
Roland Sleutjes:
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Diploma- 
uitreiking 2012
De diploma-uitreiking van 
TECTUM is al jaren hèt 
hoogtepunt na een jaar lang 
hard werken en leren. Dit jaar 
werden er 175 diploma’s en 
certificaten uitgereikt door 
Lieke van Lexmond.  
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Voorspellingen
doen
Joop Louwerman (55) 
schopte het tot voorman-
dakdekker bij Patina 
Dakbedekkingen Andijk. 
Binnen één dag heeft hij 
in de gaten of het iets met 
een leerling wordt of niet. 
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Samenwerking
ROC Friese Poort
Medio september onder-
tekenden ROC Friese Poort 
en TECTUM een samen-
werkingsovereenkomst 
voor de komende vijf jaar 
met een optie tot verlenging.
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S leutjes staat te boek als een aardige en 
bescheiden man die niet zo nodig op de 
voorgrond hoeft te treden. Dit wordt voor 

een gedeelte door hem beaamd. “Bescheidenheid 
naar de markt toe, dat klopt wel. Je zal mij mezelf 
niet snel op de borst zien kloppen met de mede-
deling dat we het zo geweldig doen. Dat past niet 

bij mij. Bovendien doen wij met Wédéflex heel 
veel samen. Liever alles in overleg. Het imago 
van Wédéflex staat. We zijn een zeer succesvolle 
onderneming, maar schreeuwen dat niet dage-
lijks van de daken. Intern neem ik graag de rol 
van leidsman op mij en dan mag je op mij 
leunen. Ik ga ook voor dingen staan als ik  Roland Sleutjes 

Gespot in Nieuwegein:
Hoogwerker op de parkeerplaats
 

Kort voor de zomer volgde de buitendienst van Consolidated | Dakwacht 
bij TECTUM een korte cursus ‘Veilig Werken met de Hoogwerker’. Deze 
eendaagse cursus is bedoeld voor degene die incidenteel of regelmatig 
een hoogwerker bedient.

Het werken met een hoogwerker kan veel risico’s met zich meebrengen. Hierbij kan gedacht 
worden aan het werken bij veel wind, kantelen van de hoogwerker of het vallen van hoogte. 
Vanzelfsprekend besteedt TECTUM aandacht aan zulke risico’s. De cursus was opgesplitst in  

een theorie- en praktijkdeel. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat het theoriedeel uitsluitend werd 
gegeven ter ondersteuning van de praktijkinstructie. Zodoende kwam, naast de Arbowet, normen en 
richtlijnen en wettelijke bepalingen, tijdens de theorie vooral de praktische en veilige omgang met  
de hoogwerker aan de orde. Voor het praktijkdeel was op de parkeerplaats bij TECTUM een parcours 
uitgezet. Hierop werd het veilig werken met een hoogwerker geoefend. De deelnemers moesten ver-
schillende manoeuvres uitvoeren om ongelukken en schade te voorkomen. De dag werd afgesloten 
met een examen. De deelnemers die voor deze korte cursus geslaagd waren ontvingen een wettelijk 
erkend certificaat.  n

> Lees verder op pagina 2

In vakantietijd
Vakantie betekent voor velen even 
niets aan je hoofd hebben en er 
lekker tussenuit gaan. In het oplei-
dingscentrum in Nieuwegein werd 
druk aan de weg getimmerd om 
het nieuwe opleidingsseizoen op 
rolletjes te laten verlopen. 

Zo zijn de docenten druk bezig geweest om de 
nieuwste wet- en regelgeving in de lesstof te 
verwerken. Dat betekende een hoop uitzoek-
werk, het herschrijven van teksten, de ver- 
nieuwing van beeldmateriaal en grafieken. Dat 
betekende een hoop uitzoekwerk. Ondertussen 
volgden ze, samen met alle opleidingsbegelei-
ders, ook nog een korte cursus van stichting 
Veiligheid.NL. Deze cursus was er op gericht 
om in het komende seizoen nog meer rende-
ment te gaan halen uit de verplichte C1-cursus 
‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ (zie ook 
artikel pagina 2). En passant werd in de prak-
tijkruimten door een ingehuurd timmerbedrijf 
druk gewerkt aan de vernieuwing van de dak-
mallen zodat het nieuwe opleidingsseizoen 
weer met een schone lei van start kon gaan. n
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Column
Commentaar

Ik weet dat ik een hoop commentaar zou  
kunnen verwachten op de jaarlijkse diploma-
uitreiking van TECTUM. Vanzelfsprekend gaat 
het op dit feestje dat door TECTUM speciaal 
georganiseerd wordt voor de dakbedekkings-
branche om het in het zonnetje zetten van  
de gediplomeerden. Ook dit jaar was onze 
bedrijfstak er in geslaagd weer een kleine 
200 kandidaten gediplomeerd te krijgen 
voor verschillende functies binnen de  
dakbedekkingsbedrijven.   

Verder gaat het ons ook om iets anders, 
namelijk de jaarlijkse ontmoeting tussen 
alles en iedereen binnen de bedrijfstak  
zonder enig commercieel oogmerk. 
Verbinden. We nodigen gewoon iedereen uit 
die we kennen en die iets te maken heeft, 
direct of indirect, met het uiteindelijk maken 
van baanvormige, schubvormige dakbedek-
king op licht hellende, maar meestal platte 
daken. Een feestje van en voor de bedrijfstak, 
aangeboden door de bedrijfstak met de beste 
aanleiding die er bestaat, namelijk vieren 
dat het vakmanschap is toegenomen door 
meer gediplomeerde medewerkers.

Alles moet zorgvuldig gebeuren, goed ge-
organiseerd, smaakvol, voor ieder wat wils. 
Dat proberen we althans. Met onder andere 
een goede maaltijd, want de meeste genodig-
den (lees: dakdekkers) kunnen wel wat 
gebruiken, na veelal een dag hard werken, 
snel opfrissen en dan afreizen naar Nieuwe-
gein, vanuit alle windstreken van Nederland. 
En ja, zo’n feestje kost geld, zeker als het 800 
of meer gasten betreft. Of dat nu allemaal 
nodig is in economische mindere tijden,  
daarover mag je van mening verschillen. 
Misschien moet het in de toekomst wel wat 
anders, daar denken we echt goed over na.

Maar dan sta je toch wel even gek te kijken 
als in het dakenblad Roofs gesteld wordt dat
(en ik vat het samen): de diploma-uitreiking 
geen afspiegeling is van de maatschappij. 
Dat niet alle groepen mensen vertegenwoor-
digd zouden zijn. Dat er aangesloten wordt 
op de te wensen dakcultuur, maar dat vooral 
de organisatie de ogen sluit voor ontwikke-
lingen op het dak en de maatschappij door 
aan te sluiten op de machocultuur die er 
heerst...

Roofs wil een statement maken. Altijd goed, 
altijd wenselijk. Maar dan moet je wel weten 
waarover je praat. De hoofdredacteur heeft, 
wat ons betreft, met zijn commentaar aange-
geven totaal buiten de werkelijkheid te staan, 
vooral van die van de dakbedekkingsbranche. 
En dat is toch wel jammer als je wilt schrijven 
over deze branche met enig verstand van 
zaken. Want dat is er klaarblijkelijk niet en 
erger, begrip is er al helemaal niet. Maar 
iedereen is volgend jaar weer van harte  
welkom, dan legt de dakbedekkingsbranche 
het nog een keer uit. 

Karel-Jan Batenburg
directeur TECTUM

Hoogeveen dicht
de regionale opleidingslocatie Hoogeveen is 
gesloten. Als gevolg van een inkrimpende 
markt werd deze sluiting helaas onontkoom-
baar. Om de noordelijke locatie open te houden 
zou een drastische tariefverhoging nodig zijn 
geweest. In deze tijd geeft zo’n verhoging geen 
pas. Wel zijn goede afspraken met de beheer-
der gemaakt over een eventuele heropening van 
de vestiging zodra de markt weer aantrekt. n

Krimpende instroom
De instroom van jongeren naar een bouwgerelateerd beroep 
staat zwaar onder druk. Bouwbreed krimpt de instroom met 
maar liefst 50% of meer. Ook de instroom van leerling-dakdek-
kers in de vakopleiding lijkt drastisch terug te lopen. Tijdens 
de diploma-uitreiking deed TECTUM-voorzitter Arthur Leenders 
de dringende oproep aan werkgevers om eens in de eigen 
organisatie te kijken of er mogelijkheden tot plaatsing van 
leerling-dakdekkers bestaan. “Als de economie aantrekt, zul-
len we jonge mensen hard nodig hebben,” aldus Leenders. n

MVO in OKD-Top
Vorig jaar werd als pilot binnen de 
certificaat-eenheid ‘Bedrijfsvoering’ het 
leeronderdeel Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO) in de OKD-
Top gedoceerd. 

Met ingang van dit jaar maakt het daarvan 
definitief onderdeel uit. MVO heeft met 

duurzaamheid te maken. Met MVO wordt in de 
OKD-Top o.a. ingegaan op de verantwoordelijk-
heid die een ondernemer kan nemen voor de 
effecten van zijn bedrijfsactiviteiten op mens  
en milieu. Met daarbij de juiste balans tussen 
de 3 P’s: people, planet en profit. Verder wordt 
MVO in de OKD-Top vertaald naar praktische 
zaken zoals de besparing op energie of het 
bereiken van een kostenverlaging met bijvoor-
beeld andere materialen, duurzame inkoop of 
de afvoer van dakafval. n

Eens in de drie jaar volgt een herhalingsdag 
voor iedereen. Deze herhalingstermijn is 
niet voor niets gekozen. Dat blijkt na een 

analyse van de parate kennis op het terrein van 
arbo- en veiligheid.
 
Smartboard
Vanaf eind 2011 maakt TECTUM voor de C1-cur-
sus gebruik van interactieve elementen zoals  
het digitale schoolbord (smartboard) met stem-
kastjes voor de deelnemers. Met het stemkastje 
beantwoordt de deelnemer (anoniem) meer- 
keuzevragen die op het terrein van arbo- en  
veiligheid liggen. Nadat alle vragen zijn beant-
woord, rekent het smartboard razendsnel uit op 
welk terrein de meest foute antwoorden zijn 

gegeven. Zodoende kan de parate kennis over 
arbo- en veiligheid worden getoetst.  
Docent bijzondere projecten en middelbaar  
veiligheidskundige Arnold vermeulen heeft de 
resultaten van 334 deelnemers uit het laatste 
kwartaal 2011 geanalyseerd. Daaruit bleek o.a. 
dat er veel onbegrip bestaat over de LMRA ofte-
wel Laatste Minuut Risico Analyse. Vermeulen: 
“De LMRA noemen ze ook wel de start-werkana-
lyse. Het is een korte risicobeoordeling die voor 
de aanvang van werkzaamheden wordt uitge-
voerd. Doel is, dat alle medewerkers zich bewust 
zijn van de veiligheids-, gezondheids- en milieu-
risico’s en voldoende maatregelen hebben 
getroffen om ongevallen te voorkomen. Uit de 
respons bleek daarin het nodige te verbeteren  
te zijn. Ook rond de opslag van (brandbare) 
materialen op het dak schoot de kennis tekort 
en bovendien bleken de vuistregels voor het 
werken bij harde wind of in een lawaaiige  
omgeving tamelijk onbekend.”  
Zo zijn met gebruik van de mogelijkheden die 
een smartboard biedt, nog meer pijnpunten 
blootgelegd waarop flexibel en maatgericht door 
de docenten van TECTUM wordt ingespeeld. 
Vermeulen: “Het mooie aan dit systeem is dat 
we in de lesstof de nadruk kunnen leggen op 
thema’s waaraan een groep behoefte heeft. Deze 
systematiek maakt deze cursus trouwens uiter-
mate geschikt als maatcursus voor individuele 
bedrijven. Bedrijven kunnen hun kennis over 
arbo en veiligheid doeltreffend in groepsverband 
bij TECTUM laten checken en updaten, waarbij 
tegelijkertijd aan de CAO-verplichting wordt 
voldaan. Twee vliegen in één klap dus.” n

Smartboard handig hulpmiddel
De korte cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ (C1) is voor iede-
re dakdekker een CAO-verplichting. Leerling-dakdekkers, die deelnemen 
aan de Basisberoepsopleiding Dakdekker (niveau 2), moeten voor deze 
cursus slagen. In niveau 3 volgen de deelnemers een korte opfriscursus 
over de materie. 

Wist u dat...
 ...Ruim 74% van de jongeren bij brand als 
eerste de laptop zou redden, gevolgd door de 
mobiele telefoon (65%)? Ouderen beschouwen 
foto’s en fotoalbums van vroeger als het meest 
dierbare bezit.
 
...Er dit jaar meer middelbare scholieren zijn 
gezakt voor hun examen dan vorig jaar? Alleen 
op de HAVO steeg het aantal geslaagde leer- 
lingen licht. Toch valt de gemiddelde daling van 
1,8% mee, want de examenregels waren dit jaar 
een stuk strenger. Grofweg zijn negen van de 
tien scholieren op het VMBO, HAVO en VWO 
geslaagd. Dat gebeurde met hogere cijfers dan 
vorig jaar. De lichte daling van het totaal aantal 
geslaagden komt door de verscherpte eisen. 
Deze periode moest voor het centraal examen 
minimaal een 5,5 gehaald worden. Vroeger kon 
een slecht resultaat op het centraal examen 
worden gecompenseerd door goed te presteren 
op het schoolexamen. n

Arthur Leenders

denk dat er onrecht in het spel is. Moldavië is 
daarvan een voorbeeld.”

Winst-dak
Sleutjes is zeer te spreken over TECTUM. 
“TECTUM dragen wij een bijzonder warm hart 
toe. Scholing en opleidingen zitten diep in de 
genen van Wédéflex. Ik ben er trots op dat 
Wédéflex een van de eerste was die samen met 
TECTUM leverancierscursussen en trainingen 
ging verzorgen. Wédéflex wil heel graag dat de 
mensen weten hoe je ons materiaal verwerkt. 
Als je dit goed aan de dakdekker uitlegt, dan 
maken ze een goed dak dat lang mee gaat en 
minder klachten veroorzaakt. Realiseer je eens 
hoeveel geld je daarmee verdient. Uiteindelijk 
wordt zo’n dak een winst-dak. Wij vinden dat 
bijzonder belangrijk. Bij nieuwe producten wil 
Wédéflex trainingen verzorgd zien waar de slim-
migheidjes worden geleerd. TECTUM is één van 
de plekken waar dit kan.”

Sponsoring
Sleutjes maakt kenbaar het uniek te vinden dat 
Wédéflex de Moldavië-reis voor TECTUM mag 
organiseren. Minder begrip heeft hij evenwel 
voor de opstelling van sociale partners om  
hierin geen geld meer te steken. “Dat is een 
keiharde mededeling. Ik snap de boodschap 
wel, maar ik heb er geen begrip voor. Ik vind 
zo’n houding te kil en te kort door de bocht. 

Daardoor blijft er geen speelruimte om 
Moldavië op een andere manier alsnog te rege-
len. Omgekeerd is het natuurlijk ook niet zo 
dat je, vanuit het oogpunt van maatschappelijke 
betrokkenheid, gelijk de portemonnee moet 
trekken. Dan is het einde zoek. Of je ‘ja dan nee’ 
financieel gaat bijdragen heeft volgens mij te 
maken met het feit hoe je zelf in het leven staat. 
Wédéflex doet veel meer dan alleen de sponso-
ring van het Moldavië-project. Voor geestelijk 
gehandicapte kinderen bijvoorbeeld of de strijd 
tegen kanker. Wij sponsoren KIKA, maar willen 
er verder niet in betrokken worden. We houden 
al onze sponsoractiviteiten liever stil. Waarom 
we ze dan doen? Voor de ‘smile’ achteraf en er 
mag best ‘dank je wel’ worden gezegd. Meer is 
niet nodig. Dat is maatschappelijke betrokken-
heid. Een aantal jaren geleden hebben we een 
actie gehad dat we stamppotpakketten weg-
gaven. Daaraan verbonden we, dat al onze 
werknemers een dagje gingen meedraaien bij 
het Leger des Heils. Ik prijs mijzelf gelukkig met 
de rol die ik op zo’n moment kan spelen. Als 
mijn kinderen wat ouder zijn, wil ik ze ook de 
keerzijde van het leven laten zien. Juist om 
duidelijk te maken dat hier niet alles vanzelf-
sprekend is. In essentie hebben wij het in 
Nederland namelijk best goed. Met het 
Moldaviëproject is het net zo. Ik ben blij dat  
wij de mogelijkheden hebben gekregen om  
dit op te pakken.”

Garantstelling
Wédéflex heeft zich gecommitteerd om voor 
twee jaar garant te staan voor de reis, het ver-
blijf, de uren van de begeleiders en alles wat 
daar verder omheen zit. Sleutjes: “Materiaal dat 
deden we al meerdere jaren. Op de diploma- 
uitreiking is deze ondersteuning breed bekend 
geworden. Ja, dat is in orde, maar daarbij blijft 
het wat mij betreft. Uiteindelijk zijn we een 
onderneming waar geld moet worden verdiend. 
Maar dat kan ook op een heel nette chique 
manier. Op een wijze zoals wij dat de afgelopen 
tien jaar hebben ingevuld. Laten zien dat je er 
bent, dat je succesvol bent en dat je zonder  
pretenties kwaliteit levert. Zoiets past Wédéflex. 
Ik geef ook iedere keer aan de dealers mee  
dat het niet alleen concurrenten van elkaar zijn, 
maar bovenal collega’s. Ik begrijp dat dit laatste 
bijzonder lastig ligt in deze tijd. Het is op dit 
moment ieder voor zich en dat mag ook. Maar 
daarnaast is er nog iets wat ons samen verbindt 
en waarop we met z’n allen trots mogen zijn. 
Onze wereld is van iedereen...”  n
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Arnold Vermeulen voor het smartboard
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O ngeveer anderhalf jaar geleden kreeg hij last van nek en 
rug. Niet zo verwonderlijk als je in zijn verleden duikt. 
Naast het werk op het dak, loste hij wekelijks vracht-

wagens met honderden rollen dakbedekking. Met het handje en 
op het schoudertje wel te verstaan. Geen enkel probleem. Later, 
bij Patina Dakbedekkingen, zag hij in dat dit met allerlei hulp-
middelen veel en veel beter geregeld kon worden. Maar toen was 
het leed aan rug en nek waarschijnlijk al geschied. Hij ging zich 
steeds beroerder voelen. Maar naar de dokter stappen, ho maar. 
Niet lullen maar poetsen, daar is hij van. Louwerman is geen type 
dat voor ieder wissewasje op het spreekuur zit. Ga weg. Maar 
toen het echt niet verder kon, zat hij er alsnog. En daarvan zou-
den nadien nog vele bezoeken volgen. Na allerlei onderzoek 
bleek dat hij zeven versleten nekwervels had. Opereren bleek 
onmogelijk, revalideren wel. Daarna was het de vraag of hij ooit 
nog op het dak zou kunnen werken als dakdekker. Die laatste 
jobstijding kwam aan als een hamerslag. Hij voelde zich beroer-
der dan ooit. Hij hield van dit vak, van het bedrijf. Zijn ziel en 
zaligheid kon hij in het dakdekken leggen. Thuiszitten met een 
uitkering? Een gruwel. Hij moest er niet aan denken.
 
 

Maatcursus
Louwerman bleef contact met Patina 
houden en ging er regelmatig ‘een 
bakkie doen’. Hoofduitvoerder Per 
Schooneman roemt zijn collegialiteit 
en betrokkenheid bij het bedrijf. 
Schooneman maakt kenbaar dat 
Louwerman veel kennis van zaken 

heeft en dat men deze kennis voor het bedrijf wilde behouden 
door hem in een andere, minder rugbelastende, baan te herplaat-
sen. Deze mogelijkheid diende zich aan toen intern een aantal 
functies van inhoud veranderde. Daardoor bleven er taken liggen. 
Maar die moesten wel uitgevoerd worden. Deze hadden betrek-
king op VGM-inspecties bij de ploegen op het dak, begeleiden 
van jongeren en het doen van kleine werkopnames. Schooneman 
nam contact op met Louwerman en vroeg of deze er iets voor 
voelde. Deze sprong een gat in de lucht. Daarna volgde overleg 
met de afdeling P&O. Daar besprak Schooneman de reïntegratie-
mogelijkheden voor Louwerman. Men besloot om een profiel-
schets voor de nieuwe functie op te stellen. Toen dat was 
gebeurd, nam P&O contact op met opleidingsadviseur Bert de 
Bruin en informeerde wat TECTUM in dit bijzondere geval kon 
betekenen. Met de profielschets in de hand, ontwikkelde 
TECTUM vervolgens een specifieke maatcursus voor één persoon 
bij Patina Dakbedekkingen. Verspreid over vier dagen, voerde 
Bert de Bruin met collega Arnold Vermeulen het maatwerk bij 
Patina uit. Daarvan stonden drie dagen in het teken van calcula-
ties en het inspecteren van daken en één dag uit communicatie. 
Ook nu leerde Louwerman het werk voor een groot gedeelte weer 
buiten in de praktijk. Doodeng vond hij het in het begin. Niks 

moeilijker dan je autoriteit laten gelden zonder zelf autoritair  
te worden. Maar hij slaagde met een vlag en wimpel. 

Vanzelfsprekend hoort daarbij een certificaat. Dat werd hem in 
Andijk door Schooneman uitgereikt. Deze meldt tot slot dat 
Louwerman na de bouwvak vanuit Andijk definitief in zijn nieuwe 
job is gestart. Louwerman zelf vertelt zich de gelukkigste mens 
op aarde te voelen. “Ik ben blij dat mijn werkgever me deze kans 
biedt en dat 
TECTUM daarvoor 
een cursus heeft 
ontwikkeld. 
Ondanks mijn nek- 
en rugklachten, 
heb ik het gevoel 
dat ik deze baan 
zeker voor een 
aantal dagen per 
week aan moet 
kunnen. Als alles 
goed gaat, ga ik de 
Leermeestercursus 
volgen. Ja, zo 
beschouwd, heb 
ik opnieuw mijn 
draai gevonden.”  
n           

De draai opnieuw gevonden:

Joop Louwerman voorspelt
Joop Louwerman (55) werkt al 36 jaar in de dakbedekkings-
branche. Een mooi vak vindt hij het. Geen dag hetzelfde. 
Het begon op de klassieke wijze. Slepen, sjouwen en bitu-
men hakken. Allengs steeg hij in de pikorde en schopte het 
tot voorman-dakdekker bij Patina Dakbedekkingen Andijk. 
Daar volgde hij cursussen en begeleidde jongeren. Binnen 
één dag heeft hij in de gaten of het iets met een leerling-
dakdekker wordt. Meestal komt zijn voorspelling uit. 

Mierlo, van niets naar iets
Een dik jaar geleden viel er nog weinig te zien op het maaiveld aan de Goorsedijk 6 
in Mierlo. In maart 2012 werden de eerste contouren van de nieuwe regionale 
opleidingslocatie van TECTUM zichtbaar. In juli was dat nog duidelijker. En eind 
september nog een beetje meer. Dit najaar moet de regiolocatie operationeel zijn. n

Augustus 2011 Maart 2012

Juli 2012 September 2012

Medio september werden de deelnemers aan de niveaus 2 en 3 van de tweejarige 
Beroepsopleiding Dakdekker, Bitumineus en Kunststof Dakdekken door TECTUM begroet.

Voor de leerling-dakdekkers van de Basisberoepsopleiding was dit veelal de eerste kennismaking 
met TECTUM als werkgever. Daarmee had namelijk de overgrote meerderheid voor de duur van hun 
opleiding een arbeidsovereenkomst afgesloten. Voor de leerlingen aan de Beroepsopleiding op 
niveau 3 betrof het meestal het weerzien met een oude bekende. Op deze introductiedag werden 
de leerling-dakdekkers geïnformeerd over het opleidingsprogramma en de opleidingsfaciliteiten. 
Bovendien leerden ze hun docenten en begeleiders kennen. Er werd gesproken over de stijl en 
omgangsvormen ‘van het huis’. Daarnaast werd uit de doeken gedaan wat er van hen werd ver-
wacht en wat zij omgekeerd van TECTUM mochten verwachten. Tevens was tijd ingeruimd om te 
voldoen aan de administratieve rompslomp, zoals het tekenen van de onderwijsovereenkomst  
met ROC Friese Poort, het invullen van het intakeformulier. n

Per Schooneman reikt het certificaat uit aan  Joop Louwerman

Introduct ieb i jeenkomst

Joop Louwerman op het dak tijdens een inspectie.
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Diploma-uitreiking:

**** diploma-uitreiking 2012 **** diploma-uitreiking 2012 **** diploma-uitreiking 2012 **** diploma-

I edereen die er in de dakbedekkingsbranche toe doet geeft 
acte de présence op deze feestavond van TECTUM. Bij elkaar 
betreft dat heel veel personen: leerlingen en cursisten met 

hun dierbaren, in- en externe docenten, opleidingsbegeleiders, 
ondersteunend personeel van TECTUM, leermiddelontwikkelaars, 
toeleveranciers, vertegenwoordigers van ROC en werkgevers- en 
werknemersorganisaties, Fundeon, de overheid en maatschappe-
lijke instanties, individuele werkgevers en noem zo maar op. 
Vanuit alle hoeken en windstreken strijken er jaarlijks honderden 
mensen neer op de diploma-uitreiking. Dit jaar eveneens. 
Nagenoeg 900 genodigden vonden de weg naar het Nieuwegeins 
Business Centrum en bezetten daarmee de Eventhal tot de  
laatste stoel. Met z’n allen straalden ze uit dat er in de dak-
bedekkingsbranche met z’n allen wordt opgeleid. 
 
Samenzijn
De diploma-uitreiking bestaat uit een aantal vaste elementen. Zo 
heeft TECTUM kennelijk patent op mooi zomerweer. Ook nu was 
dit weer het geval. Bij de ingang van het zalencomplex wordt 
iedereen verwelkomd door de, in chic gala uitgedoste, gastheren 
en- vrouwen van TECTUM. Ondertussen zorgt troubadour ‘Rooie 
Arie’ voor de vrolijke noot. Leerlingen aan één van de vakoplei-
dingen en deelnemers aan de OKD dienen daarna als eerste hun 
diploma of certificaat te ondertekenen. Vervolgens kan er op het 
buitenterrein van een uitstekende barbecue worden genoten met 
een lekker toetje tot besluit. Rond acht uur begint dan het echte 
werk van de uitreiking.
 
Opening
Dit formele gedeelte van de avond start met TECTUM-voorzitter 
Arthur Leenders. Deze heet iedereen welkom. In zijn welkomst-
speech attendeerde hij de aanwezigen op het feit dat er voor het 
eerst in de geschiedenis van TECTUM geen baan in het verschiet 
ligt voor een aantal leerling-dakdekkers na de afronding van hun 
opleiding. Dit, uiteraard vanwege de economische malaise. Hij 

deed een dringend appel op de in de zaal aanwezige werkgevers 
om eens in hun eigen organisatie te kijken of ze nog leerling-dak-
dekkers konden plaatsen. “Blijf opleiden, want we hebben blij-
vend goede vakmensen nodig.” Daarna kondigde Leenders de 
presentatrice voor deze feestavond aan: Lieke van Lexmond. Zij 
kweet zich uitstekend van haar taak. Zoals te doen gebruikelijk, 
werden alle geslaagden één voor één het podium op geroepen 
waarbij hun namen vol geprojecteerd werden in de feesthal. Op 
gepaste wijze en met humor (‘jullie zijn charmante mannen en 
ruiken allemaal zo lekker’, stelde zij iedere geslaagde op zijn 
gemak). Zoals de traditie voorschrijft, hoorden daar natuurlijk 
ook zoenen, presentjes en foto’s van de groepen met Van 
Lexmond zelf als het feestelijk middelpunt bij.  
 
Moldavië
Vanzelfsprekend werd tijdens deze avond op indrukwekkende 
wijze verslag gedaan van de activiteiten van de TECTUM-Award-
winnaars 2011 in Moldavië. De omstandigheden om er een dak 
te bedekken op de ‘Pro Succes-school’ in de Moldavische hoofd-
stad Chisinau voelden ook nu weer vertrouwd aan. Bar en boos 
qua weersomstandigheden. Van Lexmond vroeg, zowel de bege-
leidende docenten als winnaars, naar hun ervaringen. Uit hun 
antwoord bleek dat het in Moldavië met recht geen woorden 
maar daden waren geweest. “Geen vakantietrip, maar handen 
fiks uit de mouwen steken. Wat ze daar nodig hebben is een 
goed dak. Hard aanpoten was het, maar dankbaar werk. 
Moldavië was een enorme ervaring die ze me nooit meer kunnen 
afnemen. Je beseft des te meer hoe bevoorrecht we hier in 
Nederland zijn. Bij het afscheid stonden we wel stoer te doen, 
maar het was best emotioneel.” Lieke van Lexmond conclu- 
deerde dat de TECTUM-Award-winnaars 2011 het super hadden 
gedaan. In dit verband mag de bijdrage niet ontbreken van  
de heer Roland Sleutjes, directeur van Wédéflex Duurzame 
Daksystemen. Wédéflex staat zowel dit als volgend jaar garant 
als sponsor van het Moldavië-project, nu de financiering vanuit 

het SF BIKUDAK niet meer mogelijk is. Er naar gevraagd, meldde 
Sleutjes het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
beschouwen om iedereen in de wereld een dak boven het hoofd 
te gunnen. “Ik ben dankbaar dat we daaraan in Moldavië konden 
bijdragen. We voelden ons gesterkt om dit te doen door de ver-
slagen van de jongens die er in de voorgaande jaren de daken 
hebben bedekt.” Applaus viel hem ten deel. Als voorzitter van 
de Examencommissie OKD sprak Cees Woortman daarna de 
geslaagden van de OKD-Top toe. Net als Leenders repte hij over 
de economische malaise die de dakbedekkingsbranche in haar 
greep heeft.   

Koos Bechtold Prijs (KBP)
Uiteraard werd tijdens de diploma-uitreiking de Koos Bechtold 
Prijs 2012 uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor degene die de 
OKD-Top met het beste studieresultaat afrondt. De prijs is een 
hommage aan oud directeur/voorzitter Koos Bechtold van 
VEBIDAK vanwege diens verdiensten voor het beroepsonderwijs. 
De prijs voor dit jaar werd door Riet Bechtold-Lüers, de weduwe 
van de naamgever, uitgereikt aan Benno Leemker. Leemker kan 
een lang weekend Berlijn tegemoet zien.
 
Klapstuk
Het klapstuk van de avond is de bekendmaking van de winnaars 
van de TECTUM-Award 2012. Deze prestigieuze prijs is bestemd 
voor de vier dakdekkers die als leerling aan de Basisberoeps-
opleiding Dakdekker de meeste groei hebben vertoond geduren-
de het opleidingsjaar. Dit jaar mochten M. Fiks, G.H. van de Klok, 
E. Paarhuis en S.E. Roelen zich tot de gelukkigen rekenen. In 
navolging van hun voorgangers vertrekken zij volgend jaar naar 
Moldavië om er de laatste daken van de Pro-Succes school te 
bedekken. Naast eeuwige roem, viel hen tevens een prachtig  
horloge en een oorkonde ten deel. Daarmee zat de editie 2012 
van de diploma-uitreiking erop. Het bleef vervolgens nog lang 
gezellig op deze zwoele zomeravond in Nieuwegein!  n

De diploma-uitreiking van TECTUM is al jaren een 
manifestatie zonder weerga. Het festijn is uitgegroeid 

tot een fenomenaal hoogtepunt na een jaar lang hard 
werken en leren. Dit jaar werden er 175 diploma’s en 

certificaten uitgereikt. 
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kijk voor nog veel meer foto’s op www.tectum.nl!

EVC
gerristen j. -  klein k. - krielaart m. - ooijen van 
g. - voogsgeerd r. - Aalsters m.

niVEau 2
Akelijen van k.c.r. - Alvarez y pena D. - 
Assabban A. - Berg van den D. - Bloemendaal r. 
- Boekhoudt c. - Boer r. - Bossé van c.r. - 
Botman m. - Boxtel van c.c.A. - Braak van den 
p.j. - Brinker g. - Brouwer m. - Brzezinski m. - 
Busscher r. - canters H.g.m. - crotjee r.H.f. - 
Dam j. - Dijkstra B. - el Assal n. - engel j.B. - fiks 
m. - geerlings m.f. - gerritsen l. - goor van r.r. 
- greef de c. - guiljam r.r. - Haanraads j. - 
Harskamp w.g.m. - Have ten e. - Helm van der 
j.j. - Hessels Y. - Hoek f. - Hoevenaar j.m.m. - 
Honig j. - Hurkmans e.H.j.w. - imholz j. - jacobs 

m.g.H. - janssen D. - joosten B. - kamp van de 
r. -  klijzing Q.j.H. - klok van der g.H. - 
koeleveld j. - koen r.j. - koghee m.m. - koolen 
g. - kox j.A. - kuijt D. - lange de p.m. - lindhout 
j. - machielse D. - manuputty v. - markus r.A. - 
mc campbell r.o. - meertens p.k. - megens 
g.g.m. - noordeloos j.A.H. - oerlemans j.p.f. - 
paarhuis e. - pieters r.H.c.D. - prins X. - 
raterman D.g.f. - rave r. - rens van g. - roelen 
s.e. - schellekens k.t.m. - schipper n. - 
scholten w. - schroevers A.c.k. - smit H. - struik 
c. - teresa gonzalez m. - ubbink m.H.i.B. - 
velden van der n.w.H. - verhagen B. - verheijen 
H.g.m. - vis o.j.m. - vries de j.e. - weber c. - 
wiggerman m. - willems m. - wolff de j. - Zee 
van der m.  

niVEau 3
Ariessen H. - Beckers j. - Bekker w.o. - Binken 
s. - Blanken m. - Boersma l.D.s. - Broersen g. - 
Bruijntjes m. - Delaere A.j.m. - Diepeveen A.H. - 
Dijk van Y. - Duthler k. - gestel van l. - groot de 
m. - Haar ter t.H. - Haas de t.e. - Harder l. - 
Hartog ten A.w.A. - Heijnis l.B. - Hoogvliet m.p. - 
ketelaars m.A.e.l. - kleijngeld A.j. -  kok m. - 
kok s. - kramer r.j. - laarhoven van j.A.p.- 
ligthart p.A. - luiten m.c.D. -  lyons o.t. - maas 
n.j.A. - pater r. - roest H.D. - rokx m. - rombout 
g. - romijnders B.v.j.m. - rossum van D. - spoel 
van der B. - stäbler A. - stavenuiter H.j. - strik 
B.th.m. - verkerk r. - versantvoort n.A. - vink, 
j.m.A. - visscher e. - visser s. - vos de v. - 
wester j.H. - worp van de A. - Zoer s. - Zwaan r. 

OKD-KaDEr, -TOp En -OnDErnEmEr
Beunder m. - Braam A.t. - Broeksteeg r.p.j. - 
Bruns j.H.g. - cesarini e.e. - gerrits j. - Haagsma 
r. -  Heimel m. - Houben j.A. - jacobs c.p.g. - 
jagt van der m.r. - jansen r.c.m. - kamp van der 
k.j. - keeman s.c.A.H.m. - klieverik n.B.A. - 
kuipers g.H. - kuiters j.w. - leemker B.A. - 
leemrijse D.w. - lukasse D.j. - mans k. - 
meerveld van H. - meeuwen van j.A.th.m. - 
meijeringh D.g. - moet de A.n.H. - paap t. - 
rieder j. - schouten r.s.j. - scott m.j. - smulders 
r.A.j. - strube D. - walhout p.m. - weijand m.j. - 
wielens j.j.m.

Fantastisch!

 uitreiking 2012 **** diploma-uitreiking 2012 **** diploma-uitreiking 2012 **** diploma-uitreiking   

Geslaagd in 2012!

Vogelvlucht 2012 
Basisberoepsopleiding Dakdekker (niveau 2): 
90 deelnemers

Beroepsopleiding Allround Dakdekker (niveau 3): 
50 deelnemers 

OKD-Kader:   OKD-Top: 
26 deelnemers 9 deelnemers

TECTUM-Award winnaars 2012

KBP-winnaar 2012 Benno Leemker

TECTUM medewerkers
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Aspecten die aan de orde kwamen, hadden voor een groot deel betrekking op ander 
gedrag van cursisten tijdens de lessen. met rollenspelen werd duidelijk hoe een 
docent hier op een leuke en doeltreffende wijze feedback kan geven. uiteraard met 

de bedoeling om de weerstand bij een cursist te overwinnen. Zo werd ingegaan op de 
mogelijke achtergronden van negatief gedrag bij jongvolwassenen en wat er nodig is om 
een gedragsverandering te bereiken. met andere woorden: Hoe motiveer je een ‘moei-
lijke’ leerling om dingen te gaan uitvoeren die in zijn opleiding vereist zijn? 
vanzelfsprekend passeerden daarvoor diverse oplossingen de revue. wat duidelijk werd 
is dat dè ultieme oplossing hiervoor niet bestaat. Het hangt van de leerling in kwestie af 
wat de beste weg is. De één zal meer gebaat zijn bij permanente aandacht of hulp van 
anderen, terwijl iemand anders duidelijke grenzen gesteld wil zien. waar humor bij de 
één helpt, kan iemand anders wel meer gebaat zijn bij een docent die op zijn strepen 
staat. Het is al naar gelang de aard van het beestje. in het eigen gedrag dient de docent 
in elk geval consequent te zijn. n

TECTUM in de schoolbanken
 Eduard van Steenhuijsen 

als ‘moeilijke’ leerling samen 
met Berry Aalders in 

een rollenspel.    

Vlak voor de zomervakantie volgden alle docenten en opleidingsbegelei-
ders een korte cursus van Veiligheid.NL. Deze was er op gericht om 
nog meer resultaat te behalen uit de TECTUM-eigen C1-cursus
‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’.

Leuk!
adrie Wimmers is druk aan het werk op het 
dak van de nieuwe regionale opleidings-
locatie van TECTum. 
Het leuke is dat Adrie ooit als leerling-dak- 
dekker zijn vakopleiding bij tectum heeft 
genoten. en nu bedekt hij zelfstandig als 
vakman het dak van zijn ‘eigen’ opleidings-
bedrijf aan de goorsedijk in mierlo. nV oortaan zullen roc friese poort en 

tectum de vakopleidingen voor de 
BikuDAk-sector gestalte gaan geven. 

Hiervan neemt tectum, als vanouds en in de 
eigen opleidingslocaties, zowel het praktijk- als 
het theoriedeel voor zijn rekening. roc friese 
poort zorgt voor de officiële registratie van de 
opleidingen en draagt de verantwoordelijkheid 
voor de wettelijke eisen rond kwaliteit, toegan-
kelijkheid en doelmatigheid. er is evenwel 
meer dat deze beide samenwerkingspartners 
verbindt en dat is het grote vertrouwen dat in 
elkaar is uitgesproken. met enig ceremonieel 
vertoon zetten Sjouke Tuinier, voorzitter 
college van Bestuur en tectum-directeur 
Karel-Jan Batenburg in Drachten hun hand-
tekening onder de kersverse samenwerking.   
 
Samenwerken
tuinier noemde het een bijzondere dag.  
“wij zijn erg blij om deze samenwerking met 
tectum aan te gaan. roc friese poort kent, 
zoals dat vroeger heette, een strategisch 
beleidsplan; een visiedocument. eén van de  
strategische punten daaruit is, dat wij ons met 
het onderwijs, sterker dan voorheen, willen ver-
binden aan branches en bedrijven. wat wij nu 
met de dakbedekkingsbranche overeengeko-
men zijn, geldt in feite voor alle branches. Als 

je niet goed naar sectoren luistert, dan komt er 
een moment dat zij tegen roc’s zeggen ‘zoek 
het zelf maar uit’. een roc past bescheiden-
heid. wij doen het niet voor ons zelf, het gaat 
niet om het instituut roc. wij doen het uitein-
delijk voor de leerlingen. wel willen wij leer- 
lingen, na afronding van hun opleiding, een 
goede plek op de arbeidsmarkt aanbieden. 
over de arbeidsmarkt gaan wij echter niet. Daar 
zijn andere hoofdrolspelers actief; werkgevers 
en organisaties van werknemers. Door innig 
met elkaar te gaan samenwerken, kan veel wor-
den bereikt. iets anders is, dat de wereld onder 
dit economisch gesternte sterk aan het veran-
deren is. een feit is dat het aantal leerlingen op 
friese poort ongeveer gelijk is gebleven. Het 
aandeel jongeren, in vooral bouwgerelateerde 
opleidingen, neemt daarentegen sterk af.  
 
De leerlingen zijn er dus wel, ze maken alleen 
andere keuzes. we moeten dit zien om te bui-
gen. ook bij werkgevers groeit het besef dat er 
iets moet gebeuren om de infrastructuur voor 
de bouwtechnische opleidingen overeind te 
houden. er komt namelijk een dag dat de  
conjunctuur in de bouw is aangetrokken en dat 
de vraag naar vakkrachten zal stijgen. omdat 
daaraan dan niet kan worden voldaan, zal een 
ander soort flexibiliteit van werknemers  

worden geëist. meer dan voorheen zullen vol-
wassen werknemers bereid moeten zijn om 
zich te laten omscholen en herplaatsen. voor 
roc’s betekent dit dat deze te maken krijgen 
met andere doelgroepen. Dat vraagt om een 
doeltreffende afstemming met het werkveld. 
ook daarin past deze samenwerking met 
tectum die door ons met veel vertrouwen 
tegemoet wordt gezien.”
 
Vertrouwen
tectum-directeur karel-jan Batenburg onder-
streepte dat laatste. “wij zijn erg blij met deze 
samenwerking, waarvoor de eerste contacten 
zijn gelegd via piet Fortuin. vooral omdat er 
wederzijds heel veel vertrouwen in elkaar 
bestaat. vertrouwen is een belangrijke over-
0weging geweest om de samenwerking met 
friese poort aan te gaan. tectum wil de  
dakbedekkingsbranche goede vakopleidingen 
aanbieden. om dat zo goed mogelijk te doen 
heb je een betrouwbare en deskundige partner 
nodig die ons helpt. een partner die ons tevens 
didactische ondersteuning aanbiedt en waar-
mee je kunt sparren. met friese poort wordt dit 
mogelijk. tectum heeft dan ook erg veel zin in 
de samenwerking.” n

De Studiegids 
2012 is uit!

Bij deze editie 
van het tectum-
journaal is de 
Studiegids 
2012-2013 bij-
gevoegd. Deze 
staat boordevol 
informatie over 
de opleidingen 
en cursussen 
die tectum  

het komende seizoen gaat aanbieden.  
De oplettende lezer zal vaststellen dat 
een aantal vertrouwde cursussen van 
inhoud is veranderd en aangepast werd 
aan de nieuwste wet- en regelgeving. 
voorbeelden daarvan zijn de C1-cursus 
‘gezond en veilig werken op het Dak’, 
preventiemedewerker Dak (C6), veilig 
ruggebruik (C11), leermeestercursus 
(D4), communicatie voor voorlieden en 
uitvoerders (D7) of vAo-Dak (D8). Het 
middelbaar en hoger personeel komt met 
de okD ook goed aan bod bij tectum. 
ook hiervoor geldt, dat deze opleidingen 
zijn aangepast aan de meest recente 
stand van wet- en regelgeving. Zo hebben 
wijzigingen in het Bouwbesluit hun weg in 
de lesstof gevonden en wordt er in de 
okD-top bijvoorbeeld aandacht besteed 
aan het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (mvo).
 
Dak Academie
tot slot kan nog worden gemeld dat  
Dak academie eveneens een doeltreffend 
aanbod heeft voor het middelbaar en 
hoger personeel. neem contact met 
tectum op, indien u hierover meer wilt 
weten. overigens is het recht op scholing 
door cAo-partijen aan de werkgevers van 
het utA-personeel in de BikuDAk-sector 
toegekend. Zij hebben daarmee toegang 
tot de bedrijfstakeigen regelingen voor 
scholing. n

Vol vertrouwen samenwerken
Medio september ondertekenden 
ROC Friese Poort en TECTUM een 
samenwerkingsovereenkomst voor 
de komende vijf jaar met een optie 
tot verlenging. Na twintig jaar 
kwam daarmee voor ROC Midden-
Nederland een einde aan de lang-
durige samenwerking met TECTUM.

Karel-Jan Batenburg 
en Sjouke Tuinier

Adrie Wimmers

De aanwezigen v.l.n.r.: Folkert Sonsma (vestigingsdirecteur F.P. Drachten), Piet Fortuin 
(vice-voorzitter CNV Vakmensen), Karel-Jan Batenburg (directeur TECTUM), Sjouke 
Tuinier (voorzitter College van Bestuur ROC Friese Poort). Op de rug: Sjoerd Postma 
(opleidingsmanager Bouw & Infratechniek F.P.), Adri de Voest (manager Opleidingen 
TECTUM), Eef Bruinsma (hoofd Onderwijsbeleid F.P.).

Studiegids 
2012-2013
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Bruce Joosten

**** diploma-uitreiking 2012 **** diploma-uitreiking 2012 **** diploma-uitreiking 2012 **** diploma-

Trots 
materiaalsponsor
TECTUM opleidingen
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Icopal introduceert:

Het nieuwe
branden

Het nieuwe branden staat voor energiebewust branden. Icopal introduceert dakrollen die perfect passen 
binnen het nieuwe branden. Toepassing van een gepatenteerde groove-technologie zorgt voor een supersnelle 
vervloeiing van het bitumen en optimale hechting met de ondergrond. Het nieuwe branden zorgt voor een 
vermindering van het gasverbruik tot 25%. Goed voor het milieu en uw energierekening. Waarom kiezen voor 
iets anders als het duurzamer en voordeliger kan?

Gepatenteerde technologie    30% tijdsbesparing    25% besparing op gas    Geen hittedoorslag    CO2 reductie

Kijk voor meer informatie op
www.hetnieuwebranden.nl
Of volg ons op
#hetnieuwebranden
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C rombeen onderstreepte het belang van 
scholing en opleidingen voor de 
bedrijfstak. Ook meldde hij dat TECTUM 

daarin uiterst succesvol opereert. “Gezien het 
jaarlijkse slagingspercentage voldoet 
TECTUM uitstekend aan de normen die socia-
le partners voor scholing en opleidingen heb-
ben gesteld. Het vreemde is, dat een deel van 
de jongeren de bedrijfstak binnen een paar 
jaar weer verlaat. Wij willen er achter komen 
waaraan dat ligt. Vandaar deze terugkomdag 
met jullie medewerking. Zodat we onszelf 
waar mogelijk kunnen verbeteren. Uitstroom 
kost geld en dat geld willen we in de knip 
houden.” Daarna gingen de deelnemers aan 
de slag. Allereerst met een enquête, die ieder 
voor zich zo eerlijk mogelijk moest invullen. 
Na een razendsnelle verwerking van de ant-
woorden waren de resultaten na de lunch 
bekend. Het betrof zeventig vragen over 
werk, kansen, opleidingen en arbeidsvoor-
waarden van jonge dakdekkers.
 
Geen vast contract
De enquête leverde een aantal opmerkelijke 
gegevens op. Zo blijkt nagenoeg iedereen het 
in zijn vak bij het inlenende bedrijf naar de 
zin te hebben. Men zag ook een toekomst 
voor zichzelf weggelegd in de dakbedek-
kingsbranche. Er mocht van werkgevers  
verder worden geleerd en zelfstandig alle 
soorten werkzaamheden op het dak worden 
uitgevoerd. Over de tijdige uitbetaling van 

het salaris (met loonstrook), overwerk- en 
reisuren weinig klagen. Zoals dat ook gold 
voor de verstrekte faciliteiten zoals de werk- 
kleding, veiligheidsgordels of het deelnemen 
aan cursussen. De vaktrots staat eveneens 
hoog in het vaandel. Iedereen zou het ande-
ren aanraden om dakdekker te worden.  
Over de opleidingsbegeleider niets dan lof. 
Iedereen is er van overtuigd dat ze over tien 
jaar nog steeds in de branche zullen werken. 
Een wat uiteenlopend beeld betrof de bege-
leiding van de docenten tijdens de lesweken, 
de rol van de leermeester en het feit dat het-
geen op school geleerd werd niet altijd met 
de praktijk hoefde te stroken. Een heel 
opmerkelijke uitkomst is echter dat 91% niet 
over een vast contract blijkt te beschikken.
 
Vakloon
Na de enquête volgde een gedeelte met  
vragen over hun opleiding, loopbaan, salaris 
en omgangsvormen. Die vragen werden met 
het stemkastje van het smartboard beant-
woord. Daaruit bleek dat 66% van mening 
was ook veel van de leermeester te hebben 
geleerd. Driekwart weet wat hij wil bereiken 
in zijn loopbaan en vindt plezier in het werk 
belangrijker dan een werkplek dicht bij huis. 
Een goed contact met collega’s vindt 81% net 
zo belangrijk als een hoog salaris. Als je hard 
werkt moet je goed betaald worden (90%), 
maar als er gekozen kan worden, kiest 72% 
liever voor een vast contract dan voor dat 

hoge salaris. Een beetje liegen op de CV vindt 
54% geen probleem en 72% vindt de maat-
schappij asocialer worden door het te pas en 
onpas gebruik maken van de mobiele tele-
foon. Voorts zegt 63% geen kruiwagen nodig 
te hebben om aan het werk te komen of blij-
ven. Leren en werken vindt 91% een goede 
combinatie en 81 % ziet zichzelf wel oud wor-
den op het dak. Of er te veel aandacht wordt 
besteed aan gezond en veilig werken op  
het dak, vindt 72% dus niet en 81% vindt 
toolboxmeetings wel aan hen besteed. Een 
opmerkelijke is dat 63% beweert in het
 weekend meer te verdienen dan doorde-
weeks. Grootste grief vinden ze dat het vol-
wassen vakloon na het 23e jaar niet meer 
stijgt. “Daardoor moet je eigenlijk wel met  
z’n tweeën blijven werken,” merkt iemand op. 
Een andere deelnemer meldt dat hij daarom 
op zoek is naar een baan in het weekend.
 
De uitkomsten van deze terugkomdag dragen 
vooralsnog een voorlopig karakter. Deze zeer 
gemotiveerde groep jonge dakdekkers kan 
waarschijnlijk niet als representatief voor àlle 
jonge dakdekkers in Nederland worden 
beschouwd. Dit komt mede, omdat zij hun 
vakopleiding allen in dienst van TECTUM heb-
ben afgerond. Om een wat specifieker beeld 
te verkrijgen, zal TECTUM derhalve een ver-
volg op deze terugkomdag organiseren, maar 
dan voor dakdekkers die inmiddels niet meer  
in dienst van TECTUM zijn. n 

Meepraten op 
terugkomdag
Vlak voor de zomer organiseerde TECTUM een zogenaamde terugkomdag waaraan door een 

zeer select gezelschap jonge dakdekkers uit niveau 2 en 3 werd meegewerkt. De bedoeling 

van deze dag was om informatie te vergaren die het opleidingsbedrijf kan benutten om zich-

zelf nog verder te verbeteren. Namens CAO-partijen leidde Hans Crombeen de dag in.

04.15 uur: Samen met zijn vrouw arriveert 
Hendrik Roest als eerste.

04.17 uur: Niet kort daarna arriveert ook Job 
Wester, eveneens in gezelschap van familie.

04.28 uur: Adri de Voest en Karel-Jan Batenburg 
zijn ondertussen aangekomen en begroeten 
Grady Rombout.

5.43 uur: Waar blijft nr. vier, Bas van der Spoel?

 

05.45 uur: Adri de Voest gaat bellen. Bas is ver-
keerd gereden. Hij komt er aan. De Voest advi-
seert hem om direct naar de vertrekhal te komen.

ONDERTUSSEN 
OP SCHIPHOL....
04.00 uur:
de winnaars van de TeCTUM-Award 2011 moes-
ten op 10 juni jl. vroeg hun bed uit. Uiterlijk om 
half vijf in de ochtend moesten ze bij het verza-
melpunt Burger King op Schiphol zijn, om daarna 
naar Moldavië te vliegen voor de uitvoering van 
het dakproject in de hoofdstad Chisinau. Peter 
van der dussen, eduard van Steenhuijsen en 
Kees Huizer zijn er vroeg bij.

06.15 uur: Gelukkig, Bas van der Spoel is 
gearriveerd.

05.50 uur: Zijn komst wordt niet afgewacht en de 
groep zet zich in beweging richting incheckbalie. 

06.17 uur: De laatste formaliteiten. 06.20 uur: het afscheid nemen en de reis 
naar Moldavië kan beginnen
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De draai gevonden:
Eugène Amatkarijo

De productie werd fifty/fifty verplaatst naar 
de lagelonenlanden Polen en China. Daar 

zat hij. Weliswaar met een goed sociaal plan, 
maar desalniettemin zonder baan. Hij had 
het er moeilijk mee. Na enige tijd kwam hij 
bij een houthandel terecht waar hij de hout-
bewerking leerde. Hij volgde daarvoor een 
opleiding van drie maanden in Duitsland. Hij 
had het er naar zijn zin, maar zag met lede 
ogen dat de werkomvang steeds minder 
werd. Op een verjaardagsfeestje sprak hij 
zijn ongerustheid over de toekomst uit. 
Iemand adviseerde hem om contact op te 
nemen met Kimmenade in Helmond. 
 
Dat deed hij en met resultaat. Nagenoeg drie 
jaar geleden werd hij aangenomen en startte 
in de afwerking op de spuitwagen met lei-
slag. In eerste instantie kreeg hij een con-
tract voor bepaalde duur dat nadien werd 
verlengd. “Ik had nog nooit op een dak 
gestaan en begreep er in het begin ook hele-
maal niets van. Voor dit werk waren heel 
andere vaardigheden vereist dan ik ooit 
geleerd had. Maar juist dat vond ik wel een 
uitdaging.” Eugène werd intern geschoold en 
raakte vertrouwd met de manier waarop 
Kimmenade de daken bedekt. “Bij Kimme-

nade brengen we namelijk vooral vloeibare 
dakbedekking aan.” In december volgde 
Eugènes definitieve aanstelling en een 
maand later zat hij bij TECTUM voor zijn vak-
opleiding op niveau 2. “Het leuke aan deze 
opleiding vind ik dat je bij TECTUM alle facet-
ten van het dakdekken leert. Daardoor word 
je volgens mij een nog betere vakman. Ik 
volg de lessen in elk geval met veel plezier. 
Wel merk ik dat de theorie me beter af gaat 
dan de praktijk. Het dakdekken op zich  
vind ik een prima vak. Je komt overal en er 
bestaat een grote mate van vrijheid om het 
werk uit te voeren. Dat TECTUM in deze 
opleiding hamert op veilig werken vind ik dik 
in orde. Het is bij Kimmenade gewoonte dat 
een opdrachtgever contact opneemt als deze 
vaststelt dat er onveilig op zijn daken wordt 
gewerkt. Als ik deze opleiding heb afgerond 
wil ik door op niveau 3. Wie weet zal ik ooit 
nog eens als dakinspecteur eindigen. Bij 
Kimmenade begeleid ik trouwens al weer 
een tijdje jongeren en maak deze wegwijs 
in het vak. Het is niet om te slijmen, maar  
ik vind TECTUM gewoon een goede club.  
De docenten bereiden je prima voor op  
de praktijk. Ik denk wel dat ik mijn draai 
gevonden heb…”  n

Eigenlijk heet hij Harold, maar iedereen noemt hem bij zijn 
tweede voornaam; Eugène. Waarom dat zo is weet hij 
eigenlijk niet. Eugène is 48 jaar, getrouwd en heeft twee 
volwassen kinderen. Twintig jaar werkte hij voor Philips 
Helmond in vijfploegendienst als onderhoudsmonteur. Hij 
volgde er opleidingen en behaalde er o.a. het CCV B-diploma 
voor het goederenvervoer en het diploma voor het rijden 
met reach- en heftruck. Na die twintig jaar ging Philips 
reorganiseren. 
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Erkenningsregeling leerbedrijven aangepast
De aanvankelijke plannen voor de nieuwe erkenningsregeling voor leerbedrijven van Fundeon
leverde aanvankelijk veel klachten op bij werkgevers en werknemers.

Eugène Amatkarijo

Voor veel bedrijven waren de eisen waar een 
leerbedrijf aan moest voldoen, moeilijk 

inpasbaar in de dagelijkse bedrijfsvoering. In de 
praktijk bleek het niet altijd te doen om de leer-
meester op hetzelfde werk in te plannen als de 
leerling-dakdekker. Dit heeft er uiteindelijk toe 
geleid dat het Fundeonbestuur op 6 juni jl. 
genoemde regeling heeft aangepast. Het uit-
gangspunt ‘kwaliteit van opleiden’ is gehand-
haafd, terwijl de praktische uitvoerbaarheid  
van de regeling substantieel verbeterd is. 
Een kort overzicht van de aanpassingen:

Begeleiding:
•	 De	eis	dat	alle	BBL-leerlingen	gedurende	de	
volledige werktijd begeleid dienen te worden 
door een leermeester, is versoepeld. 

Uitgangspunt daarbij is dat een leerling, naar-
mate zijn opleiding vordert, minder begeleiding 
nodig heeft.
•	 De	eerste	zes	maanden	moeten	leerlingen	
op niveau 1 en 2 gedurende de volledige werk-
tijd - op het project - worden begeleid door een 
leermeester.
•	 De	tweede	zes	maanden	houdt	de	leerling	
een leermeester maar kan de begeleiding – op 
het project - worden teruggebracht tot de helft 
van de werktijd. De leermeester is altijd bereik-
baar, maar hoeft niet permanent op dezelfde 
bouwplaats als de leerling aan het werk te zijn. 
Er moet dan wel een begeleidend vakman zijn 
die de leerling het vak leert. Deze vorm van 
begeleiding ‘op afstand’ is ook voldoende voor 
leerlingen op niveau 3.

•	 Na	twaalf	maanden	vervalt	de	eis	van	de	
directe aanwezigheid van een leermeester. Wel 
blijft van belang dat de leerling zijn leermeester 
altijd moet kunnen bereiken en dat er een be-
geleidend vakman op het project aanwezig is.

Overig:
•	 Er	is	inmiddels	een	verkorte	leermeester- 
cursus ontwikkeld voor ervaren begeleidend 
vakmannen die leermeester willen worden. 
•	 De	(opzet	van	de)	leermeestercursus	wordt	
verder verbeterd. 
•	 Voor	de	nascholingscursus	worden	meer	
maatwerkmogelijkheden (bedrijfstakeigen)  
ontwikkeld.
•	 Verbetering	van	de	audits	en	de	controles	
door KBB Fundeon. 

Overgangstermijn
Voor bestaande leerbedrijven geldt een over-
gangstermijn tot 1 juli 2014. De nieuwe regeling 
geldt per direct voor alle bedrijven die zich 
vanaf nu melden om leerbedrijf te worden.

Wie meer wil weten over deze nieuwe regeling 
verwijzen wij graag naar de website van 
Fundeon. Op die website onder het kopje 
Werkgever treft u onder het subkopje Erkend 
leerbedrijf nog meer aanvullende informatie 
over uw erkenning als leerbedrijf.

Vanzelfsprekend kunnen ook de opleidingsadvi-
seurs van TECTUM over de werking en gevolgen 
van deze regeling voor onze bedrijfstak en/of 
uw bedrijf u nader informeren. n
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