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De draai
gevonden
Noël Schipper (22) was in 
2011 een tijdje werkloos, 
toen hij getipt werd over 
de dakbedekkingsbranche. 
Hij zou mogelijk bij Patina 
Dakbedekkingen in Andijk 
aan de slag kunnen gaan.
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Bert de Bruin 
in Alpe d’HuZes
Op 6 juni beklimt oplei-
dingsbegeleider Bert de 
Bruin minimaal twee keer 
de Alpe d’Huez. Hij doet 
dit om aandacht te vragen 
voor leven met kanker. 
Wat bezielt hem?
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Zo vader,
zo zoon?
Vaders versus zonen in 
deze nieuwe rubriek. 
Deze keer: Vader Jan 
(53 jaar) en zoon Roy 
Jansen (21 jaar) van 
Dak- en Zinktechniek 
Jansen uit Bergeijk.
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Roland Sleutjes 

Hendriks en bresser zetten 
uiteen dat ibW over het alge-
meen projecten voor aanne-

mers en woningbouwverenigingen 
uitvoert, waarbij ze zelf slechts  
zelden de hoofdaannemer zijn. Dat 
geldt idem dito voor het onderhoud. 
Werk voor particulieren doen ze 
overigens nauwelijks. Zelfs in deze 
tijd wordt fors geacquireerd, zowel 
op uitvoerend als stafniveau. het 
gaat dan vooral om de opbouw en 
instandhouding van het relatienet-
werk. De mond-tot-mond reclame 
zorgt voor de rest.  
bresser: “We staan nooit in de vak-
bladen. We hebben er vertrouwen in 
dat je bij ons terugkomt, zodra je 
eenmaal met ons in zee bent 
gegaan. kijk, in de aannemerij ver-
schuift nogal wat op dit moment.  

Er wordt van bedrijf naar bedrijf 
gehopt voor de laagste prijs. Wij 
hebben die ervaring niet. bij som-
mige projecten werken we multi-
disciplinair. Dan doen we het lood-
gieterswerk, elektra en de dak-
bedekking. Maar we hebben ook 
projecten met alleen het loodgie-
terswerk of alleen de dakbedek-
king. Dat verschilt. Wat we evenwel 
nooit doen, is ‘pushen’ dat een 
opdrachtgever die dakdekker of 
loodgieter er eigenlijk uit zou  
moeten gooien. Dat zouden wij 
omgekeerd ook niet willen. De  
verhouding tussen het dak- en 
installatiewerk is qua omzet even 
groot. Wel hebben we in de installa-
tietechniek meer mensen in dienst, 
omdat de materialen die worden 
toegepast arbeidsintensiever zijn.”

FilosoFiE
ibW is lid van twee branchevereni-
gingen. hendriks: “We vinden  
informatie-uitwisseling met vak-
genoten belangrijk. ik wil graag 
horen hoe collega’s tegen de markt 
aankijken. Jaren geleden zijn we in 
aanraking met tECtUM gekomen. 
Dat is begonnen met de okD. van 
sommige personeelsleden vonden 
wij, dat deze op dat moment te 
technisch bezig waren. niks mis 
mee, maar vaak misten ze op  
middelbaar niveau de theoretische 
bagage om als echte allrounder te 
kunnen functioneren. andersom 
kwam ook voor. Dan konden ze bij-
voorbeeld uitstekend calculeren, 
maar misten vervolgens de affiniteit 
met het bedekken van een dak. 
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iBW betaalt 
scholing zelf

IBW, dat staat voor Installatiebedrijf Werkendam, voert zowel dak-
bedekkingswerk als lood-, zink- en elektrawerk uit. Op dit moment 
staan er 82 mensen op de loonlijst, waarvan 70 een technische func-
tie hebben. IBW schoolt bij TECTUM. Het bijzondere daarvan is, dat 
IBW dit uit eigen zak betaalt. We spraken erover met Geert Hendriks, 
uitvoerder dakbedekking en Ron Bresser, directeur.

opleiden of pijn lijden in crisistijd?
in deze editie van het TECTUM-Journaal 
wordt aandacht besteed aan het thema 
‘scholen en opleiden in crisistijd’. 
Wij vroegen een aantal beleidsmakers 
naar hun ideeën en oplossingen. 
Arthur leenders (voorzitter TECTUM), 
Winanda ludwig (CAo-onderhandelaar 
CNV Vakmensen), Hans Crombeen 
(CAo-onderhandelaar FNV Bouw & 
infra) en Rob Bootsman (voorzitter 
VEBiDAK), delen hun opvattingen met u.

D e financiering van scholing en 
opleidingen staat onder druk.  
Dit vanwege de economische 

malaise. “het is voor mij de vraag of 
het zoveel anders zou zijn als we de 
huidige crisis niet hadden gehad?”  
Dit zegt arthur leenders, voorzitter 
van tECtUM. “De ‘flextrend’ heeft  
zich jaren geleden al ingezet. in toe-
nemende mate kwam je de ZZp’er en/
of onderaannemer op de daken tegen. 
Destijds was er nog sprake van hoog-
conjunctuur. ZZp’ers en/of onder-
aannemers op daken, het is de 
nieuwe werkelijkheid geworden. 
Een nieuwe werkelijkheid? Dan 
ook nieuwe maatregelen. in mijn 
ogen betekent dit dat we moeten 

kijken naar de financieringsvorm 

om scholing en opleidingen blijvend te 
kunnen garanderen. Zouden we de 
premie voortaan over de omzet heffen, 
dan verschaft dat de nodige lucht. 
De hoogte van de afdracht wordt dan 
namelijk over alle inkomsten bepaald. 
iets anders is om de ZZp’er aan de 
Cao te binden. in elk geval op onder-
delen. andere tijden, andere eisen.  
De praktijk vandaag is, dat de ZZp’er 
zich niet uit eigen beweging zal laten 
scholen. bovendien draagt de ZZp’er 
financieel niets bij aan de sector, 
waarin hij zelf werkzaam is. overigens 
geldt dit ook voor de onderaannemer 
met een kleine bv, die weliswaar pre-
mie afdraagt, maar ook niet opleidt. 
We zullen de weg op moeten dat dak-
bedekkingsbedrijven, op het terrein 
van vakmanschap, eisen gaan stellen 
aan bedrijven die ze inhuren. als het 
aan mij ligt komt er een soort ‘compe-

opleiden in crisistijd, deel 1:
    Arthur leenders
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Geert Hendriks en Ron Bresser

Arthur Leenders
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“Scholing in crisistijd is echt een hoofdpijn- 
dossier. Ik heb er geen pasklare oplossing voor. 
Een mooie oplossing zou zijn om ZZP’ers, voor 
wat betreft vakmanschap, te verbinden aan de 
CAO. Maar zodra je dat roept, krijg je gelijk de 
wind van voren omdat dit niet kan als gevolg van 
wettelijke bepalingen. De ZZP’er wordt gezien 
als een zelfstandig ondernemer die, puur van-
wege dit feit, nooit aan een CAO verbonden  
kan worden. Nou, dat vraag ik me dus af.” 

aan het woord is Winanda ludwig, Cao-
onderhandelaar van Cnv vakmensen. volgens 
ludwig bestaat er voor zelfstandigen geen enkele 
restrictie in de Wet op de Cao. “ik haal wel eens 
het voorbeeld van de sigarenmakers aan. Dat 
waren mensen die rolden de sigaren thuis aan de 
keukentafel. Ze deden dat werk in opdracht, maar 
ze waren niet in vaste dienst en vielen derhalve 
gewoon onder de Cao. bovendien beschouwt  
uitkeringsinstantie UWv de ZZp’er, die continu 
voor één opdrachtgever werkt, als iemand die in 
dienstverband werkzaamheden uitvoert. Die ene 
opdrachtgever kan het daarmee nog knap lastig 
krijgen. Daarom willen de meesten dat er een 
verklaring wordt ingevuld waaruit blijkt dat de 
ZZp’er minimaal drie opdrachtgevers heeft. kijk, 
in de dakbedekkingsbranche hebben we onze 
mond vol van vakmanschap en dat we met z’n 
allen een nette sector willen neerzetten waarin je 
op een gezonde manier oud wordt. iedereen 
heeft enorm in dit principe geïnvesteerd. ik vind 
dat ZZp’ers daaraan moeten bijdragen en aan-
toonbaar moeten maken dat ze op een bepaald 
niveau geschoold zijn en dat ze het veilig en 
gezond werken op hoogte in de vingers hebben. 
het kan niet zo zijn dat dakdekkers in loondienst 
aan allerlei eisen en verplichtingen moeten vol-

doen, maar dat de ZZp’er die aan zijn laars mag 
lappen.”

Wat betreft de financiering zou volgens ludwig 
eens gekeken kunnen worden naar de huidige 
systematiek voor de heffingsgrondslag. ludwig: 
“De afdracht voor de fondsen vindt nu over de 
loonsom plaats, maar wellicht is het beter om 
deze via de omzet te laten verlopen. De financie-
ring voor scholing en opleidingen komt daardoor 
minder onder druk te staan. Daaraan zitten geen 
beperkingen. Zoiets kunnen we gewoon met 
elkaar afspreken. los hiervan kan de branche-
vereniging, middels een herenakkoord, ook zelf 
met zijn achterban afspreken dat ze dit op deze 
wijze zullen gaan doen.”  
Een derde optie voor verlichting kan volgens 
ludwig worden gezocht in nauwere samen- 
werking tussen diverse o&o-fondsen en  
opleidingsinstanties. “ik weet dat dit heel 
gevoelig ligt en het kan ook niet zo maar. Mijn 
grote angst is evenwel dat er, bij 
gelijkblijvende omstandig-
heden, op een x-moment 
sprake zal zijn van een 
‘break-even point’. En 
dan gaat het snel. Dan 
kunnen we op gegeven 
moment de kwaliteit niet 
meer bieden die ons met  
scholing en opleidingen voor 
ogen stond. Daarom voel  
ik wel iets voor hetgeen  
Cnv-voorzitter Jaap smit 
onlangs verkondigde. hij 
vindt opleidingsfondsen, 
die zich alleen op één  
sector richten, niet meer 

van deze tijd. Dit, terwijl  
de problematiek bij al die 
fondsen vergelijkbaar is. 
Daarom moeten naar zijn 
idee de schotten tussen de 
fondsen verdwijnen. naar 
zijn idee houden werk-

nemers daardoor zicht op de continuïteit van 
werk. houdt namelijk het werk in de ene sector 
op, dan kunnen ze via een opleiding worden 
klaargestoomd voor een andere sector. Zoiets 
komt de flexibiliteit op de arbeidsmarkt ten 
goede. ik begrijp dat dit gemakkelijker gezegd 
dan gedaan is. De o&o-fondsen worden namelijk 
grotendeels gevuld door Cao-partijen uit een 
specifieke sector. het is hun geld. Maar mis-
schien moeten we daar wel overheen durven te 
stappen. ik ben er in elk geval voorstander van 
om de handen ineen te slaan. aan de andere kant 
is het natuurlijk ook zo, dat niemand in de  

toekomst kan kijken. het kan  
volgend jaar wel ‘booming’ 

gaan. ik sluit niks uit.  
als die euro’s maar  
weer een beetje gaan  

rollen…”  n

Column
KoUD EN Kil

terwijl ik dit schrijf is de kou wederom inge-
vallen, liggen er nog sneeuwresten van de 
sneeuwbuien van het weekeinde en is het 
nog behoorlijk nat op straat. kortom, de  
verwachting dat er op heel korte termijn weer 
aan dakwerkzaamheden begonnen kan  
worden, kan voorlopig even in de ijskast. 
voor heel veel bedrijven is dit natuurlijk  
niet echt goed nieuws, immers, niet kunnen  
werken betekent niet kunnen factureren.  
En dit terwijl de vaste uitgaven wel gewoon 
door blijven lopen. ik hoor regelmatig dat bij 
bedrijven het water tot aan de lippen staat en 
dat er snel wat moet gebeuren, anders zou-
den er wel eens dakbedekkingsbedrijven om 
kunnen vallen. En dat moeten we helemaal 
niet hebben. niet voor de bedrijven, maar ook 
niet voor de mensen die er werken, waar-
onder natuurlijk veel dakdekkers. 

onlangs sprak ik een ondernemer, die mij 
vertelde dat het eigenlijk helemaal niet zo 
erg is, dat slechte weer. Want dan pas merk 
je als eigenaar van een dak, waarom je een 
goed dak nodig hebt. Water op het dak is de 
beste meetmethode of het dak waterdicht is. 
En lekkende daken betekenen meer werk 
voor de bedrijfstak, iets dat we goed kunnen 
gebruiken. Mooie gedachte op zich, maar dan 
moet je het wel uit kunnen zingen en dat kan 
lang niet iedereen. 

Dus, er wordt gesneden in de kosten. En  
tot een grote kostenpost behoort voor veel 
bedrijven ook het geld dat op gaat aan  
scholing en opleiding. Dan kunnen wij van 
tECtUM wel zeggen dat het geen kosten zijn, 
maar investeringen (wat ook eigenlijk zo is, 
want als het goed is, neemt de kwaliteit van 
de geleverde arbeid toe), maar het blijven 
toch echt kosten. Wij merken dat stevig op 
het moment. veel bedrijven zetten scholen en 
opleiden op een laag pitje en doen uitslui-
tend het hoogst noodzakelijke. in aantallen is 
er dit jaar grofweg 40% minder aangemeld 
voor de vakopleidingen dan een jaar geleden 
en voor de korte cursussen is het min of meer 
hetzelfde verhaal. Zonde, we willen toch een 
goed product op het dak en een gezonde 
bedrijfstak?

ik hoop op veel weken mooi weer, alsmede 
een werktoename door het slechte weer dat 
achter ons ligt. ik reken op afgestemd beleid 
via de vertegenwoordigers van vEbiDak, 
Cnv vakmensen en fnv bouw & infra, zodat 
we er klaar voor zijn als de economie weer 
aantrekt. En wij? Wij blijven de partner van de 
bedrijven en de dakdekkers om het vakman-
schap te behouden, ook in deze barre tijden. 
het mag dan koud zijn buiten en economisch 
erg kil, we moeten positief blijven. het weer 
zal veranderen en de economie trekt wel weer 
aan, als we met elkaar schouder aan schou-
der de uitdagingen blijven aangaan.

karel-Jan batenburg
directeur TECTUM

Door ze de kaderopleiding bij tECtUM te laten 
volgen, is dit in evenwicht gebracht. ook nu 
hebben we weer twee mensen in de kader-
opleiding geplaatst. scholing en opleidingen 
vinden we voor jonge mensen een eis. We wil-
len dat ze zowel praktisch als theoretisch goed 
op de hoogte zijn van alles wat zich op de 
daken afspeelt. We streven voor onze onder-
neming minimaal naar niveau 2 en het liefste 
zelfs het niveau daarboven. Maar goed, niet 
iedereen kan Johan Cruyff zijn. Je moet ook de 
waterdragers hebben, om het zo maar te zeg-
gen. als ze hier beginnen, is de basisberoeps-
opleiding verplichte kost. Daaraan nemen nu 
drie leerlingen deel. ibW kan hiervoor geen 
beroep doen op de tegemoetkomingsregelingen 
in de bikUDak-sector, dus betalen we de scho-
ling en opleidingen zelf. Dat vinden we vanzelf-
sprekend. het budget voor de dakdekkers is vrij 
hoog. De kosten voor scholing en opleidingen 
gaan voor de baat uit. Wij hebben de filosofie 

dat je een slag eerder wint met je eigen sol-
daten dan met een leger vol huurlingen. Dus 
investeren we in eigen jongens en maken er 
samen met tECtUM vakkrachten van. We willen 
ze graag lang bij ibW betrokken houden en dus 
bieden we, naast opleidingsmogelijkheden, 
volop ontplooiingskansen aan en zorgen voor 
een goede werksfeer. Daarmee verklein je de 
kans dat ze snel vertrekken. ieder jaar houden 
we functioneringsgesprekken. Dan vragen we 
naar hun opleidingsbehoefte. sommige jongens 
willen leermeester worden. het is allemaal 
bewust beleid dat vruchten afwerpt. We krijgen 
er trouw personeel voor terug. het ziektever-
zuim is met 1,9 procent vrij laag te noemen.”

KWAliTEiT
Zo fanatiek als ibW is wat betreft scholing voor 
het eigen personeel, zo zijn ze dat ook richting 
onderaannemers. vanzelfsprekend moeten deze 
betrouwbaar en loyaal zijn en over aantoonbaar 

vakmanschap beschikken. Ze moeten dezelfde 
kwaliteit leveren als het eigen personeel en die-
nen zich als diplomaat voor ibW te gedragen. in 
ruil wordt hen daarvoor continuïteit geboden. 
bresser: “De verhouding tussen wat we zelf 
doen en uitbesteden ligt op ongeveer fifty/fifty. 
De trend om eigen mensen naar buiten te  
werken en steeds meer onderaannemers in  
te huren, onderschrijven wij niet. als je zoiets 
doet,  kun je de eigen kwaliteit niet meer garan-
deren. Eigen mensen gaan mee in de cultuur 
van jouw bedrijf en dragen de kenmerken daar-
van uit. Dat moet je bewaken. trouwens, onze 
opdrachtgevers zitten niet op een duiventil met 
ZZp’ers te wachten. soms vragen ze ook 
gewoon naar een bepaalde ploeg. ik denk,  
als je er alles aan doet om de kwaliteitsstan-
daard van je onderneming te handhaven, dat 
opdrachtgevers dit waarderen en, zelfs in deze 
krimpende markt, graag met je willen werken. 
tenminste, dat is onze ervaring…” n

tentiekaart’ waarmee de dakdekker dat aan-
toonbaar maakt. De ‘arbeidsinspectie’ kan daar-
op controleren. heb je geen ‘competentiekaart’, 
of is deze verlopen, dan volgt een hoge boete en 
meteen wegwezen van dat dak. het is toch van 
de gekke dat je pas op een booreiland mag wer-
ken als je daarvoor gekwalificeerd bent, maar 
dat je daarentegen voor het werken op een dak 
nergens aan hoeft te voldoen.” iets anders wat 
leenders per se wil, is dat de sector zo lang 
mogelijk zelfstandig blijft. “De dakbedekkings-
branche is een voorbeeld voor veel andere 
sectoren. Daarop mogen we trots zijn met zijn 
allen. We hebben een structuur neergezet die er 
wezen mag. tECtUM maakt daarvan deel uit.  
We kunnen die structuur alleen maar in stand 
houden als we voldoende blijven scholen en 
opleiden. Dit betekent dat we, zelfs nu, moeten 
investeren in jonge mensen door hen een oplei-
ding en perspectief aan te bieden. Dat moet je 
trouwens altijd doen, als je een goed bedrijf wilt 
neerzetten. Mensen die een vak hebben geleerd, 
daaraan zal altijd behoefte zijn. bovendien komt 
er een dag dat de crisis voorbij is. bedrijven die 
dan over de goede vakmensen beschikken,  
pakken vervolgens het werk. Daarom vind ik, 
dat je als bedrijfstak voortdurend moet inves-
teren in vakmanschap, omdat je daarmee aan-
trekkelijk blijft, ook voor toekomstige genera-
ties. ik begrijp best dat het een lastige bood-
schap is op dit moment, maar toch zal het  
moeten. Doen we het niet, dan zakken we zo 
twintig jaar terug in de tijd. ik kan me niet  
voorstellen dat er iemand is die dit wil.”  n
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Foute boel
 

in alle zes worden, ten aanzien van de aanbrenging, bewust de nodige fouten verwerkt. Zo zijn 
bijvoorbeeld ergens de hoekjes vergeten van de banen, ligt een overlap van een toplaag niet vast,  
is de daktrim verkeerd ingezaagd, ligt de kraalhoek open aan de onderzijde, is de ontluchting  
niet goed ingewerkt of loopt de mechanische bevestiging te dicht langs de rand. 
al met al heeft De groot op deze zes modellen 26 fouten verwerkt. De bedoeling is, dat cursisten 
een analyse maken van mogelijke oorzaken van ontstane gebreken en de juiste uitvoerings- 
methode toepassen. verder worden in deze maatcursus de uitvoeringsrichtlijnen besproken  
om zulke schades in de toekomst te voorkomen. n
 
MaatCUrsUssEn kUnnEn biJ tECtUM ovEr nagEnoEg iEDEr onDErWErp WorDEn gEorganisEErD. 

nEEM ContaCt op MEt hEt CUrsUssECrEtariaat En laat U op DE hoogtE stEllEn.

Op de foto is oud-gediende Willem de Groot bezig om 
modellen te maken voor een maatcursus ‘Uitvoerings-
gebreken’. Hij maakt er zes in totaal. 

opgeven is geen optie, zo luidt het credo. 
van dichtbij heeft De bruin de nodige  
ervaringen met kanker opgedaan. Dit 

inspireerde hem om zich voor deze wielertocht 
op te geven. Zijn vrouw doet ook mee. Zij stapt 
niet op de fiets, maar loopt de tocht in haar 
loopgroep de ‘alpe d’huZussen’. De bruin  
vertelt dat deelnemers het beeld, van kanker  
als een dodelijke ziekte, willen omturnen naar 
dat van kanker als chronische ziekte. Medio 
vorig jaar sloot hij zich aan bij een team uit 
Enkhuizen. Dit, nadat de keuringsarts daarvoor 
het groene licht had gegeven. De bruin: 
“in dat team was een aantal mensen 
uitgestapt. ik kon instappen. Je 
verplicht je dan om minimaal 
2.500 euro aan sponsorgelden 
op te halen. als het aan mij 
ligt, dan worden dat er 5.000.” 
in oktober vorig jaar kocht De 
bruin een racefiets en hij begon 
te trainen. De eerste paar keren 

viel dit niet mee, vooral vanwege dat verrekte 
zadel. Met de week groeiden evenwel de afstan-
den die hij wist af te leggen. om niet voor  
verrassingen komen te staan, traint hij even-
eens drie keer per week in de sportschool het  
klimmen in de alpen. binnenkort volgt met zijn 
team nog een ‘klimclinic’ onder leiding van oud- 
profwielrenner henk lubberding op de posbank 
bij arnhem en ze gaan nog een keer naar de 
belgische ardennen voor het ‘echte’ werk.  
 
op 6 juni is het dan zover. De naam alpe 

d’huZes komt voort uit het feit dat 
deze tocht voor de allereerste 

keer op 06-06-2006 werd ge-
reden. Er namen destijds 66 
renners aan deel. vorig jaar 
haalden de deelnemers ruim 
32 miljoen euro op voor het 
kankerfonds kWf. Daarvan  
is geen euro elders aan de 

strijkstok blijven hangen.  n

opleidingsbegeleider 
‘doet’ Alpe d’HuZes

Als alles goed 
gaat, beklimt 
opleidingsbege-
leider Bert de 
Bruin binnenkort 
minimaal twee 
keer de Alpe 
d’Huez. Hij doet 
dit om aandacht 
te vragen voor 
een goed, geluk-
kig en gezond 
leven met kanker.

Wist u dat...
 
…Een gemiddeld Nederlands gezin in 
een heel leven circa 1,1 miljoen euro 
aan belasting betaalt? Dat blijkt uit 
onderzoek van het Nationaal Instituut 
voor Budgetvoorlichting (Nibud).  
Het Nibud is uitgegaan van een  
standaardfamilie met twee werkende 
ouders, twee kinderen en een  
gezamenlijk bruto inkomen van 
65.000 euro per jaar.  n

Werkgevers in de dakbedekkings-
branche vullen de tijdelijke 
WW-uitkering voor hun perso-

neelsleden aan tot het laatstverdiende 
loon. in de dakbedekkingsbranche is 
sprake van onwerkbaar weer als ‘de  
werkelijk gemeten temperatuur’ om 
07.00 uur en/of 10.00 uur –0,5° Celsius 
of lager is. is het op één van deze tijd-
stippen –0,5° of kouder, dan kan maxi-
maal 4 uur worden gedeclareerd. 
 
is de temperatuur op beide tijdstippen 
–0,5° of minder, dan kan maximaal 8 uur 
per dag worden gedeclareerd. UWv 
bepaalt of het onwerkbaar weer is en 
hoe lang deze periode duurt. Daarvoor 
wordt gebruik gemaakt van de dagelijk-

se weerberichten die regionale weer- 
stations aanleveren. Deze meten de  
temperatuur om 07.00 uur en 10.00 uur. 
De weerstations zijn naar postcode inge-
deeld. Check daarom onder welke post-
code het werkobject valt om er achter te 
komen welk weerstation de gegevens 
aanlevert (zie ook www.uwv.nl).
 
REgEliNg op DE HElliNg
het ziet er naar uit dat werkgevers vanaf 
oktober a.s. te maken krijgen met een 
behoorlijke eigen risicotermijn van enige 
weken als hun personeel vanwege win-
terse omstandigheden niet kan werken. 
pas daarna kan aanspraak worden 
gemaakt op een WW-uitkering.  
Concreet gaat het om het wetsvoorstel 

‘vereenvoudiging regeling UWv’. in dit 
voorstel worden de regeling ‘onwerk-
baar weer’ en de regeling ‘Werktijd-
verkorting in de WW’ samengevoegd  
tot één ‘Calamiteitenregeling’.  
Deze Calamiteitenregeling gaat er van 
uit dat de eerste twee weken bij on-
werkbaar weer tot het ‘gewone’ onder-
nemersrisico behoren en dat de werk-
gever na deze periode nog eens een 
eigen risico draagt van twee weken. Dus 
pas na een aaneengesloten periode van 
vier weken onwerkbaar weer kan aan-
spraak worden gemaakt op een tijdelijke 
WW-uitkering. sociale partners in de 
dakbedekkingsbranche vinden dit 
onaanvaardbaar, omdat daarmee de 
eigen bedrijfstakgerelateerde regeling 
de nek wordt omgedraaid. samen met 
andere sectoren is breed verzet aange-
tekend. bovendien zijn er kamervragen 
gesteld over de uitvoeringsvoorwaarden 
van deze Calamiteitenregeling. tot nog 
toe met weinig resultaat. Minister 
asscher van sociale Zaken wil niet van 
wijken weten en vindt het een normaal 
bedrijfsrisico als er, als gevolg van 
onwerkbaar weer, niet kan worden 
gewerkt. hij denkt dat bedrijven zonder 
de beoogde wachttermijn nauwelijks 
geneigd zijn om maatregelen te treffen 
waarmee de kosten van leegloop  
worden tegengegaan en er vooral voor  
kiezen om ‘het normale ondernemers-
risico’ af te wentelen op de publieke 
fondsen. voorts maakt asscher kenbaar 
dat individuele bedrijven zich voortaan 
zelf maar aanvullend moeten verzekeren 
om de kosten van leegloop, vanwege 
een vorstperiode, op te vangen. “het 
normale bedrijfsrisico wordt dan niet 
afgewenteld op publieke fondsen of 
andere werkgevers in een sector,” aldus 
de minister in zijn beantwoording.  
als het aan de minister ligt, wordt de  
nieuwe Calamiteitenregeling op 1 okto-
ber 2013 van kracht. Er volgt overigens 
nog overleg met sociale partners.
 
WiNTERTips
Dakdekkers moeten in de wintermaan-
den de volgende aspecten goed in de 
gaten houden. voor aanvang van de 
werkzaamheden dienen ze het dak-
oppervlak op gladheid en werkbaarheid 
te inspecteren. bij twijfel is het handig 
om contact met de voorman, uitvoerder 
of werkgever op te nemen. Met name  
dienen ze te letten op (gladde) trappen, 
ladders en steigers en moeten ze zorgen 
voor schone looppaden naar en op het 
dak. voorts moet voor een juiste opslag 
van vorstgevoelige producten worden 
gezorgd en goede beschermende  
kleding worden gedragen.  n

Weer winterweer
Het is winter en daarom is er regelmatig sprake van onwerkbaar weer ge-
weest. Daardoor kan de dakdekker geen werkzaamheden meer verrichten. 
Onder bepaalde voorwaarden komen ze dan in aanmerking voor een tijdelijke 
WW-uitkering via het UWV. 

Bert de Bruin

Willem de Groot

Arthur Leenders

N agenoeg een half jaar geleden startte de bouw van de nieuwe 
regionale opleidingslocatie van tECtUM in Mierlo. inmiddels is de 

modern geoutilleerde opleidingslocatie voor de regio Zuid-nederland 
operationeel. Wat opvalt, is de ruim opgezette praktijkhal en de twee 
grote en lichte theorielokalen op de eerste verdieping van het pand. 
Daarvan is er eentje uitgerust met een smartboard. Daardoor kan er in 
de opleidingen en cursussen gebruik gemaakt worden van interactieve 
elementen. Deze faciliteit zullen de docenten flexibel en maatgericht 
inzetten gedurende de lessen. De regiolocatie Mierlo is uitermate ge-
schikt om er een maatcursus te (laten) organiseren. adres: goorsedijk 6 
in Mierlo. neem gerust een kijkje als u in de buurt bent.  n

Mierlo operationeel!

opleiden in crisistijd, deel 2:

Winanda ludwig

Winanda Ludwig

SPONSOrS gEZOCHt!
Bert de Bruin sponsoren? 

Dat kan zowel individueel of als 
bedrijf/organisatie. ga hiervoor 

naar www.opgevenisgeenoptie.nl 
en ga naar ‘Actiepagina’s 2013’. 

Voer dan de naam ‘Bert de Bruin’ 
(Enkhuizen) in en de rest 

wijst zich vanzelf.          
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M in of meer bij toeval is ze, via een uit-
zendbureau, in aanraking gekomen 
met het vakbondswerk. ooit werkte 

ze bij de voorganger van uitkeringsinstantie 
UWv, gak nederland in amsterdam. Zij voer-
de er werkzaamheden uit in het kader van  
de Ziektewet, Werkloosheidswet en faillisse-
mentwetgeving. na ongeveer vier jaar ging  
ze op zoek naar een baan die haar beter zou 
passen. Die zoektocht werd beëindigd toen  
ze als helpdeskmedewerkster werd aange-
steld op een regiokantoor van wat destijds 
nog hout- en bouwbond Cnv heette.  
ludwig: “Mijn taken waren bijzonder uiteen-
lopend. Cao-vragen beantwoorden bijvoor-
beeld. leden op hun rechten en plichten  
wijzen of hen op weg helpen in de sociale  
verzekeringen, belastingen of een juridisch 
advies verstrekken. ik voelde me van meet af 
aan thuis bij deze Cnv-bond. het was echt 
een warm bad waarin ik was terechtgekomen.  
al snel wist ik dat ik hier mijn ambities kwijt 
kon. na enige tijd maakte ik kenbaar dat ik 
bestuurder wilde worden. nou, zoiets hadden 
ze wel verwacht. ik ben toen twee jaar in 
opleiding gegaan voor een bestuurders- 
functie. kort nadat dit traject was afgerond,  
braken in 2000 de stakingen in de bouw uit. 
Zeven weken lang. Die periode was echt  
een geweldige leerschool. ik werd als pril 
bestuurder gelijk in het diepe gegooid.”  
het ‘gewone’ vakbondswerk liep daarnaast 
gewoon door. bekaf was ze toen er eindelijk  
een principeakkoord was bereikt.
 
CAo’s AFslUiTEN
ondanks het feit dat twee vrouwen haar voor-
gingen, bleef ludwig daarna vrij lange tijd de 
enige vrouwelijke districtbestuurder bij deze 

Cnv-bond. ofschoon ze deze toenmalige 
bond als een vrij conservatieve organisatie 
typeert, heeft ze nooit het gevoel gehad dat 
ze zich als vrouw binnen dit mannenbolwerk 
extra moest bewijzen. “Wel neem je als vrouw 
een aparte positie in die wereld in, maar ik 
heb me nooit als een soort bijenkoningin 
laten wegzetten. De bouwsector past bij mij. 
overlegpartners zijn over het algemeen heel 
‘straight’ en houden niet van geneuzel. ruzie 
hoort er bij, maar het wordt ook vrij snel weer 
afgezoend. Men is zelden rancuneus. Dat vind 
ik prettig. bovendien heb ik haren op mijn 
tanden mocht het nodig zijn. ik heb wel 
geijverd voor meer vrouwen op sleutel- 
posities binnen de bond. ik ben namelijk van 
mening dat organisaties beter gaan draaien 
als er een goede mix tussen mannen en  
vrouwen bestaat.”

na de fusie tussen hout- en bouwbond Cnv 
met Cnv bedrijvenbond in 2010, ging ludwig 
voor Cnv vakmensen ondernemings-Cao’s 
afsluiten, vooral in de chemie. Dat ging haar 
goed af. De dakbedekkingsbranche is nu haar 
eerste bedrijfstak waarvoor ze dit gaat doen. 
ludwig: “het leuke aan de dakbedekkings-
branche is dat je elkaar overal tegenkomt. het 
is een hele kleine sector, net een dorp. ik plan 
wekelijks een bikUDak-dag en lees me dan 
goed in de dossiers in. ik vind de sfeer aan de 
onderhandelingstafel voor de nieuwe Cao in 
orde. Mijn gevoel zegt dat iedereen snapt 
waar op dit moment de sectorale knelpunten 
liggen. het is logisch dat elke onderhandelaar 
de kwaliteit van de branche overeind wil  
houden. ieder vanuit zijn eigen achtergrond 
met dito belangen. hopelijk gaat dit lukken…”  
n 

Even voorstellen:

Winanda ludwig
Sinds enige tijd is bestuurder Winanda Ludwig bij CNV 
Vakmensen het eerste aanspreekpunt voor de dakbedekkings-
branche. Ze is de opvolgster van Aart van den Brink die zich 
als specialist volledig op de pensioenproblematiek is gaan 
richten. Ludwig kan het best worden omschreven als een 
enthousiast, gedreven en discreet persoon die bijzonder  
overtuigend kan zijn. Daarbij beschikt ze over een enorm  
inlevingsvermogen en is trouw aan vriendschappen.

Winanda Ludwig

(CNV Vakmensen)

Zo vader zo zoon
Vader Jan (53 jaar) en zoon Roy Jansen (21 jaar) 
van Dak- en Zinktechniek Jansen uit Bergeijk

Diploma-
uitreiking 
2013
U kunt nu alvast de datum 
27 juni 2013 in uw agenda 
omcirkelen. 

Op deze dag vindt de diploma-
uitreiking van TECTUM plaats. 
Traditiegetrouw wordt deze in  
het NBC te Nieuwegein georgani-
seerd. Het belooft weer een  
bijzonder spektakel te worden. 
Uiteraard ontvangt iedereen 
tegen die tijd ook een persoon-
lijke uitnodiging waarin u uitge-
breid geïnformeerd zult worden 
over deze feestavond. n

HoE is HET VAK gElEERD?

oVER WiE HEBBEN WE HET?

Jan: “ik ben dakdekker in hart en nieren. ik heb 
uiteenlopende opleidingen afgerond voor het 
bedekken van daken. na eerst een tijdje voor 
een installatiebedrijf te hebben gewerkt, trad ik 
in de tachtiger jaren in dienst bij een grote dak-
dekker. na drie weken was ik er voorman van 
acht dakdekkers. We werkten aan grote projec-
ten. ook toen waren er al opdrachtgevers die  
op alles en nog wat wilden bezuinigen, zelfs op  
veiligheid. Dat brak me op den duur op. Zo 
wilde ik niet met mijn klanten omgaan. ik wil 
kwaliteit leveren. vijftien jaar geleden begon  
ik daarom als zelfstandige voor de particuliere 
markt. in ons dorp sprak zich dat snel rond. 
binnen drie jaar had ik tien man personeel in 
dienst. toen volgden de grotere aannemers. 
naast het op- en uitbouwen van mijn bedrijf, 
rondde ik de opleiding aov (algemene 
ondernemersvaardigheden) af.”
 

Jan: “ik heb alles eigenhandig moeten uit- 
vlooien. ook wat betreft scholing en oplei- 
dingen. nu ligt er een kant en klare structuur 
waarin je tot op hoog niveau geschoold kunt 
worden.”

Jan: “ik doe nog steeds de ‘echte’ zaken, maar 
ben ook nog geregeld op het dak te vinden. als 
ik terugkom van een bezoek aan een klant, dan 
bespreek ik samen met roy alle in’s en out’s.” 

Jan: “ik schat in dat ik wel zal moeten doorwer-
ken tot aan z’n zeventigste. kwaliteit van het 
werk staat bij mij op nummer één en klant-
tevredenheid op nummer twee. Dat zal in de 
toekomst niet veranderen. We hebben nu een 
grote loods met een kantine. Een eigen bedrijfs-
pand, samen met mijn zonen, zou een mooi  
toekomstdoel zijn. roy zal langzaam worden 
gebracht als mijn opvolger. Daarvoor nemen  
we de tijd. hier in het dorp is dat al bekend. 
over een paar jaar delen we dat nieuws met 
de grotere klanten.”

roy: “Mijn ouders lieten me vrij in mijn beroeps-
keuze. het werd desondanks dakdekken. Dat 
vak is me met de paplepel ingegoten. toen ik 
een jaar of vijftien was, verdiende ik al een zak-
centje op zaterdag in het bedrijf van mijn vader. 
in vergelijking met de begintijd van mijn vader, 
zijn er nu legio mogelijkheden om je te bekwa-
men. ik volgde in veldhoven de vakopleidingen 
op niveau 2 en 3. Daarna wilde ik door op niveau 
4, maar dat kon niet vanwege het lage aantal 
aanmeldingen. toen ben ik met de okD-kader 
gestart. ik was de jongste van de klas. ik vond 
het een lastige opleiding. Je moet veel leren en 
je kreeg een hoop huiswerk mee. Maar ik slaag-
de en ben gelijk het jaar daarna doorgegaan met 
de okD-top. Die heb ik vorig jaar afgerond. Dat 
leverde me het diploma okD-ondernemer op en 
daarmee werd ik één van de jongst geschoolde 
ondernemers in dakdekkend nederland. het is 
de bedoeling dat ik over een aantal jaar het 
bedrijf van mijn vader zal overnemen.”

roy: “ik kon zo instappen en doorleren. omdat 
mijn vader leermeesters in dienst had, kon ik bij 
hem worden opgeleid. ik heb mazzel dat ik van-
af het begin in de keuken van mijn vaders bedrijf 
kon kijken. hij had bij de start van zijn bedrijf 
niemand als voorbeeld en moest alles in zijn 
eentje uitzoeken. ik heb hem als voorbeeld.”
 

roy: “ik sta vooral op het dak. De ondernemer 
als dakdekker. ik neem inmiddels wel de daken 
op, maar calculeren doe ik bijvoorbeeld nog 
niet. Wel kijk ik over de schouder van mijn vader 
mee hoe hij dat doet. Mijn broer werkt trouwens 
ook in het bedrijf. als het mogelijk is, gaat hij dit 
jaar de vakopleiding op niveau 4 volgen. De 
samenwerking tussen hem en mij verloopt 
prima.”

roy: “ik wil eerst meer werkervaring opdoen en 
over een tijdje gaan samenwonen met mijn 
vriendin. net als mijn vader, wil ik de goede  
relatie met onze klanten in stand houden. ik wil 
dat ze zich goed behandeld voelen en hen eer-
lijk adviseren over hun daken. ik wil laten zien 
waarom ze voor ons bedrijf moeten kiezen.”  n

HoE WAs HET VRoEgER EN NU?

HoE WoRDT DE RolVERDEliNg?

WAT BRENgT DE ToEKoMsT?

H ij nam contact op en kreeg van hoofduitvoer-
der per schooneman te horen dat hij oplei-

dingsbegeleider bert de bruin van tECtUM 
moest bellen. Dat deed hij. De bruin vertelde 
hem alles over tECtUM, hoe er werd gewerkt en 
werd opgeleid. Een paar dagen daarna zaten ze 
in andijk gedrieën aan de koffie. noël trad in 
dienst van tECtUM en volgde vanaf september 
2011 de basisberoepsopleiding Dakdekker in 
purmerend. “ik vond het best raar dat ik had 
gesolliciteerd bij een dakbedekkingsbedrijf maar 
daarvoor een arbeidsovereenkomst moest teke-
nen met de school. Maar goed, alles went. ik 
begrijp nu hoe dit in zijn werk gaat. voordat ik bij 
tECtUM kwam, volgde ik een opleiding tot twee-
de automonteur. Daarmee ben ik uiteindelijk 
gekapt, omdat er in mijn buurt geen leerbedrijf  
te vinden was. achteraf was ik daarover niet zo 
rouwig, want ik vond deze opleiding ook niet zo 
leuk. Dit in tegenstelling tot de vakopleiding op 
niveau 2 bij tECtUM. Die is echt super leuk. 
sowieso werk ik graag met mijn handen en dan 
kan je op het dak je ei kwijt. De vakdocenten 
hebben de lesstof perfect uitgelegd. ik weet nog 
dat ik van de lessen ‘isolatie’ geen snars snapte. 
Er werd toen net zo lang aandacht aan besteed 
totdat ik het helemaal door had. Dat vond ik 
geweldig. ik denk dat je het wel heel erg bont 
moet maken wil je bij tECtUM niet voor je exa-
men slagen. vorig jaar stond ik op het podium  
in nieuwegein voor mijn diploma. De zoen van 
lieke van lexmond vond ik wel grappig, al is zij 
niet echt mijn type. Daarna heb ik een tijdje 

gewerkt. toen ver-
scheen per schoone-
man op het dak en 
vroeg mij of ik geen 
zin had om de 
beroepsopleiding 
allround Dakdekker 
te gaan volgen.  
ik zei gelijk ja. 
schooneman  
reageerde dat ik dan 
mooi bij mijn voor-
man kon blijven. in 
juni hoop ik ook dat 
diploma te ontvan-
gen. het werken op 
een dak vind ik uit-
dagend. Je bent lek-
ker in de buitenlucht 
bezig en geen dag is 
hetzelfde. Je komt 
op veel plekken met 
verschillende men-
sen in aanraking. 
het is ook dankbaar 
werk. Want jij en je 
collega’s zorgen er toch maar voor dat de men-
sen droog zitten. het verschil in beide vakoplei-
dingen is dat ik niveau 2 nu meer als een kennis-
making met het vak beschouw. in niveau 3 wordt 
veel dieper op de lesstof ingegaan. het is soms 
echt aanpoten. Er wordt meer inzicht gevraagd, 
maar dat vind ik wel een uitdaging. Wat ik een 

beetje vreemd vind, is het vak ‘nederlandse 
taal’. Wat moet ik daarmee als ik een goede  
dakdekker wil worden? ik hoop dat ik na mijn 
opleiding een vast contract bij patina krijg,  
want dan kunnen mijn vriendin en ik  
misschien een huisje in andijk gaan kopen.  
De dakbedekkingsbranche, da’s mijn sector…” 
n

Noël schipper (22) was in 2011 een tijdje werkloos, toen 
hij op een verjaardagsfeestje getipt werd over de dakbe-
dekkingsbranche. Hij zou mogelijk bij patina Dakbedekkingen 
in Andijk aan de slag kunnen gaan...

Noël Schipper

De draai gevonden: Noël schipper Tweet 
met ons 
mee!

@TECTUM_Ngein

om deze erkenning te behouden is de leer-
meester verplicht tot nascholing van een 
dag. Deze nascholingsdag is een vast 

bestanddeel in de leermeestercyclus en 
bedoeld om de opgedane kennis van leermees-
ters actueel te houden. neemt de leermeester 
met een leerling-dakdekker evenwel deel aan 
vao-Dak (13-D8), dan voldoet hij eveneens aan 
de nascholingsverplichting en behoudt zodoen-
de ook zijn erkenning tot leermeester.
 
voor nagenoeg veertig leermeesters werd 
onlangs een nascholingsdag in nieuwegein 
georganiseerd. De deelnemers werden in twee 
groepen gesplitst. De ochtend werd benut om 
de puntjes op de i te zetten met het ‘handboek 
voor leermeesters’ als leidraad. Uitgangspunt 
van dit handboek is, dat de leerling-dakdekker 
in de opleiding centraal staat en dat het een 
goede vakman wordt. op de nascholingsdag 
volgde allereerst een korte uitleg over de princi-
pes die achter de vakopleidingen schuil gaan. 
Er werden voorbeelden gegeven van de praktijk-
toetsen die een leerling moet uitvoeren en tips 
uitgewisseld om zulke toetsen te beoordelen. 
Uitvoerig stilgestaan werd er bij de periodieke 
beoordeling van de competenties van de leer-
ling en er werd druk geoefend hoe je diens 
voortgang in het leerproces administreert. 
“voor iedere blokweek moet er een beoordeling 
zijn gemaakt,” aldus de cursusleiders van 
fundeon. “het levert de vakdocenten van 
tECtUM inzicht op in de voortgang van de 
leerling-dakdekker gedurende diens opleiding. 
beschouw deze beoordeling als een communi-
catiemiddel tussen de leermeester, leerling en 
de opleider.”
 
gEDRAg
het tweede deel van de ochtend was gewijd aan 
het gedrag van jongeren. in de bouwpraktijk 
worden leermeesters in de toenemende mate 
met ‘lastig gedrag’ geconfronteerd. Jongeren  
lijken ongemotiveerd en soms gewoonweg lui. 

Ze komen te laat, zijn bijdehand en denken zich 
overal mee te kunnen bemoeien. Ze bellen en 
sms’en de halve dag, maar tijdens de lunch 
komt er geen stom woord uit. Ze luisteren 
slecht en soms schijnen ze het vak niet eens te 
willen leren, aldus enkele ergernissen tijdens 
de nascholingsdag. De cursusleiders gingen 
dieper op dit zogenaamde probleemgedrag in. 
Ze spraken over de belevingswereld van jonge-
ren en deden uit de doeken hoe de ontwikke-
ling van kind naar volwassene verloopt. Daaruit 
bleek dat er bij de geconstateerde minpunten 
eerder sprake was van normaal pubergedrag 
dan van echt probleemgedrag. vervolgens  
werden de aanpak en begeleiding van jongeren 
ter sprake gebracht met de eigen rol daarin als 
leermeester. richtlijnen daarvoor zouden  
kunnen bestaan uit: observeren zonder te inter-
preteren, luisteren, regels stellen en afspraken 
maken, grenzen stellen, structuur en duidelijk-
heid bieden, duidelijke en haalbare doelen  
stellen, consequente en een eerlijke benadering 
hanteren, respect tonen, vriendelijkheid en 
gevoel van acceptatie bieden, kritiek op gedrag 
geven en niet op de persoon, toezicht houden 
en af en toe een complimentje uitdelen. 
bovenal dient de leermeester de regie in han-
den te houden en zelfstandigheid en vaktrots  
te stimuleren. na de lunch verscheen een acteur 
als (lastige) jongere in de nascholingsdag die 
de leermeesters uitdaagde om aan de slag te 
gaan met zijn vertoonde gedrag. aan het einde 
van de dag werd vastgesteld dat de leermees-
ters de nascholingsdag als nuttig en zinvol  
hadden ervaren. Een aantal meldde een wat 
andere kijk op het gedrag van jongeren te  
hebben gekregen en zal daardoor met meer 
plezier een leerling-dakdekker kunnen aan-
sturen en begeleiden.  n

DE lEErMEEstEroplEiDing WorDt 

in naUWE saMEnWErking MEt 

roC friEsE poort in DraChtEn gEorganisEErD.

leermeester 
Nascholingsdag
Leermeesters spelen een belangrijke rol in de opleiding van een 

leerling-dakdekker. In de ‘Leermeestercursus’ van Fundeon bij 

TECTUM (13-D4) leren ze hoe ze aankomende dakdekkers stimu-

lerend en vaktechnisch kunnen begeleiden op een werk. Een leer-

meester die deze cursus met goed gevolg doorloopt, ontvangt 

het certificaat Leermeester met de bijbehorende Leermeesterpas. 
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VAO-Dak staat voor Voorlichting, Advies en 
Ondersteuning op het Dak. We liepen een dagje 
mee met Fred de Bruin tijdens de uitvoering van 
VAO-Dak bij een project op het Dolfinarium 
door Van Venrooy Dakbedekking.

 

05.45 uur: fred vertrekt vanuit zijn woonplaats 
steggerda (bij Wolvega) richting opleidings- 
centrum nieuwegein.
 

07.30 uur: fred is in nieuwegein aangekomen, 
voert administratieve taken uit en overlegt met 
collega’s. hij neemt contact op met voorman/
leermeester rob rorije van van venrooy 
Dakbedekking uit hoogeveen. Maurice Dekker  
is er als leerling-dakdekker aan het werk.
08.15 uur: fred vertrekt richting harderwijk.

10.30 uur: aankomst in harderwijk. Er wordt 
kennis gemaakt met leerling-dakdekker Maurice 
Dekker.

 
11.00 uur: na de koffie volgt, samen met rob 
rorije, overleg over de voortgang in het leer-
traject van Maurice Dekker. Dit gebeurt aan de 
hand van de trajectmap. 

oNDERTUssEN op 
DE VAo-DAK-DAg...

“We zitten met een duivels dilemma. Als 
gevolg van de crisis staat de sectorfinancie-
ring onder druk. In het verlengde daarvan kan 
dit gevolgen hebben voor de scholingstraditie 
in de dakbedekkingsbranche. De uitdaging 
waarvoor we staan is om onder deze druk uit 
te komen en de dakbedekkingsbranche ook in 
de toekomst van goed geschoolde dakdekkers 
te voorzien. goed geschoolde dakdekkers  
krijgen we als er blijvend vorm en inhoud kan 
worden gegeven aan scholing en opleidingen. 
Ik heb daarover wel ideeën.” 
 
Dit zegt hans Crombeen, Cao-onderhandelaar 
fnv bouw & infra. “op dit moment neemt het 
aantal ZZp’ers in de sector halsoverkop toe en 
het aantal werknemers drastisch af. bovendien 
vallen her en der ondernemingen om, met alle 
gevolgen van dien voor de hoogte van de pre-
mieafdracht. ondertussen zijn ZZp’ers druk 
aan het werk om het geld op hoogte te verdie-
nen. ik heb niets tegen ZZp’ers, maar ik vraag 
me langzamerhand af of hier geen sprake is 
van oneerlijke concurrentie. ZZp’ers maken 
namelijk gebruik van de branchefaciliteiten 
zonder dat ze daaraan ooit een cent hebben 
bijgedragen. vaak hebben ze in het verleden 
een opleiding bij tECtUM gevolgd die niet 
door henzelf is gefinancierd. Met deze opgeda-
ne vakkennis gaan ze op dit moment wel de 
concurrentie aan met werknemers. Ze 
werken vaak tegen lagere tarieven dan 
het personeel in vaste dienst en lappen 
gangbare arbeidstijden en veiligheids-
aspecten aan hun laars. ook zorgen 
ze zelden voor eigen productiemid-
delen. heel merkwaardig is, dat we 
van werknemers, naast vakkennis, 

aantoonbare specifieke eisen verlangen op het 
terrein van veilig en gezond werken op hoogte. 
Dat hebben we ooit met z’n allen afgesproken. 
goedwillende werkgevers hebben daarin  
geïnvesteerd met opleidingen, cursussen en 
hulpmiddelen, terwijl de ZZp’er dat allemaal 
worst zal wezen. ik vind dat een beetje krom. 
Wat ik graag wil, is, dat de dakbedekkings-
branche uniforme eisen gaat toepassen voor 
het werken op hoogte. het kan niet zo zijn dat 
de ene dakdekker wel alle veiligheidsnormen 
in het oog dient te houden, terwijl de ander ze 
vervolgens links mag laten liggen. in mijn ogen 
betekent dit dat de ZZp’er voortaan moet  
kunnen aantonen dat 
hij minimaal op 
niveau 2 is 
gekwalifi-
ceerd en dat 
zijn kennis op 
het terrein 
van veilig en 
gezond wer-
ken op hoogte 
actueel is, omdat 
hij daarvoor  
 

bij tECtUM de C1-cursus met 
goed gevolg doorlopen heeft. 
bovendien vind ik, moeten 
Cao-partijen eens naar de 
huidige loonregeling voor 
dakdekkers kijken. nu is  
het zo dat een leerling- 

dakdekker een enorme loonsprong maakt, 
zodra hij op niveau 2 gekwalificeerd is. 
Mogelijk zou hier een nieuw te ontwikkelen 
tussenschaal ‘aankomend dakdekker’ als uit-
groeimodel naar volledig vakmanschap soelaas 
kunnen bieden. in elk geval zou dit het aan-
trekken en opleiden van dakdekkers voor  
werkgevers aantrekkelijker maken.”

“Ze hoeven dan minder de afweging te maken 
of ze een ZZp’er bij het dakwerk betrekken of 
dat ze daarvoor zelf een leerling opleiden die 
dit mettertijd gaat uitvoeren. aan de andere 
kant zouden we met werkgevers kunnen af-
spreken dat deze geen ZZp’er aan het werk zet 
indien deze qua tarifering onder het loon van 
een leerling-dakdekker uitkomt. ik snap wel 
dat dit vandaag de dag veelvuldig gebeurt, 
maar ten aanzien van de kwaliteit van de  
sector op de langere termijn vind ik het een 
onverstandige insteek. Wat betreft de financie-
ring kan worden gekeken naar de wijze waarop 
de afdracht voor de fondsen plaatsvindt. nu is 
dat nog over de loonsom. in de toekomst ligt 
een afdracht over de omzet wellicht meer voor 
de hand. tot slot ben ik van plan, om wederom 
de discussie met de overheid aan te gaan over 

de specifieke risico’s die de dakbedek-
kingsbranche ten aanzien van het 

werken op hoogte kent. het zou 
mij een lief ding waard zijn, 
indien Den haag uiteindelijk 
inziet dat hiervoor in de  
dakbedekkingsbranche een 
beleid van gelijke monniken, 
gelijke kappen moet worden 
toegepast...”  n 

opleiden in crisistijd, deel 3:

Hans Crombeen

E r werden volop iCt-toepassingen voor 
de bouwkolom gepresenteerd en er werd 
een ‘Dag van de particuliere opdrachtge-

ver’ georganiseerd. in de Dakenhal sprak een 
aantal beursdeelnemers over een vrij rustige, 
maar succesvol verlopen beurs.  
 
Eric Vercauteren van IsoBouw: “ik heb het 
gevoel dat we goede zaken hebben gedaan 
en nog zullen doen.” soortgelijke verhalen 
tekenden we ook elders op.  
Anton van Oostrom van Icopal was ook niet 
ontevreden. “het publiek, dat een bezoek 
heeft gebracht aan onze stand, was bijzonder 
geïnteresseerd in onze productrange.”  
Christian Nijholt van Wédéflex Duurzame 

Daksystemen maakte kenbaar dat Wédéflex 
voor 1 januari 2015 alle dealers plus hun 
onderaannemers herschoold wil zien bij 
tECtUM. “het liefste zien wij, dat een 
Wédéflex-werk met het eigen personeel wordt 
uitgevoerd. Maar nu de flexibele schil toe-
neemt, wordt zoiets lastiger. Daarom vinden 
we dat de ZZp’er, die met onze producten 
werkt, daarvoor gekwalificeerd moet zijn.” 
Leo Hoekstra vertelde dat troelstra & de 
Vries het veel bredere productassortiment, 
dan alleen bitumen, tijdens deze bouwbeurs-
editie wilde presenteren. “volgens mij zijn we 
daarin geslaagd. bovendien hebben we een 
nieuwe huisstijl ontwikkeld die, gezien de 
reacties, goed is aangeslagen.”  n

Uit de Dakenhal
De Internationale BouwBeurs is weer achter de rug. De beurs had 
als thema ‘Bewust Bouwen’ meegekregen. Er waren minder expo-
santen dan voorheen. De beursbezoeker kon zich volop laten 
informeren in het ‘Bouwhuis’, op het ‘ZZP-plein’, ‘Renovatieplein’ 
of tijdens de ‘Material Experience’. 

16.15 uur: na de administratie en nog even kort 
te hebben nagepraat over de ervaringen van 
deze dag, vertrekt fred richting huis. 

14.30 uur: terug op de begane grond. De boel 
wordt weer ingeladen en de terugtocht naar 
nieuwegein kan beginnen.

13.00 uur: vervolgens worden de pbM’s 
aangetrokken om Maurice en rob boven  
op het koepeldak aan het werk te zien.

12.30 uur: Uiteindelijk volgt de handtekening 
van rob rorije dat aan de competentiemeting 
van Maurice is voldaan.

Hans Crombeen

Christian Nijholt

Eric Vercauteren

Leo Hoekstra Anton van Oostrom

Trots 
materiaalsponsor
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U iteindelijk bleek infanterist toch niet hele-
maal zijn ding te zijn. bovendien kon hij 
slecht overweg met de hiërarchie en 

bureaucratie in het leger. hij zwaaide dus af. 
via een uitzendbureau werkte hij daarna een 
half jaartje in een timmerfabriek waar hij pane-
len zaagde. Ditzelfde uitzendbureau tipte hem 
vervolgens over een baan bij de service- en 
onderhoudsdienst van Verkoelen in Weert. hij 
ging er op gesprek en kon aan de slag. stefano: 
“ik vond dat best spannend, want ik wist hele-
maal niets van de dakbedekkingssector. ik had 
nog nooit op een dak gestaan en dacht dat het 
vooral om hartstikke zwaar en onveilig werk 
ging. nu, twee jaar later, kan ik zeggen dat dit 
laatste niet klopt. vanaf dag één heb ik het 
enorm naar m’n zin bij verkoelen. ik ging er  
als tweede man meedraaien in de service- en 
onderhoudsdienst en had het geluk dat ik een 
leuke voorman had die me de kneepjes van het 
vak met veel enthousiasme bijbracht. stukje bij 
beetje liet hij me steeds meer taken zelfstandig 
op het dak uitvoeren. ik voelde me echt als  
collega behandeld en ging elke dag met plezier 
naar m’n werk. kennelijk beviel de samenwer-
king van beide kanten, want na vijf maanden 
moest ik op kantoor komen waar mij een vak-
opleiding op niveau 2 werd aangeboden. Dat 
vond ik helemaal geweldig. ik was inmiddels 
net zo enthousiast over het vak als mijn voor-
man en wilde er, net als hij, alles van afweten. 
toen ging het snel. binnen een week waren de 
papieren van tECtUM in huis en kort daarna 
kon ik in Mierlo de basisberoepsopleiding 
Dakdekker volgen. ik vond het super om naar 
school te gaan. Met de theorie had ik weinig 
moeite en ook in de praktijk ging het prima. 

techniek heeft me altijd al aangetrokken. 
bovendien behoren de vakdocenten tot de  
buitencategorie. Ze doen er alles aan om een 
vakman van je te maken. Je merkt dat ze heel 
veel ervaring hebben. probleem was wel dat ik, 
gezien mijn functie bij verkoelen, minder aan 
het branden toekwam dan andere leerling- 
dakdekkers uit de opleiding. Echt meters 
maken, dat zat er voor mij niet in. toch ben  
ik de afgelopen zomer met vlag en wimpel 
geslaagd. apetrots was ik en al helemaal toen 
ik tijdens de diploma-uitreiking hoorde dat ik 
één van de vier dakdekkers was die dit jaar 
naar Moldavië gaat om er de daken van het  
project te bedekken. geweldig vind ik dat.  
ik verheug mij daarop.” 

inmiddels volgt stefano bij tECtUM de 
beroepsopleiding allround Dakdekker op 
niveau 3. om een goede praktijkinvulling te 
garanderen werd hij daarvoor uit de service-  
en onderhoudsdienst geplaatst. hij draait nu 
mee met de ploegen op het dak. stefano:  
“Dat gaat goed. ik ga nu links en rechts met 
verschillende ploegen mee en heb een goede 
leermeester. ik vind de opleiding op niveau 3 
niet moeilijker dan die op niveau 2, maar wel 
een stuk interessanter. ik ben echt gegrepen 
door het werken op het dak en wil, als het even 
kan, carrière in deze sector maken. Wel wil ik 
nog kwijt dat ik mazzel met mijn leerbedrijf 
heb, omdat ik de kans kreeg om me te ontwik-
kelen, dat ik met uitstekende collega’s werk die 
hun vakkennis met me willen delen en dat de 
docenten van tECtUM alles in het werk stellen 
om je te laten slagen. De draai gevonden?  
nou, ik dacht het dus wel...”  n

stefano Roelen is 21 jaar. Hij werkt ongeveer twee jaar voor 
Verkoelen Bitumineus en Folietechniek Weert B.V. Hij is bij toeval 
de dakbedekkingsbranche ingerold. Zijn werkervaring en oplei-
dingen liggen namelijk in de groensector en bij de landmacht. 
stefano volgde bij defensie de vooropleiding ‘Vrede en veiligheid’ 
en deed praktijkervaring op bij het regiment pantserinfanterie 
van de ‘prinses irene Brigade’ in oirschot. 

“We kunnen tot een billijker systeem van  
sectorfinanciering komen en de beschikbare 
middelen verruimen door de premie voor het 
Sociaal Fonds BIKUDAK voortaan niet meer  
te heffen over de loonsom, maar over de ge-
realiseerde omzet.” 

D it zegt rob bootsman, voorzitter van 
vEbiDak. “in vergelijking met 2006 zijn er 
in de bitumineuze en kunststof dakbedek-

kingsbranche inmiddels 900 – ofwel circa 25% – 
minder uitvoerende medewerkers, van leerling-
dakdekker tot voorman, in loondienst werk-
zaam. Wel is het aantal flexwerkers enorm toe-
genomen. ik doel dan niet alleen op uitzend-
krachten, gedetacheerden e.d. maar vooral ook 
op de sterke groei van het aantal ZZp’ers. Deze 
ontwikkelingen werken rechtstreeks door in de 
premieontvangsten van het sociaal fonds 
bikUDak, waaruit onze collectieve activiteiten 
op het gebied van opleidingen, arbeidsomstan-
digheden en arbeidsmarkt worden bekostigd.  
Er is steeds minder geld beschikbaar om onze 

branche te faciliteren. Doen we niets en hand-
haven we de huidige afdracht over de loonsom, 
dan voorspel ik dat uiteindelijk de complete 
branchestructuur in onze bedrijfstak op de hel-
ling moet. Dan worden we jaren teruggeworpen  
in de tijd. Dat moeten we met elkaar niet willen. 
Met een heffing over de omzet kunnen we dit 
ondervangen. indirect wordt dan ook bijge- 
dragen over de arbeid van flexwerkers. op dit 
moment wordt over de productie van bijvoor-
beeld ZZp’ers geen ene euro betaald. afdracht 
van premie over de complete omzet staat bij mij 
dus bovenaan de lijst om de huidige problemen 
te lijf te gaan. gelukkig denken werknemers 
hierover net zo. verder moeten we objectieve 
kwaliteitseisen stellen aan de ZZp’ers die we 
inhuren. net als de dakdekker in loondienst, 
dient ook de ZZp’er veilig en gezond te werken 
op hoogte en de arboregels in acht te nemen. 
Met een certificaat van (recente) deelname aan 
de C1-cursus van tECtUM kan hij aantonen dat 
hij deze materie in de vingers heeft. ook daar-
over bestaat bij sociale partners geen verschil 

van inzicht. opleiden in crisistijd 
is een lastige. ik onderschrijf het 
belang van opleiden van harte. 
ik heb daaraan in mijn eigen 
bedrijf ook altijd hoge prioriteit 
gegeven. Momenteel moeten 
veel bedrijven echter de tering 

naar de nering zetten. het gaat nu om over-
leven. Dan is er bij veel bedrijven minder plaats 
voor leerlingen dan voorheen. bovendien kijken 
de banken vaak over de schouders van onder-
nemers mee. Zodra het iets minder gaat,  
kunnen zij het bedrijf dwingen om activiteiten  
te schrappen. naast pr en marketing betreft dat 
soms ook scholing en opleidingen. Waar ik hele-
maal niets in zie, is dat tECtUM op zoek zou 
moeten gaan naar samenwerkingsverbanden 
om schaalvoordelen te behalen. volgens 
mij zou het logischer zijn dat andere 
opleidingsinstanties bij tECtUM 
aan de deur zouden kloppen voor 
samenwerkingsvormen. ook  
zie ik persoonlijk geen heil in 
inspanningen om een intersec-
torale arbeidsmarkt te creëren. 
op zichzelf is het een sympa-
thieke insteek om mensen, 
na om- of bijscholing, te 
laten doorstromen naar een 
andere sector als ze duur-

zaam arbeidsongeschikt zijn geraakt of dreigen 
te raken. Maar het werkt niet. Dat hebben de 
achtereenvolgende loopbaanprojecten aange-
toond. het aantal geslaagde uitplaatsingen was 
minimaal. Een dakdekker wil toch het liefste 

zijn hele leven in de 
dakbedekkings-

branche aan het 
werk blijven.”  n
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