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Levenslang 
scholen

De draai 
gevonden

Twan van den Heuvel werkt als 
hoofd personeel en organisatie 
voor Consolidated | Dakwacht. 
Van den Heuvel heeft regelmatig 
contact met TECTUM over 
scholings- en opleidingsvragen.  
> pag.3

Via een hoop omwegen 
wist Menno Koghee zijn 
draai uiteindelijk te vinden 
in de bedrijfstak bij 
Kroom Dakdiensten. Lees 
hoe hij dit na veel tegen-
slag bereikte. 
> pag.5

Communiceren 
moet je leren
Bedrijven stellen in toe-
nemende mate vast, dat 
goed met elkaar kunnen 
communiceren een belang-
rijk strategisch middel is 
om ondernemingsdoel-
stellingen te realiseren. 
> pag.7
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Moldavië in de steigers

V.l.n.r.: Bas van der Spoel, Grady Rombout, Job Wester, Hendrik RoestVooraf reist altijd een delegatie van TECTUM 
naar de Moldavische hoofdstad om de 
staat van het beoogde dak te inspecteren. 

Dit dak bevindt zich op een school (Lyceul Pro 
Succes), waar zowel gehandicapten als niet-
gehandicapten worden opgeleid. De omvang van 
dit werk wordt gefotografeerd, op video vast-
gelegd en minutieus in kaart gebracht. Terug in 
Nederland wordt een materiaalstaat opgesteld, 
de logistiek geregeld en wordt er voor alle 
betrokkenen een informatie-avond belegd. Op 
deze avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet. 
Naast praktische zaken, zoals aandacht vragen 
voor de cultuur en omgangsvormen in Moldavië, 
verzekeringen, geldige reisdocumenten, werk-
kleding of het reisschema, wordt uitvoerig stil-
gestaan bij het uit te voeren werk. Omdat het, 
net als in voorgaande jaren, een sterk verwaar-
loosd dak betreft, moet er eerst worden ge-
sloopt. Vakdocent John Verkaik vertrekt daarvoor 
een week eerder naar Chisinau om deze werk-
zaamheden, samen met 12 leerlingen van de 

plaatselijke technische school, Scoala Profes-
sionala Nr. 2 te coördineren. Als dit sloopwerk 
achter de rug is, reizen de winnaars van de 
TECTUM-Award hem op 10 juni achterna. Samen 
met TECTUM-docenten Peter van der Dussen en 
Kees Huizer zullen zij het dak van nieuwe dak-
bedekking gaan voorzien.
 
Informatie-avond 
Naast de do’s and don’ts maakte TECTUM-
directeur Karel-Jan Batenburg kenbaar, dat de 
reis naar Moldavië een onvergetelijke gebeurte-
nis wordt. “Zoiets maak je maar één keer mee in 
je leven. Maar vooral wordt het daar ook erg 
leuk en is het dankbaar werk.” Daarna zette John 
Verkaik de staat van het te bedekken dak uiteen. 
TECTUM heeft er alles aan gedaan om de win-
naars van de TECTUM-Award tijdens de trip naar 
Moldavië niet voor verrassingen te laten staan. 
Goed voorbereid op reis is het halve werk. Hoe 
het ze in Moldavië is vergaan, zal op de diploma-
uitreiking van 26 juni aanstaande blijken.  n

Ook dit jaar voeren de winnaars van de TECTUM-Award
een dakproject uit in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. 
Projecten in Moldavië worden altijd goed voorbereid. Het 
gaat immers om een werk dat in een kleine week tijd 
afgerond moet zijn. Dat vraagt het nodige aan logistiek, 
veiligheid, vakmatigheid en teamgeest.

M arlijn en Hans zijn de eersten waar-
mee de leerlingen in aanraking kun-
nen komen als ze niet meer kunnen 

werken vanwege arbeidsongeschiktheid.  
Zij begeleiden de zieke en voeren taken uit 
om diens gezondheid verder te bevorderen. 
Iemand die op het spreekuur van Marlijn  
of Hans verschijnt, zal merken dat er niet 
alleen naar het werk en de werkdagen 
wordt gekeken, maar naar alle 365 dagen 
in het jaar. Want ziekte overkomt je, maar 
verzuim is een keuze. Marlijn kent de bouw. 
Een dakdekker verricht fysiek zwaar werk, 
hetgeen ongemak tot gevolg kan hebben. 

Toch is dat niet de enige reden voor 
arbeidsuitval. “Ook psychische klachten 
kom ik geregeld tegen bij dakdekkers. 
Financiële problemen zijn dan een vaak 
genoemde reden. Mede daarom kijk ik 
tijdens het spreekuur niet alleen naar  
het werk, maar ook naar de privé-omstan-
digheden en leefstijl. Er bestaat namelijk 
onderscheid tussen medische oorzaken 
voor arbeidsongeschiktheid en niet- 
medische. Ik wil een zo compleet mogelijk 
beeld van iemand krijgen. Naast praten over 
de arbeidsomstandigheden, werkbelasting 
en het tempo van herstel, gaat het voor mij 

ook om het eigen initiatief. Oftewel: wat is 
er zelf ondernomen om te herstellen? Over 
het doel van het spreekuur geen misver-
stand. Dat is het streven naar duurzame 
inzetbaarheid van mensen. Zo snel mogelijk 
beter worden en het werk weer op een 
goede manier hervatten.” 
 
Wat Marlijn tot slot nog kwijt wil, is dat men 
vaak denkt dat een arbodienst alleen een 
controlerende instantie is. “Dat is niet zo. 
We zijn zoveel meer. We zijn onafhankelijk 
en adviseurs op het gebied van werk en 
gezondheid.”  n

Het in 2012 te 
bedekken dak 
in Moldavië.

Marlijn Bruder Verzuim is een keuze
TECTUM en 365/ArboNed werken samen op het gebied van verzuimregistratie en- begeleiding. 

Bij 365/ArboNed werkt Marlijn Bruder als arboverpleegkundige. Met bedrijfsarts Hans Tap 

vormt zij de tandem voor ziek gemelde leerlingen die in dienst zijn van TECTUM.
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Column
Lente

Het is alsof de wereld ontploft in mei.

Ik heb dit ieder jaar en dit jaar valt het mij 
opnieuw op. Nu heb ik wellicht het geluk dat 
ik in een bosrijke omgeving woon, maar het 
is echt niet normaal hoe groen alles is. De 
bomen lijken voller, het gras lijkt groener, de 
vogels fluiten uitbundig, kortom, het is mij 
wel duidelijk dat de lente is begonnen. Dan 
is het extra vervelend om te moeten consta-
teren dat het werkelijk voor het eerst is, dat 
wij sommige jongens aan het einde van hun 
opleiding straks in juni moeten vertellen dat 
we geen werk voor ze hebben. De wereld 
lijkt te ontploffen op een andere wijze. Niet 
omdat de mannen niet goed genoeg zouden 
zijn, nee, vooral omdat het werk in de 
bedrijfstak behoorlijk lijkt af te nemen en 
ook dakbedekkingsbedrijven scherpe keuzes 
moeten maken. Met andere woorden, in de 
lente van 2012 krijgt ook de dakbedekkings-
branche wellicht met werkloosheid te 
maken.

Als het niet anders is, dan is het niet anders. 
Geen werk is geen werk. Maar toch, denk ik 
dan. Hoe lang zal het duren, voordat de eco-
nomie weer aantrekt en dat dan de boel écht 
explodeert? Met andere woorden (…en bij 
mij is het glas altijd halfvol, manisch positief 
als ik ben), duurt het een jaar voordat de 
eerste tekenen van de lente ook bij ons weer 
te zien zullen zijn… of wellicht twee jaar? 
Ik kan het echt niet zien in mijn glazen bol. 
Maar één ding weet ik zeker: dan zullen we 
weer zitten te springen om dakdekkers. 
Kerels die weten hoe je een dak moet 
maken. Mannen die je om een boodschap 
kunt sturen. En ja, het duurt toch altijd even 
voordat ze weer klaar zijn gestoomd, 
door ons in nauwe samenwerking met de 
inlenende dakbedekkingsbedrijven. 

In het recente verleden hebben we dat al 
eens meegemaakt en ik ben bang dat dit 
straks toch ook weer dreigt te gebeuren. En 
dan heb ik het nog niet eens over het simpe-
le feit dat we met elkaar steeds ouder 
worden. Dat de jongelui wel de bedrijfstak
in moeten blijven komen om de vergrijzing 
tegen te gaan. En dat we moeten blijven 
hopen dat die jonge kerels de weg blijven 
vinden naar de dakbedekkingsbedrijven, 
door ze perspectief te bieden en een goede 
toekomst in het vooruitzicht te blijven stel-
len. Door mooi werk te blijven aanbieden, 
met goede opleidingen tegen behoorlijke 
lonen.

Alleen, het werk moet er wel blijven of weer 
komen. Want er is toch niets mooiers dan de 
lente, dat merk ik wel. Laat de lente weer 
snel aanbreken in Nederland en dus ook in 
onze bedrijfstak. En in de tussentijd moeten 
we niet vergeten dat de lente er echt weer 
aankomt, altijd! Dan gaan we vanzelf weer 
nestjes bouwen en aan de toekomst werken. 
En nu: niet te veel afbreken, anders zijn er 
maar weinig meer over om die nestjes (lees: 
daken) te bouwen...

Karel-Jan Batenburg
directeur TECTUM

De overheid zet in op een bepaald eind-
niveau voor taal en rekenen in het onder-
wijs. Ook voor TECTUM heeft dit gevolgen. 

De vakdocenten van TECTUM krijgen er daar-
door taken bij. Naast vaktechniek, moeten zij  
er voortaan ook voor zorgen dat de leerling-
dakdekker taal- en rekentechnisch uit de voeten 
kan. Hij moet deze vaardigheden in elk geval  
op dusdanige wijze beheersen, dat hij aan de 
kwalificatie-eisen voor het diploma voldoet.  
Om dit nog beter dan anders te doen, hebben 

de docenten van TECTUM, om deze vakken te 
onderrichten, zichzelf in het taal- en reken-
onderwijs bekwaamd. Aan de hand van les- 
boeken voor docenten hebben zij zich verder 
verdiept in de basisoefeningen en lesvormen 
voor de Nederlandse taal en het rekenen. 
 
Omdat de dakbedekkingsbranche vooralsnog 
een drempelloze instroom kent, zal het niveau 
bij leerling-dakdekkers voor het Nederlands en 
rekenen verschillen. Om daarvan per individu 

en in groepsverband een goed beeld te krijgen, 
zal TECTUM waarschijnlijk een vorm van  
remedial teaching gaan toepassen (een leraar 
die verbetert). Met behulp van intakegesprek-
ken, toetsen en/of observaties wil het oplei-
dingsbedrijf er voortijdig achter komen waar-
mee leerling-dakdekkers problemen hebben. 
Het voordeel daarvan is dat een zwakkere  
leerling extra begeleiding kan worden geboden, 
terwijl de lat voor een wat gevorderde leerling 
mogelijk hoger kan worden gelegd.

Docenten nemen 
zichzelf de maat
Het Ministerie van Onderwijs heeft richtlijnen ontwikkeld voor 

het taal- en rekenonderwijs die gevolgen hebben voor zowel 

de organisatie als de inhoud van de beroepsopleidingen.

Referentieniveaus
Het demissionaire kabinet heeft ingezet op het behoud en de uitbouw 
van de kwaliteit van het onderwijs. Daartoe zijn maatregelen van kracht 
geworden die zich in hoofdzaak richten op de invoering van referentie-
niveaus voor taal en rekenen in de gehele onderwijskolom; van basis-
school tot hoger. Voortaan moet iedere leerling in elke onderwijsfase 
voor taal en rekenen aan minimale eisen voldoen om voor een diploma 
van de basisschool, vmbo, mbo etc. in aanmerking te komen. Hoe hoger 
de opleiding, des te zwaarder de eisen. In feite ontstaat daarmee een 
doorlopende leerlijn voor taal en rekenen. Wat betreft de beroepsoplei-
dingen, zoals georganiseerd door TECTUM, is het niveau vastgesteld op 
2F. Met 2F wordt het zogeheten ‘burgerschapsniveau’ aangeduid. Dat is 
het niveau op het gebied van taal en rekenen dat van een leerling-dak-
dekker wordt verwacht om goed aan de samenleving deel te kunnen 
nemen. Binnen afzienbare tijd nemen leerling-dakdekkers deel aan het

landelijk examen voor taal en rekenen. TECTUM is niet zo gelukkig met 
de invoering van de kwalificatie-eisen. Enerzijds vanwege de drempello-
ze instroom die de vakopleidingen kennen en anderzijds vanwege het 
feit dat leerling-dakdekkers vanaf 2014 worden afgerekend op presta-
ties waarop zij zich in de voorgaande jaren niet hebben kunnen voorbe-
reiden. De doorlopende leerlijn taal en rekenen start immers vanaf de 
basisschool. Desalniettemin zal TECTUM, zoals te doen gebruikelijk, 
alles in het werk stellen om alle leerlingen te laten slagen voor hun vak-
diploma. Als wordt vastgesteld dat leerling-dakdekkers het niveau niet 
zullen halen op het moment dat dit van hen wordt verwacht, dan zullen 
ze een onderwijsaanbod krijgen dat bij hen past. Daardoor behouden 
ze perspectief. Ondermeer als gevolg van de invoering van het taal- en 
rekenonderwijs, heeft TECTUM ervoor gekozen om de opleidingsweken 
voortaan op een andere manier te organiseren.  n       

Voor de opleiding tot bedrijfshulpverlener 
geldt eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. 

Leerlingen in dienst van TECTUM worden  
gedurende de Basisberoepsopleiding in de 
gelegenheid gesteld om zich met de diploma’s 
BHV-Dak en VCA te kwalificeren.
Vanzelfsprekend voldoen deze cursussen aan 
alle algemeen gestelde eisen. Daarbij zijn de 
kwalificaties via TECTUM ook nog eens sterk 

dakgerelateerd. Deelnemers worden in de 
afronding voor het diploma niet alleen op de 
algemene cursusonderdelen getoetst, maar 
mede op de toepassing daarvan voor het  
werken op daken. Daarmee verschillen de  
BHV- en VCA-cursussen van TECTUM behoorlijk 
met die van een reguliere opleider. 
Wat betekent dat nu, dakgerelateerd? 
Kijk en vergelijk! (zie onder)

VCA/BHV altijd dakgerelateerd
Dakbedekkingsbedrijven die werken uitvoeren voor de 
(petro)chemische industrie, moeten voldoen aan de veilig-
heidseisen conform de VCA-certificering. TECTUM biedt 
daarvoor een aantal korte cursussen aan dat opleidt tot 
een erkend diploma, dan wel het behoud daarvan.

VCA Algemeen:
•	 arbeidsomstandigheden	en	
 milieuwetgeving
•	 ontstaan	en	voorkomen	van	ongevallen
•	 bevorderen	van	veilig	werken
•	 veiligheidsprocedures
•	 taak-risico-analyse
•	 bedrijfsnoodplannen
•	 ergonomie
 
VCA via TECTUM:
Naast het algemene deel, wordt in de VCA-
cursussen van TECTUM aandacht besteed 
aan de specifieke situatie op het dak.

•	 werkplekinspectie
•	 risicovolle	situaties	op	het	dak,	obstakels
•	 daktoegang
•	 veiligheid	op	het	dak

•	 uitvoeren	veiligheidscheck
•	 valbeveiligingssystemen
•	 persoonlijke	beschermingsmiddelen
•	 NEN	6050
•	 vluchtplan	vanaf	het	dak
•	 ongevallen	of	dakbranden	op	
 juiste wijze melden
•	 ontruiming	vanaf	het	dak
•	 beperking	en	bestrijding	beginnende	
 dakbrand
•	 veilig	tillen	(tilnorm)
•	 werkbelasting	op	en	om	het	dak
 
BHV Algemeen:
•	 eerste	hulp	verlenen	bij	calamiteiten
•	 adequaat	handelen	bij	beginnende	branden
•	 begeleiding	ontruiming	van	gebouwen
•	 ongevallen/branden	op	juiste	wijze	melden

BHV-Dak via TECTUM:
Naast het algemene deel, wordt in de 
BHV-Dak-cursus van TECTUM aandacht 
besteed aan de specifieke situatie op het dak.

•	 brandveilig	werken
•	 cursisten	oefenen	in	een	brand-
 oefencentrum
•	 brandpreventie
•	 techniek	en	tactiek	brandbestrijding
•	 bestrijding	dakbrand
•	 bestrijding	vloeistofbrand
•	 blusapparatuur	(water,	poeder,	CO2, 
 blusdeken)
•	 begeleiding	en	ontruiming	vanaf	het	dak
•	 onderhouden	van	de	communicatie
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Twan van den Heuvel werkt als hoofd personeel 

en organisatie voor Consolidated | Dakwacht. 

Van den Heuvel heeft regelmatig contact met 

TECTUM over scholings- en opleidingsvragen. 

Twan van den Heuvel:
“Iedereen levenslang scholing”

Van den Heuvel schetst het bedrijf als een 
onderneming die graag voorop loopt en 
voortdurend op zoek is naar nieuwe tech-

nieken, producten en diensten. “Het bedrijf kent 
een platte en informele organisatie en wil  
werknemers graag aan zich binden. In principe 
moet iedereen er zijn of haar beroepsambities 
kunnen waarmaken. Intern bestaan legio  
doorgroeimogelijkheden. Men stimuleert  
medewerkers tot het volgen van één of  
meerdere werkgerelateerde opleidingen.” 

Klantgericht
Scholing en opleidingen zijn volgens Van den 
Heuvel een strategisch middel voor het realise-
ren van ondernemingsdoelstellingen en het  
bieden van beroepsperspectief. “Scholing kan 
je namelijk veel opleveren. Ten eerste bouw je 
zo continu aan het fundament van je organisatie 
en ten tweede kun je ermee voldoen aan de 
beroepsambities van het personeel. Mij gaat het 
om dit proces. Een win-win-situatie creëren. Bij 
ons wordt een strategisch scholingsplan voor 

een aantal jaren ontwikkeld. Jaarlijks peilen we 
de opleidingsbehoefte binnen de onderneming 
en worden de speerpunten bepaald. Neem als 
voorbeeld de door TECTUM georganiseerde 
communicatietraining voor de medewerkers van 
onze serviceorganisatie. Deze komt voort uit dit 
scholingsplan. De ondernemingsdoelstelling is, 
dat Dakwacht en Consolidated nog meer als 
verlengstuk van elkaar gaan opereren. Dat gaat 
niet vanzelf. Met deze tweedaagse maatcursus 
helpt TECTUM ons daarmee op weg. Die cursus 
was goed om de puntjes op de ‘i’ in de dienst-
verlening te zetten en goed voor het onderlinge 
contact. Uiteindelijk gaat het echter om het 
resultaat. Komt iemand bij het juiste loket 
terecht? Zijn wij in staat om de klant op ieder 
terrein te ontzorgen? Slagen we daarin, dan 
komt hij bij ons terug.”
 
Uitbesteden
We krijgen het over de toekomst. Vaktechni-
sche cursussen en opleidingen zullen in de 
ogen van Van den Heuvel altijd blijven bestaan. 
“Daaraan bestaat behoefte. Vakmanschap moet 
aantoonbaar zijn. Daarin zullen wij altijd blijven 
investeren. Van de dakdekker die vaktechnische 
handelingen uitvoert, verwachten we in de toe-
komst meer dan in het verleden. Enerzijds gaan 
de ontwikkelingen op het dak snel. Een moder-
ne dakdekker zal een technisch multifunctione-
le vakkracht zijn. Met scholing en opleidingen 
via TECTUM kan dit worden bereikt. Maar ander-
zijds willen we dat de dakdekkers, meer dan 
voorheen, als het visitekaartje van het bedrijf 
worden gezien. Dat moet in de genen van de 
dakdekker zitten. Naast zijn vaktechnische ken-
nis, gaan we dus ook een zwaarder beroep doen 
op zijn communicatieve vaardigheden en klant-

gerichte instelling. Overigens geldt dit voor 
iedereen binnen de onderneming. Ook voor het 
UTA-personeel. Wij willen dat elke werknemer, 
zowel in- als extern, aan onze eigen stijl  
voldoet. Dat betekent dat er goed en klant-
0vriendelijk gecommuniceerd wordt, zowel met 
derden als onderling. Het is ontzettend belang-
rijk om dit te benadrukken. Wij besteden hier 
onder andere veel aandacht aan met trainingen 
van TECTUM of Dak Academie. Vreemde ogen  
dwingen. Bovendien is TECTUM ons branche-
eigen opleidingsbedrijf.”
 
Levenslang
Een zorgwekkende ontwikkeling op dit moment 
vindt Van den Heuvel de wachtlijst voor de 
beroepsopleidingen. “Ik begrijp wel waardoor 
deze is ontstaan, maar in het kader van het  
bieden van beroepsperspectief en het tegen-
gaan van de vergrijzing in de bedrijfstak ben 
ik er niet zo gelukkig mee. We moeten de  
deelnemers aan de basis- en allround opleiding 
juist omarmen. Zij zijn de toekomst van onze 
bedrijfstak!”

Tot slot benadrukt Van den Heuvel nog even  
de mogelijkheden die maatschappelijk verant-
woord ondernemen biedt. “Ik wil wel om de 
tafel met TECTUM om eens te bekijken hoe we 
mensen duurzaam inzetbaar kunnen maken 
door hen bijvoorbeeld levenslange scholing aan 
te bieden. TECTUM is in dit verband een prima 
sparringpartner. Er wordt goed met ons mee-
gedacht. Ze weten de vraag naar scholing en 
opleidingen met goede producten te beant-
woorden. Het is niet voor niets dat er jaarlijks 
bijna 200 vakdiploma’s uitgereikt worden voor 
de beroepsopleidingen!” n

D eze leerlingen hebben, met een plausibele reden, een toets uit de 
Beroepsopleiding Allround Dakdekker gemist en worden door 

TECTUM alsnog in de gelegenheid gesteld om daaraan gedurende de 
terugkomdagen te voldoen. TECTUM doet er alles aan om zijn leerlingen  
voor hun diploma te laten slagen en biedt daarvoor in de vakopleidingen 
individuele begeleiding aan. Ook de leerling die voor een toets is gezakt 
wordt die kans tijdens de terugkomdagen geboden.  n

Onderhoud en beheer
De afgelopen periode organiseerde TECTUM een 
korte eendaagse cursus ‘Onderhoud en Beheer van 
Dakbedekkingsmachines’. 

Daaraan werd door nagenoeg 70 cursisten deelgenomen. In één 
dag tijd werd hen het beheer en onderhoud van dakbedekkings-

machines en gereedschappen geleerd. Daarbij dienden de VCA-
voorschriften als uitgangspunt. Zowel in de theorie als praktijk werd 
aandacht besteed aan de snijmachine, sloopmachine, veegmachine, 
het aggregaat en de frees. Daarnaast werd het vakkundig opbouwen 
en beheren van ladders, ladderliften en rolsteigers aan de orde 
gesteld. Vanzelfsprekend werd er gedurende de hele cursus op ge-
hamerd om het beheer en onderhoud veilig uit te voeren.  n

Trend?
I n een aantal grote steden ontstaan dakterraswinkels. Zo is in 

Amsterdam het Dakterras Informatie Centrum in het leven geroe-
pen. Bij deze winkel tonen specialisten in meubels, afscheidingen  
en schaduwdragers hun assortiment. Liefhebbers kunnen er zelf hun 
dakterras samenstellen. De vergunningen, tekeningen, alsmede de 
technische uitvoering worden eventueel vanuit de winkel geregeld.  
Er zijn vijf demonstratiedakterrassen gebouwd waarop mensen  
ervaren hoe groot een gemiddeld dakterras is, wat daarop mogelijk  
is en welke specifieke producten en constructies daarvoor benodigd 
zijn. Klanten die een dakterras overwegen, worden er verleid met dak-
tuinen, dakvijvers, elektrische bedienbare dakluiken, buitenkeukens, 
een rooftop bar of een complete wellness, inclusief jacuzzi, douche  
of sauna. Het dak als lifestyle-product!  n

Z onder doeltreffende bescherming wordt de 
kans op allerlei nare huidreacties enorm 
vergroot. Raadpleeg www.kwf.nl om meer 

over het werken in de zon te weten te komen of 
vraag het aan de docent, leermeester/begelei-
dend vakman, voorman of arbovoorlichter. Zoals 
in de nieuwe CAO BIKUDAK afgesproken, hoeft 
er voortaan vanaf een temperatuur van 40° 
Celsius of hoger (gemeten op een hoogte van 
1,50 meter boven de werkplek) niet meer te 
worden gewerkt in de buitenlucht. Werknemers 
krijgen hun salaris doorbetaald. Bij een te ver-
wachten buitentemperatuur van 25° Celsius of 
hoger, mag de werkgever een tropenrooster 
instellen. De werktijd begint in dat geval om 
05.30 uur.  n

Werken in
de zon
Zoals ieder jaar waarschuwt 
TECTUM u om verstandig in 
de zon te werken. Langdurige 
blootstelling aan zonlicht is 
niet verstandig. 

Op de foto is docent Berry Aalberts in gesprek 
met twee leerlingen uit niveau 3.

Gespot in Nieuwegein:

Twan van den Heuvel
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05.15 uur: Peter vertrekt van huis en arriveert rond 
06.30 uur in de regionale opleidingslocatie Mierlo. 
Als eerste wordt de koffieautomaat bijgevuld, het 
theorielokaal op orde gebracht en hij controleert of 
er nog voldoende gas is om te branden. Dat laatste 
blijkt niet helemaal het geval te zijn. Hij gaat er  
in de loop van de dag achteraan. Peter staat er  
vandaag niet alleen voor. Samen met collega-
docent Berry Aalberts wordt de planning voor deze 
dag doorgenomen.

07.30 uur: De eerste leerling-dakdekkers uit niveau 
2 druppelen binnen. In het kader van blokweek 4 
volgen zij vandaag lessen in het theorielokaal. 
Beide docenten informeren naar hun belevenissen 
rond de afgelopen Koninginnedag.

 
08.30 uur: De leerlingen beginnen met hun oplei-
ding. Daarvan neemt Berry het eerste gedeelte voor 
zijn rekening. De periodieke beoordelingen per 
bedrijf, de urenregistraties plus de uitgevoerde 
opdrachten zijn door Peter ingenomen en worden 
beoordeeld. De gegevens moeten in de computer 
ingevoerd worden. Maar dat is balen, want er kan 
niet worden ingelogd op de server. Computervirus? 
Peter neemt daarover contact op met TECTUM in 
Nieuwegein. Het blijkt mee te vallen. De muis is 
kapot. Probleem dus snel verholpen en de  
gegevens van de leerlingen worden alsnog in de  
administratie opgenomen.

 

09.45 uur: Peter overlegt met de administratie van 
de opleidingslocatie en checkt of de gasleverantie 
gegarandeerd is. Dit blijkt het geval te zijn.

De werkdag van...
een vakdocent
Peter van der Dussen is vakdocent bij TECTUM. 
Hij geeft les aan leerlingen op niveau 2 en 3, ont-
wikkelt lesstof en verzorgt bijdragen aan korte 
cursussen. Peter werkt afwisselend in Nieuwegein 
en Mierlo. Binnenkort vertrekt hij, samen met de 
winnaars van de TECTUM-Award en zijn collega’s 
Kees Huizer en John Verkaik, naar Moldavië om 
het dakproject aldaar in goede banen te leiden. 
We keken een dagje over zijn schouders mee.

➼

Volg eens een cursus:
Onderhoud en Inspectie Dakbedekkingssystemen
Verspreid over een aantal weken duurt de cursus ‘Onderhoud en Inspectie 
van Dakbedekkingssystemen’ (12-F2) vier dagen. Enige tijd geleden werd deze 
cursus door vijftien cursisten afgerond. 

H et is een cursus die de kennis en het inzicht van het dakbedekkingssysteem zodanig uitdiept, dat 
de cursist het dakonderhoud en de inspectie nadien op een professionele manier kan uitvoeren. 
Het cursusboek is omvangrijk, zit boordevol tekeningen, voorbeelden en foto’s uit de praktijk en 

is daardoor als naslagwerk bijzonder geschikt. Zowel in de theorie als praktijk wordt gedurende deze 
cursus uitvoerig stilgestaan bij de eigenschappen en kenmerken van bitumineuze bouwstoffen, dakbe-
dekkingsmaterialen en -systemen, thermische isolatiematerialen, de uitvoering van dakbedekkingen, 
het maken van overlappen en details. Tevens wordt tijd ingeruimd voor de dakconstructie, de levens-
duur van dakbedekkingen, de veroudering daarvan, plus de gebreken in het dakvlak, aan de rand- en 
opstandafwerking of op bouwkundig terrein. Tot slot komen schadebeelden aan de orde waarbij o.a. 
wordt uitgezocht of deze mogelijk bouwfysische oorzaken kunnen hebben. Bij elkaar levert dit de  
cursist zoveel vakinhoud op, dat hij na afloop van de cursus in staat is om daken te inspecteren en  
aan de hand van geconstateerde gebreken een deugdelijk advies over het onderhoud zal weten op te 
stellen. Hoogtepunt is de inspectie van een dak buiten in de praktijk en de uitwerking van de gegevens 
in een volwaardig inspectierapport. “Een dakinspectie begint altijd met een nauwgezette observatie 
aan de buitenkant van het object,” meldt docent Arnold Vermeulen er desgevraagd over.  n

Gespot in de regio:

Mierlo
 

Polyfin is een dak- en afdichtingsbaan van kunststof die bestaat uit 
zogeheten flexibele polyolefinen. In deze cursus werd ingegaan op de 
algemene verwerkingseigenschappen van (gevulkaniseerde) thermo-

plastische polyolefinen (TPO’s en TPV’s) en er werd met het materiaal in de 
praktijkhal gewerkt. Zo oefenden de deelnemers de mechanische bevesti-
ging van het met een polyestermat gewapende materiaal, de losse plaatsing 
met glasvlies en het kleven met glasvliesinlage en een polyesterdoek aan de 
onderkant. Vanzelfsprekend kwam tevens de vlakafdichting aan de dakrand 
in de kim aan de orde. Dat gold ook voor de binnen- en buitenhoeken met 
de vormdelen uit de systeemaccessoires. Het bleek af en toe best een  
lastige cursus, aangezien de lasbaarheid van Polyfin afhankelijk is van  
diverse factoren. Uiteraard werd daaraan in deze productcursus uitvoerig 
aandacht besteed. Productcursussen worden bij TECTUM via open inschrij-
ving of per bedrijf georganiseerd, duren in de regel één dag en vinden  
plaats in een praktijkomgeving die voldoet aan de door sociale partners 
gestelde richtlijnen. De cursus bestaat voor het grootste gedeelte uit het 
werken in de praktijk.  n  

E en preventiemedewerker moet kennis 
hebben van de arborisico’s op de werk-
vloer. Hij dient de werkgever te assisteren 

bij het opstellen van de risico-inventarisatie en 
– evaluatie (RI&E). Verder bestaan zijn taken 
uit voorlichting over het onderhoud aan appa-
raten, bevordering van het juiste gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen en het 
instructie geven over het werken met gevaar-
lijke stoffen. De kennis van de preventie- 
medewerker moet in elk geval afgestemd zijn 
op de risico’s binnen de eigen onderneming.  
Dat betekent dat hij op de hoogte is van alle 
relevante arbozaken en de arbeidsrisico’s in 
het bedrijf.

Over de taken en bevoegdheden voor de pre-
ventiemedewerker bestaat veel onduidelijk-
heid. Zo blijkt dat 55% van de bedrijven nog 
niet over een actuele RI&E met een bijbeho-
rend Plan van Aanpak beschikt. Laat staan dat 
er een preventiemedewerker is aangesteld. 

Binnen Dak Academie werkt TECTUM op  
dit moment aan een tweedaagse cursus 
‘Preventiemedewerker-Dak’ om bedrijven aan 
de eisen op het terrein van veiligheid en arbo-
zorg te laten voldoen. De cursus wordt in 
nauwe samenwerking met Stichting 
VeiligheidNL (voorheen Stichting Consument 
en Veiligheid) en SBD ontwikkeld. De bedoe-

ling is dat de cursus zich vooral gaat richten op 
het coachen, de communicatielijnen en de rol 
van de preventiemedewerker binnen de onder-
neming. In de cursus zal gebruik gemaakt 
worden van filmmateriaal en gastdocenten. 
Thema’s die aan de orde gesteld worden, 
hebben betrekking op de (wettelijke) rol van 
de preventie-medewerker, voorlichting, com-
municatie en rapportage, wet- en regelgeving, 
RI&E, Plan van Aanpak, bestrijding arborisico’s, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en arbo-
catalogus. Het is de bedoeling om de cursus 
‘Preventiemedewerker-Dak’ na de zomer van 
start te laten gaan. Geïnteresseerden kunnen 
zich daarvoor nu reeds opgeven.  n

Preventiemedewerker-Dak 
Volgens de CAO BIKUDAK en Arbowet zijn bedrijven verplicht om zich 
te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers, die aan-
dacht besteden aan de veiligheid en gezondheid op de werkplek; de 
preventiemedewerker. 

In Mierlo organiseerde TECTUM voor de dakdekkers van 
Schiebroek Dakbedekkingen uit Best en die van CAZDAK 
uit Rotterdam twee keer een productcursus Polyfin.

Dak Academie
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Deze had een baantje voor hem via een 
detacheringbureau. Slopen en slepen  
op het dak. Het werk waar een echte dak-

dekker geen zin in had. Later mocht hij isoleren 
en parkeren. Doorgroei zat er echter niet in, een 
opleiding evenmin. Daarom verkaste hij naar 
een ander detacheringbureau en kwam in aan-
raking met lood- en zinkwerk. Er werd hem  
scholing tot dakdekker op niveau 1 via het ROC 
toegezegd. Daarvan kwam niets terecht. Hij 
werd geplaatst om tot assistent-installatiemon-
teur te worden opgeleid. Dat was tegen zijn zin, 
want hij wilde dakdekker worden. Tijdens Oud & 
Nieuw gleed hij uit op het ijs, met enorme pijn in 
zijn been als gevolg. Na daarmee nog een week 
te hebben rondgelopen, besloot hij om toch 
naar een dokter te stappen. Deze constateerde 
dat het been gebroken was. Hij kwam ziek thuis 
en vanaf dat moment ging alles fout wat er maar 
fout kon gaan. Over en weer werd zijn ziekte-
periode niet goed gecommuniceerd met als 
resultaat dat hij zonder opleiding en werk  
kwam te zitten. Na een jaar kwam hij via het  
CWI (arbeidsbureau) terecht in een reïntegratie-
traject van de Stichting Herstelling. Daar werd 
hij onder de hoede genomen van coördinator 
Gerard Baas en voorzag de forten in Uithoorn 
en Beverwijk van nieuwe dakbedekking. Hij had 
het er naar zijn zin. “Bezig zijn met je handen, 
mensen helpen en iets moois leren maken.  
Ik wist gelijk dat dakdekken mijn vak moest  
worden.” Na verloop van tijd werd hem een 
opleiding bij TECTUM voorgespiegeld, mits hij 
zich goed zou blijven gedragen. Dat deed hij. 
Zodoende kwam hij in aanraking met opleidings-
begeleider Bert de Bruin van TECTUM die hem, 
na een aantal gesprekken, toezegde een leer-
bedrijf te zullen gaan zoeken. Dat werd gevon-
den bij Kroom Dakdiensten in Amsterdam. 

Daarvoor moest Menno op gesprek. “Mijnheer 
Erwin wilde van mij weten wat mijn ambities 
waren. Ik heb hem gezegd dat ik graag dakdek-
ker wilde worden en daarvoor een opleiding 
wilde volgen. Daar ging hij niet direct op in.  
Hij wilde me eerst een tijdje op proef. Dus ben 
ik voor Kroom Dakdiensten met behoud van  
uitkering aan de slag gegaan. Al vrij kort daarna 
werd mij aangeboden om, in dienst van TECTUM, 
een opleiding op niveau 2 te volgen in Purmer-
end. Als het goed gaat, behaal ik daarvoor dit 
jaar mijn diploma. Ik vind deze opleiding niet 

verkeerd. Ik wil er alles uithalen wat er in zit. 
Hoewel ik al vijf jaar op het dak sta, leer ik er 
iedere dag weer iets bij. De docenten geven op 
een heel leuke manier les. Je merkt dat ze veel 
ervaring hebben. Als het aan mij ligt, ga ik hier-
na door op niveau 3. Ik ben blij dat de periode 
van ellende achter me ligt en dat ik me nu echt 
kan richten op mijn toekomst. Iedereen die dat 
mogelijk heeft gemaakt ben ik daarvoor hart-
stikke dankbaar! Ook mijn moeder is helemaal 
happy en voor mij geldt dat net zozeer.”  n

Menno (24) heeft een hoop rottigheid uitgehaald in zijn leven. 
Zijn moeder werd er tureluurs van. Zij vond dat hij zijn leven aan 
het verknallen was. Hij hoorde het aan, beloofde beterschap en ging 
vervolgens weer in de fout. Tot de dag dat er werd aangebeld en 
een kennis van zijn vader zich meldde... 

De draai gevonden: Menno Koghee

10.00 uur: De leerlingen hebben pauze. Tijd voor indi-
viduele begeleiding naar aanleiding van de huiswerk-
opdracht. Om 10.15 uur beginnen de lessen weer. Het 
onderdeel ‘Mechanisch bevestigen van dakbedekking’ 
staat op de rol. Boren en parkeren, windbelasting, 
Bouwbesluit en hoe een losliggend geballaste dakbe-
dekking te plaatsen worden aan de orde gesteld. De 
ideeën lopen nog al uiteen. Berry en Peter blijken uit-
stekend op elkaar te zijn ingespeeld. Een fricadellen-
verband? Humor hoort erbij in de les. Rond 11.30 uur 
mogen de leerlingen vragen beantwoorden uit het 
werkboek. “Laat ze eerst maar even tobben,” aldus 
Berry en Peter.

12.10 uur: Lunchpauze. Tijd voor een broodje plus een 
moment voor Moccona. Alhoewel dit  laatste wel erg 
kort is, want rond 12.30 uur starten de lessen weer. 
Dit keer met het onderdeel ‘Dampremmende lagen’. 
Daarna wordt overgestapt op de ‘Dampdrukverdelende 
lagen’. 
Om 14.30 uur is het koffiepauze en vervolgens gaat
het verder met ‘Dakafwerkingen’.

16.00 uur: Peter’s werkdag zit er in Mierlo op. Hij ver-
trekt naar Nieuwegein om deel te nemen aan de voor-
lichtingsavond over Moldavië. Hij gaat mee als bege-
leider, dus is zijn aanwezigheid gewenst. 
Tegen 17.30 uur volgt de aftrap over Moldavië. Het 
dakproject wordt ingeleid door TECTUM-directeur 
Karel-Jan Batenburg en mede-docent John Verkaik.

Tussendoor is er even tijd voor een maaltijd van de 
Chinees en daarna snel weer door; tijd is kostbaar.
 
21.00 uur: De werkdag van Peter zit erop. Tijd om naar 
huis te gaan. Woudrichem is slechts een half uurtje 
rijden. Morgen vroeg weer op.  n

Opmerkelijk: Nederlanders best betaalde werknemers

De meeste Nederlandse werknemers zijn blij en tevreden met hun 
werk. Ondanks de sombere economische berichten, steeg hun 
gevoel van baanzekerheid licht in 2011. Bovendien gingen de lonen 

in bijna alle Nederlandse beroepsgroepen omhoog. Alleen de werk-
nemers in de financiële sector zagen hun inkomen met 0,6% dalen. 
De lonen van medewerkers in de productiesector stegen het sterkste, 
gemiddeld met 6,8%. 

Uit het onderzoek, waarvoor gegevens uit 23 verschillende landen met 
elkaar vergeleken zijn, blijkt verder dat Nederlandse managers, vakspecia-
listen, technici en het ondersteunend personeel internationaal gezien tot 
de top 3 van beste betaalde werknemers behoren. In hun bruto-uurtarief 
worden ze alleen ingehaald door Duitse en Britse collega’s.  n 

(LOONWIJZER/MONSTERBOARD WAGE INDEX)

De animo voor de vakopleidingen 
blijft onverminderd groot. Helaas 
heeft een aantal leerlingen in de 
afgelopen periode te horen gekregen 
dat ze als gevolg van de wachtlijst 
niet (direct) geplaatst worden. 

I n februari kwamen zij als eerste aan de beurt. 
Om de kans tot plaatsing te vergroten,  

kunnen bedrijven en dakdekkers zich nu al 
inschrijven voor de beroepsopleidingen die na 
de zomer worden georganiseerd. Bij TECTUM 
geldt het principe ‘wie het eerst komt, die het 
eerst maalt’. Wat betreft korte cursussen of 
maatwerkscholing geldt een vergelijkbaar  
verhaal. Hoe eerder er wordt ingeschreven,  
des te meer rekening er gehouden kan worden 
met individuele wensen.  n

Annuleringskosten
Voorafgaand aan het organiseren van 
scholing of opleidingen worden kosten 
gemaakt die voor rekening TECTUM zijn.

Er wordt bijvoorbeeld lesruimte gereserveerd, 
speciaal lesmateriaal ontwikkeld, een  

externe docent ingehuurd, hulpmiddelen  
aangeschaft, de catering verzorgd etc. Bij het 
niet doorgaan van een opleiding of cursus zou 
TECTUM deze kosten moeten verhalen op de 
bedrijfstak via SF BIKUDAK. Dit zou niet terecht 
zijn. Daarom worden door TECTUM annule-
ringsvoorwaarden toegepast voor korte cursus-
sen, Ondernemers- en Kaderopleidingen als-
mede voor de vakopleidingen. Naast E25 aan 
administratiekosten per aangemeld persoon, 
moet aan de cursuskosten of het schoolgeld 
worden voldaan bij aanmelding of uitnodiging. 
Binnen 3 werkdagen na de dagtekening van 
de uitnodiging kan echter volledig kosteloos 
schriftelijk worden geannuleerd. Wordt er 
uiterlijk 3 weken voor de aanvang van cursus 
of opleiding schriftelijk geannuleerd, dan 
worden alleen de administratiekosten à E25 
in rekening gebracht. Daarna loopt het op.  
Binnen 3 weken voor aanvang wordt 50% van 
de cursuskosten in rekening gebracht, binnen  
2 weken is dat 75% en daarna 100%. Wel mag 
een vervanger de plaats van de aangemelde 
deelnemer innemen.  n

Wachtlijst en 
plaatsing

Menno Koghee
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Actieplan Techniek Diploma-uitreiking 2012
Natuurlijk is de datum 26 juni 2012 met rood in de 
agenda omcirkeld. Dan immers, vindt de befaamde 
diploma-uitreiking van TECTUM plaats. Vanwege het 
EK-voetbal, wordt deze dit jaar op een dinsdagavond 
georganiseerd en niet op de traditionele donderdag. 
Zoals altijd belooft het weer een bijzonder spektakel 
te worden. Uiteraard ontvangt iedereen te zijner tijd 
een persoonlijke uitnodiging voor de feestavond.  n

Prikbord

Bruce Joosten

Deze hebben te veel mobiel gebeld, zijn her 
en der leningen aangegaan of er werd te 

veel op afbetaling gekocht. In elk geval is er te 
veel geld uitgegeven. Zo veel, dat op een ge-
geven moment niet meer aan de aflossings- 
verplichtingen kon worden voldaan, met nare 
consequenties	tot	gevolg.	TECTUM	besteedt	in	 
blokweek 2 van de Basisberoepsopleiding aan-
dacht aan het budgetteren. Aan de hand van 
een huishoudboekje worden leerlingen gecon-
fronteerd met hun eigen inkomsten en uitgaven. 
De bedoeling is uiteraard dat ze inzicht en grip 
krijgen op de eigen financiële situatie. Aan de 
hand van een eenvoudig budgetplan wordt dui-
delijk gemaakt welke vaste lasten ze per maand  
hebben en hoeveel geld er vervolgens overblijft 
voor ‘leuke’ dingen. Ook wordt kenbaar ge-
maakt wat ze kunnen ondernemen mocht het 
desondanks mis gaan. Dat is in alle gevallen 
contact opnemen met de eiser. Door dit tijdig  
te doen, kan immers een hoop ellende achteraf 
worden voorkomen. Vanzelfsprekend wordt ook 
uit de doeken gedaan hoe ze dat het beste kun-
nen doen. Door het beheren van geldzaken van 
leerling-dakdekkers zo eenvoudig mogelijk aan 
hen uit te leggen, hoopt TECTUM dat ook hun 
huishoudboekje in het dagelijks leven werkt  
of gaat werken.  n

Communicatietraining
De eerste dag van deze tweedaagse communi-
catietraining had vooral betrekking op het  
visitekaartje van het bedrijf zijn. Thema’s als 
communicatief handelen, de onderlinge samen-
werking en een goede omgang met klanten 
passeerden hiervoor de revue. Tussen de 
trainingsdagen door bezochten de binnen-
dienstmedewerkers één van de vijf vestigingen 
van het bedrijf, waarbij samen met de monteurs 
tevens een aantal daken werd bekeken. Van dit 
bezoek werd een verslag gemaakt. De tweede 
cursusdag werden deze verslagen individueel 
besproken. De docenten merkten op verrast te 
zijn door het hoge inhoudelijke gehalte van alle 
rapportages. De cursusdeelnemers zelf vonden 
het werkbezoek leerzaam en bovendien had het 
tot een verbetering in de wederzijdse communi-
catie met de monteurs geleid. Verder werd de 
tweede dag aandacht besteed aan taalvaardig-
heden, telefonische dienstverlening, klantvrien-
delijkheid, omgangsvormen en leidinggevende  
vaardigheden. Anders dan bij de vijfdaagse  
cursus voor de monteurs waren deze onder-
delen toegespitst op de specifieke werksituatie 
van de binnendienst. n

Volg eens een... Communicatiecursus

Klanten en werknemers 
centraal
Dagelijks wordt er, van hoog tot laag, in bedrijven met elkaar gecommuniceerd. 
Communicatie strekt zich bij wijze van spreken uit van het praatje bij het koffiezet-
apparaat tot aan de ondertekening van het contract voor een dakproject. Bedrijven 
stellen in toenemende mate vast, dat goed met elkaar kunnen communiceren een 
belangrijk strategisch middel is om ondernemingsdoelstellingen te realiseren.

E en goede communicatie vanuit alle bedrijfsonderdelen, met zowel interne als externe relaties, 
draagt bij aan groei en verdere ontwikkeling. TECTUM en Dak Academie kunnen hiervoor inspi-
rerende trajecten aanbieden. Deze zijn direct gekoppeld aan de dagelijkse beroepspraktijk en 

brengen werknemers praktische vaardigheden op dit terrein bij. Er bestaan twee varianten. Zo kan 
een communicatiecursus in algemene zin en voor iedereen toegankelijk worden aangeboden (open 
inschrijving). Daaraan namen de afgelopen periode verscheidene voorlieden en uitvoerders uit diver-
se bedrijven deel. Maar een communicatiecursus kan ook als maatcursus worden ontwikkeld, ook 
voor binnendienstmedewerkers. 
 
Verschillen
Het verschil in beide cursusvarianten is dat de voorlieden en uitvoerders uit de algemene communi-
catiecursus wat sterker in aanraking worden gebracht met het leidinggeven en begeleiding bieden. 
Naast de eigen positie, rol en verantwoordelijkheid, wordt het accent hierin vooral gelegd op het 
belang van gesprekstechnieken, het maken van werkafspraken, luisteren en observeren, gespreks-
stijlen, motiveren en stimuleren, samenvatten van gemaakte afspraken, omgaan met medewerkers, 
conflicthantering en het helder en duidelijk formuleren. Aan de hand van talloze voorbeelden is in de 
praktijk fors geoefend en moet voor iedereen duidelijk zijn geworden hoe je een goede communicatie 
op de werkvloer kunt bereiken. Daarbij wordt niet geschroomd om het eigen communicatiegedrag 
eens flink onder het vergrootglas te leggen in een fictief werkoverleg. Tot slot wordt tijdens deze 
algemene cursus ingegaan op diverse vergadertechnieken en het schriftelijk rapporteren.

Lesstof
De tweedaagse communicatietraining die 
onlangs aan de binnendienstmedewerkers van 
Consolidated | Dakwacht werd aangeboden, 
maakt onderdeel uit van een groter maattraject 
dat TECTUM/Dak Academie specifiek voor dit 
bedrijf heeft ontwikkeld. Om dit grote maat-
traject te laten werken zijn indertijd de doel-
stellingen van deze onderneming in kaart 
gebracht. Daarbij werd tevens de eigen werk-
situatie betrokken. Op basis daarvan is lesstof 
ontwikkeld die op zijn beurt weer onder een 
vergrootglas is gelegd. Uiteindelijk resulteerde 
dit in een cursus/trainingstraject waarbij zowel 
de monteurs als de binnendienst zouden wor-
den geschoold. Voor de monteurs pakte dit uit 
in een vijfdaagse cursus waarin de nadruk lag 
op vakmanschap, communicatievaardigheden/
klantgericht handelen plus de bedrijfseigen 
module. Voor de binnendienstmedewerkers 
volgde de tweedaagse training op het terrein 

van communicatie met thema’s communicatief 
handelen, onderlinge samenwerking en een 
goede omgang met klanten.
 
Inhoud
In de tweedaagse communicatietraining aan 
de binnendienst stond voorop dat een klant 
vanaf het allereerste telefonische contact goed 
geholpen moest worden. Dit betekent dat er 
onder andere goed moet worden geluisterd, 
vakmatig wordt gehandeld en externe 
(technische) vragen in goede banen worden 
geleid. Voorts krijgt de binnendienst ook te 
maken met uiteenlopende vragen van de eigen 
monteurs. Derhalve is, naast klantvriendelijk-
heid en oplossingsgericht werken, een goede 
interne communicatie eveneens een vereiste. 
Daarop lag mede het accent in dit maattraject.

Scholieren hebben nog steeds weinig belangstelling voor een technisch beroep. Vanwege 
de impopulariteit van de vakopleidingen en doordat er de komende jaren grote groepen 
technici met pensioen gaan, dreigt er in 2016 een dramatisch tekort van 170.000 vaklieden 
te ontstaan. 
Dit tekort heeft bijvoorbeeld betrekking op schilders, bankwerkers, storingsmonteurs en 
dakdekkers. Om het tij te keren heeft de overheid een actieplan ontwikkeld dat het vak-
onderwijs in het zonnetje moet zetten. De campagne kost 19 miljoen euro en gaat jongeren 
al op jonge leeftijd in aanraking brengen met technische beroepen.  n

Er wordt niet 
geschroomd om het 
eigen communicatie-
gedrag eens flink 
onder de loep te 
leggen in een fictief 
werkoverleg. 

Werkgevers worden nogal eens 
geconfronteerd met de deur-
waarder die beslag komt leggen 
op het loon van één van hun 
personeelsleden. 

Over 
geldzaken
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Stoere meiden!

H un baan is hectisch. Een buitenstaander 
zou er knettergek van kunnen worden. 
Zij dus niet. De telefoon op hun afdeling 

rinkelt nagenoeg onophoudelijk. Veelal vragen 
over onderhoud of ongerustheid over een  
lekkage. Zij zijn daarvoor de vraagbaak, het 
eerste aanspreekpunt en staan servicemon-
teurs en opdrachtgevers met raad en daad  
terzijde. Altijd met een smile, vriendelijk en 
oplossingsgericht. Vrouwelijke charme als  
het moet, maar bovenal to the point. Met de 
buitendienst worden de afspraken voor heel 
Nederland ingepland en indien nodig zorgen 
ze voor technische support.  
 
De administratie wordt bijgehouden en voor de 
kleinere werken wordt de rekening opgesteld 
en verzonden. Eigenlijk zorgen ze ervoor, dat 
iedereen tevreden is. Een tevreden en ontzorg-
de klant keert namelijk terug. En daarvoor  
voelen zij zich verantwoordelijk. Hollen of stil-
staan kennen de meiden in Oisterwijk niet. Ze 
noemen het liever hollen of lopen. Geen dag  
hetzelfde. Als het droog weer is krijgen ze  
meer vragen over het dakonderhoud. Plenst  
het uit de hemel, dan gaat het hoofdzakelijk  
om lekkages. Nagenoeg altijd betreft het dan 
de daken van een ander dakbedekkingsbedrijf. 

Grappig, niet? Werken in een mannenwereld 
vinden Adriën, Marieke en Merel geen enkel 
punt. Liever dat, dan alleen met vrouwen. Ze 
vinden zich er ook geschikt voor. Ze zeggen  
dat ze haren op hun tanden hebben en zich de 
kaas niet van het brood laten eten door die 
kerels. Ze schatten in dat ze behoorlijk direct 
kunnen reageren. Recht voor z’n raap. Als 
iemand daar niet tegen kan, dan heeft ie pech 
gehad. Zo zijn ze zelf ook onder elkaar.  
Gewoon zeggen wat er te zeggen is.  
 
De 9-tot-5-mentaliteit is ook zoiets. Iemand die 
dat wil, moet maar ergens anders gaan werken. 
Verder vinden ze zichzelf meiden die iets voor 
elkaar over hebben en elkaar iets gunnen. Het 
matcht onderling bijzonder. Scholing in de dak-
bedekkingsbranche hebben ze ook gevolgd. 
Hun directie stimuleert dit van harte.  
 
Bij TECTUM werd deelgenomen aan cursussen 
zoals ‘BHV’, ‘VCA-VOL’, ‘Gezond en Veilig 
Werken op het Dak’ of aan een communicatie-
training. In de praktijk is meegelopen met  
servicemonteurs en ze hebben een cursus  
‘Dakdekken voor Minder Gevorderden’ gevolgd. 
Adriën, Marieke en Merel staan hun mannetje. 
n

De spinnen in het web zijn ze, bij Dakaccent Nederland in 

Oisterwijk. Met z’n drieën zorgen ze dat de service-afdeling 

er op rolletjes loopt. Marieke van Kemenade, Adriën Verkooijen 

en Merel van de Veldt zijn stoere en enthousiaste meiden, die 

uiteraard de nodige scholing bij TECTUM achter de rug hebben. 

V.l.n.r.: Adriën Verkooijen, Marieke van Kemenade en Merel van de Veldt    

Looptijd:                                                      
De CAO is één jaar van kracht. Van 1 januari 
2012 tot en met 31 december 2012.

Lonen:                                                       
De lonen worden per 1 juli 2012 structureel 
verhoogd met 1,75%. Er volgen eenmalige bruto 
uitkeringen per 1 juli 2012 van e100 en per 
1 oktober 2012 van e75. 
De structurele loonsverhoging geldt vanaf 1 juli 
2012 ook voor een deel van het UTA-personeel.

Verhoogde vergoedingen:                                
Fiets (per dag): e1,00
Bromfiets (per dag): 
•	 voor	de	eerste	25 kilometer e1,25 
•	 daarboven	voor	elke	kilometer	e0,07
Motor: per kilometer e0,25
Auto per kilometer:
•	 alleen	reizend	e  0,34
•	met	één	collega	e0,35
•	met	twee	collega’s	e0,40
•	met	drie	of	meer	collega’s	e0, 42

Werkkleding: e1,15
Toeslag slopen: e0,39

Dienstverband:                                             
Indien een werknemer 24 maanden in dienst is 
(voorheen 12 maanden), wordt hij geacht voor 
onbepaalde tijd in dienst te zijn. De koppeling 
van het dienstverband bij TECTUM aan het 
dienstverband bij een werkgever verandert niet.

Werken in de hitte:                                          
Als de temperatuur 40° Celsius of hoger is 
(gemeten op een hoogte van 1,50 meter boven 
de werkplek), dan hoeft er niet te worden 
gewerkt in de buitenlucht. Werknemers krijgen 
hun salaris doorbetaald.

Bij een te verwachten buitentemperatuur van 
25° Celsius of hoger, mag de werkgever een 
tropenrooster instellen. De werkdag kan dan 
starten om 05.30 uur.

Gezond en veilig:                                                    
De cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ 
is voor iedereen verplichte kost. Na drie jaar 
volgt een herhalingsdag. Daarvan waren voor-
heen leerlingen die de beroepsopleidingen 
volgden of hadden gevolgd, uitgezonderd. Deze 
uitzondering komt te vervallen. Voortaan geldt 
de driejaarlijkse herhaling voor iedereen.

Vakantie/roostervrij:                                          
Over een periode van drie weken, kunnen 
bedrijven voortaan zelf bepalen wanneer zij de 
aaneengesloten tweewekelijkse wintersluiting 
toepassen. Het vakantiejaar loopt voortaan 
gelijk met het kalenderjaar (van 1 januari tot 
en met 31 december).

Pensioen:                                                               
•	 Tussen	1 januari 2015 en 1 januari 2017 zal 
het pensioenfonds (Bpf-BIKUDAK) fuseren  
met het pensioenfonds voor de bouwnijverheid 
(Bpf-Bouw), afhankelijk van bepaalde factoren.
•	 De	pensioengerechtigde	leeftijd	zal	staps-

gewijs stijgen naar 67 jaar. CAO-partijen hebben 
afgesproken om activiteiten te ontplooien op 
het terrein van duurzame inzetbaarheid. Daar-
door moet het o.a. mogelijk worden om oudere 
werknemers gezond aan het arbeidsproces te 
laten blijven deelnemen.
•	 Het	pensioen	voor	UTA-personeel	zal	op	het	
niveau van Bpf-Bouw worden gebracht.

Loopbaan:                                                             
•	Met	ingang	van	1 januari 2013 gaat TECTUM 
werken aan een traject voor het verstrekken van 
een loopbaanadvies. Zodra dit traject gereed is, 
kunnen werknemers eens per vijf jaar bij 
TECTUM terecht voor een loopbaanadvies.
•	 Er	komt	onderzoek	naar	de	mogelijkheden	
om bouwplaatspersoneel te laten doorgroeien 
naar een UTA-functie.                                               
•	 Er	wordt	een	‘pilot’	gestart	die	als	doel	heeft	
om (jonge) dakdekkers voor de dakbedekkings-
sector te behouden.
•	 CAO-partijen	blijven	zich	inzetten	om	ZZP’ers	
bij de branchestructuur te betrekken. n  

De nieuwe CAO BIKUDAK
Bonden en werkgevers hebben op 25 april 2012 overeenstemming 
bereikt over een nieuwe CAO BIKUDAK. Hier de belangrijkste punten:
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