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Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche 
 

 

• 415 miljoen vierkante meter dakvlak in Nederland 
• Jaarlijks te onderhouden ca. 20 miljoen vierkante meter 
• Komende jaren ook meer aandacht voor integraal dakbeheer 

(isolatie/energiedaken/tuindaken/veiligheid) 
• Markt voor 350 bedrijven 
• 2200 dakdekkers en 800 overige werknemers 
• Circa 750 zzp’ers en 750 overig (vallen onder geen enkele cao, een 

andere cao of zijn uitzendkracht) 



Aandachtspunten en prioritaire arbeidsrisico’s 

• Veel gebouwen ontberen een goede dakopgang en permanente 
voorzieningen ter voorkoming van valgevaar 

• Werkzaamheden sterk weersafhankelijk 

• Wisselende locaties  

• Telkens andere samenwerkingsrelaties 

• Risico’s: fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, valgevaar, lawaai 



Veiligheid op het platte dak? Zoek het effe zelf uit! 

Bezint eer ge begint 

Wat heeft de ontwerper hier 
bedacht ? 

Toepassing RITS (Regels-
Instructie-Toezicht-Sancties) 
in plaats van ritselen 

Alles onder controle, dus 
volgens de regels 

Gedegen onderzoek naar risico’s  



Stelling 1 

Certificaten, diploma’s en logo’s  

zijn geen bewijs van perfect functioneren! 



Eigen verantwoordelijkheid dakdekker en werkgever 



Gezond en veilig werken: RITS 

RITS (Regels / Instructie / Toezicht / Sancties) 
• Regels: heb je op orde met een actuele RI&E en een plan van aanpak met heldere 

doelstellingen. 

• Instructie: is zodanig georganiseerd dat de verstrekte informatie doeltreffend en 
begrijpelijk is, tot op individueel niveau van de medewerkers. 

• Toezicht: er wordt ingegrepen bij onjuiste toepassing van afgesproken werkwijzen. 
Zo nodig wordt opgetreden. Wat zeker NIET gebeurt: wegkijken of gedogen als de 
aanpak van risico' onvoldoende is of als medewerkers proberen snel nog iets te 
ritselen om de veiligheid op orde te krijgen. 

• Sancties: als waarschuwen niet helpt en duidelijke instructies niet worden 
nageleefd heeft de werkgever een zorgvuldig opgesteld sanctiebeleid om een goed 
sluitend RITS-beleid te waarborgen!  



In 6 stappen naar een dakdekker/vakman in topvorm! 

Attentie: op een berg én op een dak ben je op (de) hoogte 

Breng risico’s en verbeterpunten per bedrijf en per 
object in beeld 

Preventiemedewerker de spil voor gezond en veilig werkklimaat 



In 6 stappen naar een dakdekker/vakman in topvorm! 

• Commitment directie cruciaal voor goed arbobeleid 
• Goed voorbeeld doet goed volgen 

 

• Werk optimaal samen met alle partijen in de keten 
• Zorg voor perfect materieel 



In 6 stappen naar een dakdekker/vakman in topvorm! 

• Ook met veilig werken valt nog veel te innoveren 
• Deel je goede praktijken 

• Blijf jezelf ontwikkelen 
• Zorg voor fysieke én mentale fitheid 
• Een goede leefstijl is de basis 
• Faciliteiten preventieve bedrijfsgezondheidszorg 

noodzakelijk 



Stelling 2 

Instructie aan dakdekkers/vaklieden is pas effectief 
als deze op een voor hun herkenbare wijze wordt 

overgebracht! 



Maatregel 1 Sectorplan BIKUDAK 



Waarom vakpaspoort? 
 

• Arbeidsmarkt 

- Eerlijke en gezonde concurrentie 

- Voldoen aan CAO-eisen 

- Vakmanschap (opleiding) borgen 

• Arbeidsomstandigheden 

- Borging veilig en duurzaam werken 

• Invulling van MVO-beleid 

• Onderdeel sectorplan BIKUDAK 

Branche, bedrijven en vakmensen in topvorm! 



Ontwikkelaars 

• App- en site ontwikkeling 
• Database-opslag + -beveiliging 
• Analyse + inzicht 

• Communicatie 
• Arbocampagnes 
• Bereik en beweging 



Onderdelen paspoort 

Verplichte onderdelen 
• Identificatie 
• Scholing + competenties 
• Veiligheid + kwaliteit 
 

Niet verplicht 
• MVO 
• Urenregistratie 
• Sectorale catalogus 
• Ontwikkelplan (IOP) 
 

Info 
• Tips & tools 
  

STATEMENT EN STATUS 
 

Sectoraal 
• Toepassing + handhaving cao en 

Arbocatalogus Platte daken 
• Toegang bedrijfstakeigen regelingen 
• Communicatiemiddel 
 

Lokaal 
• Informatiedocument voor afstemming en 

overleg bij samenwerking in de keten met 
alle betrokken partijen 

• Vergewisbepaling 
 



Mobiele app 

Voor smartphone, tablet én desktop    
 
Alle platforms:  
• Apple (iOS) 
• Google (Android) 
• Windows (Phone & Desktop) 

  

Geïntegreerde tools     
 
• Mobiele app 
• Webomgeving & beheersportal 
• Website (vakpaspoortbikudak.nl) 
• Sectorale rapportages  





Site vakpaspoortbikudak.nl 

• Info & actueel 
• Subsidieoverzicht 
• Promofilm 
• Instructiefilm 
• FAQ 
• Download links 

Helpdesk 



 
Stelling 3  

 Met directe, permanente en persoonlijke 

 communicatie met alle betrokken partijen  

in een concrete en contextrijke omgeving  

leg je de basis voor  

effectief veilig en gezondheidsgedrag! 



Gebaseerd op ESF gefinancierde 
instrumenten 

Mede mogelijk als maatregel 1 
sectorplan BIKUDAK 

Meer info:  
www.vakpaspoortbikudak.nl  www.sbd.nl  

Tenslotte 
• Bevorderen bronaanpak  
• Aandacht preventie 
• Handhaving 

www.sluitafmeteenhekje.nl   

http://www.vakpaspoortbikudak.nl/
http://www.sbd.nl/
http://www.sluitafmeteenhekje.nl/

