, noemt het een enorme ‘dikke koek’
die verwijderd moet worden. Verkaik zal deze werkzaamheden
in samenwerking met leerlingen van de lokale ambachtschool
coördineren. Zoals het TECTUM betaamd is iedereen zo goed
mogelijk voorbereid om op reis en aan het werk te gaan in
Moldavië. Zo is er voor alle betrokkenen een informatie-avond
belegd waarop de laatste puntjes op de ‘i’ zijn gezet. Naast aandacht vragen voor de cultuur en omgangsvormen, verzekeringen,
reisdocumenten, werkkleding, het beoogde reisschema e.d.,
werd op deze avond ook duidelijk wat voor soort dak men er
eigenlijk kan verwachten. Tijdens de diploma-uitreiking wordt
uitgebreid verslag gedaan van de ervaringen van de winnaars. n

Productcursussen
zijn groot succes
De productcursussen die TECTUM organiseert
blijken een schot in de roos. Het afgelopen
cursusseizoen werden er ongeveer 1.500
scholingsdagen mee gevuld. Dit concludeert
hoofddocent Kees Huizer.
Volgens Huizer valt het succes te verklaren
uit een aantal zaken: de subsidieregeling
door scholing samen met TECTUM te doen,
de flexibiliteit ten aanzien van de opleidingslocatie, de kwaliteit van de cursus en
uit het bijzonder actuele thema NVN 6050;
de vuurloze verwerking van details. Huizer:
“Leveranciers wensen wat betreft dit laatste op zeker te gaan.
Zij benaderen de bedrijven, dealers of hun afnemers met nieuwe applicaties en melden daar tegelijkertijd bij dat TECTUM
hiervoor een doeltreffende cursus aanbiedt. Zo’n productcursus organiseren wij bij open inschrijving of per bedrijf. Wordt
het dit laatste, dan kunnen onze docenten rekening houden
met bedrijfseigen praktijksituaties en de cultuur van de
betreffende onderneming. De kwaliteit van een productcursus
voldoet altijd aan de maatstaf van de leverancier en aan onze
eigen maatstaven als opleidingsinstantie. Onze docenten zijn
dus geen verlengstuk van de leverancier. Het lesmateriaal is
door TECTUM samengesteld. Een cursus duurt in de regel één
dag, maar we hebben ook al meerdaagse cursussen georganiseerd voor ondernemingen die met diverse aanbieders werken.
Een productcursus is een echte doe-cursus. Het praktijkdeel
neemt ongeveer 85% van de tijd in beslag.” n

Bert de Bruin van Schadenberg Dakwerken BV
op het huidige te renoveren dak in Moldavië.
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Iets voor jou?

Het kan natuurlijk zijn dat je deze krant bij toeval in handen
hebt gekregen. Hij is uitgegeven door TECTUM. TECTUM is
het opleidingsbedrijf voor de dakbedekkingsbranche. De
dakbedekkingsbranche is een mooie bedrijfstak waarin je
prima carrière kunt maken. TECTUM bereidt je daarop voor.
Met opleidingen, persoonlijke begeleiding en een vaste baan
tijdens de studie. Het kan nooit kwaad om eens contact met
ons op te nemen. Er ligt een brochure voor je klaar waarin we
alles haarfijn uit de doeken doen. n
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EVEN VOORSTELLEN: LINZE DE JONG & EDUARD VAN STEENHUIJSEN
Linze de Jong en Eduard van Steenhuijsen
hebben de geledingen van TECTUM als
opleidingsbegeleider/adviseur versterkt.
Het is de bedoeling dat zij vanuit de
vestigingen Zuidwest Nederland resp.
Noordwest Nederland gaan functioneren.
Beide heren komen uit de dakbedekkingsbranche. Ze hebben er alle mogelijke
functies doorlopen en maakten daardoor
alle aspecten van het vak mee. Ze kozen
alletwee voor TECTUM omdat ze zich
uiterst betrokken voelen bij scholing,
opleidingen en jongeren. Die betrokkenheid uit zich bij Van Steenhuijsen ook in
het docentschap aan de OKD waar hij de
certificaateenheid ‘Organisatie en werkplanning’ doceert. Nog een overeenkomst
is dat ze allebei van uitdagingen houden.
Van Steenhuijsen: “Talloze ondernemingen zijn met de vergroting van
vakkennis bezig. De instroom van
jongeren aan de vakopleidingen,
alsmede de deelname aan korte
cursussen, is op dit moment
ongekend. Het besef, dat
scholing en opleidingen
van belang zijn om
de dakbedekkingsbranche naar een
hoger plan te tillen,
leeft breed in de
bedrijfstak.”

NIEUW!

De Jong kan dit alleen maar beamen:
“De dakbedekkingsbranche is een
prima sector om je brood te verdienen.
Er bestaan legio mogelijkheden om je
van laag tot hoog te ontwikkelen. Kansen
volop. Het moet niet zo moeilijk zijn om
jongeren enthousiast voor het dak te
maken. Het is toch fantastisch als je een
bijdrage kunt leveren aan de realisatie
van hun beroepsperspectief?”

Samenspel
Voor de toekomst van TECTUM vinden
Van Steenhuijsen en De Jong het van
belang dat er blijvend geluisterd wordt
naar de vraag vanuit de bedrijven.
“Waaraan bestaat behoefte en kan daaraan inhoudelijk met bestaande cursussen
en opleidingen worden voldaan? De
toekomst van de dakbedekkingsbranche
hebben we in eigen hand. TECTUM, de
bedrijven en leerlingen werken met z’n
allen hard aan een sterke sector. Er is
sprake van een goed samenspel om
een hoge kwaliteit als standaard neer
te zetten.” n

Linze de Jong & Eduard van Steenhuijsen

Colofon

Bouwvakantie 2008
Regio Noord
Maandag 14 juli t/m vrijdag
1 augustus (week 29 t/m 31):
Groningen. Friesland. Drenthe.
Overijssel. Noord-Holland (omvattende Noord-Oost Polder,
Zuidelijke IJsselmeerpolders
m.u.v. Zeewolde). Gelderland
alleen Hattem, Utrecht alleen
Eemnes en Loosdrecht.

Regio Midden
Maandag 28 juli t/m vrijdag
15 augustus (week 31 t/m 33):

Flevoland alleen Zeewolde.
Gelderland: Aalten, Apeldoorn,
Barneveld, Bergh, Borculo,
Brummen, Buren, Culemborg,
Dinxperlo, Doetinchem, Echteld,
Ede, Eibergen, Elburg, Epe,
Ermelo, Geldermalsen,
Gendringen, Gorssel, Groenlo,
Harderwijk, Heerde, Hengelo,
Hoevelaken, Hummelo en Keppel,
Kesteren, Lichtenvoorde,
Lienden, Lingewaal, Lochem,
Neede, Neerijnen, Nijkerk,
Nunspeet, Oldebroek, Putten,

Ruurlo, Scherpenzeel, Steenderen, Toel, Voorst, Vorden,
Wageningen, Warnsveld, Wehl,
Winters wijk, Wisch, Zelhem en
Zutphen. Utrecht m.u.v. Eemnes
en Loosdrecht. Zuid-Holland.
Noord-Brabant alleen Werkendam en Woudrichem.

Regio Zuid
Maandag 21 juli t/m vrijdag
8 augustus (week 30 t/m 32):
Gelderland alleen Ammerzoden,
Angerlo, Arnhem, Bemmel,

Beuningen, Brakel, Didam,
Dodewaard, Doesburg, Druten,
Duiven, Groesbeek, Hedel,
Heerewaarden, Heumen, Kerkwijk, Maasdriel, Milingen a/d
Rijn, Nijmegen, Overbetuwe,
Renkun, Rheden, Rozendaal,
Rijnwaarden, Ubbergen, Valburg,
Westervoort, West Maas en Waal,
Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar. Zeeland. Noord-Brabant
m.u.v. Werkendam en
Woudrichem. Limburg.
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