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VEBIDAK: nu is het
moment voor groendaken
De klant op zijn wenken bediend, is dat niet fantastisch? Ja en nee,
zegt André van den Engel. “De toekomst is aan bedrijven die méér
bieden dan ‘u vraagt en wij draaien’. Natuurlijk gaat het vooral om
daken isoleren en waterdicht maken, maar voegt ook iets toe.”

Duurzame daken zijn toekomstgerichte daken met meer functies dan alleen waterdichtheid en isolatie, vindt
adjunct-directeur en hoofd Technische Zaken André van den Engel van VEBIDAK. “Een groendak, een
terrasdak, een zonnedak, een parkeerdak; de mogelijkheden zijn legio. “Door een juiste keuze van dakopbouw
en materialen krijg je een milieuvriendelijk dak met een levensduur die past bij de dakfunctie.”
Vanwaar deze woorden van Van den Engel? Omdat VEBIDAK zich richt op de serieuze dakbedekkingsbedrijven.
De bedrijven die met hun tijd meegaan of daar liever nog zelfs een beetje op vooruit lopen. Omdat de consument daar om vraagt of straks om gaat vragen. En op duurzaamheidsvragen moet je als bedrijf antwoord
geven én oplossingen bieden.
Voor de goede orde: VEBIDAK is een full service brancheorganisatie voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven, zeg maar de ‘platte dakenbranche’. Ongeveer 200 bedrijven zijn lid van VEBIDAK, waarmee de
organisatie een dekkingsgraad heeft van om en nabij de 70 procent van de totale omzet in deze sector. Dit
betekent dat vooral de grote en middelgrote bedrijven lid zijn van VEBIDAK, maar ook kleinere. Allemaal zijn
ze herkenbaar aan het logo dat ze namens VEBIDAK mogen voeren.
“We bieden ondersteuning op het gebied van technische, sociale, loontechnische, juridische, fiscale
en economische zaken”, vertelt Van den Engel. “Wij zijn aangesloten bij De Geschillencommissie, doen
daktechnische inspecties en geven dakadvies, én we houden onze leden op de hoogte van de laatste stand
van zaken met betrekking tot overheidsmaatregelen die van invloed zijn
op de bedrijfsvoering van onze leden. We zijn een organisatie van en voor
serieuze dakbedekkingsbedrijven!”

Kennisoverdracht
Waar het gaat om kennisoverdracht naar opdrachtgevers van lid-bedrijven
werkt VEBIDAK nauw samen met de Stichting Bouwresearch. Momenteel
wordt gewerkt aan een publicatie over groendaken in de bestaande bouw.
Maar ook geeft VEBIDAK eigen informatiebladen uit over bijvoorbeeld
milieuvriendelijke daken, levensduren van daken, brandveilig werken en
materiaalkeuze. Informatiebladen over veiligheid op daken, energiebesparing met platte daken en groendaken zijn in de maak.
Is dit laatste niet een beetje laat? Groendaken bestaan tenslotte al enkele
decennia en de vraag naar duurzame daken is ook niet helemaal nieuw.
“Dat klopt”, beaamt Van den Engel, “Ze bestaan al heel lang, maar de
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argumenten vóór groene en duurzame daken zijn behoorlijk toegenomen.
En door technische ontwikkelingen en praktijkervaringen gaan ze nu een
stuk langer mee. Bovendien gelooft nu ook eindelijk de overheid er in,
gezien het toenemend aantal subsidieregelingen. Maar vergis je niet in de
hoeveelheid dakbedekkingsbedrijven voor wie groene en duurzame daken
nog een absolute witte vlek is. Een samenwerking met dakhoveniersbedrijven biedt veel kansen. Kennis die verspreid aanwezig is binnen afzonderlijke bedrijven, kan op die manier eenvoudig worden gebundeld.”
In het verlengde van dit laatste schreef VEBIDAK-directeur Cees Woortman
in het voorwoord van het laatste VEBIDAK-Bericht van 2008 een uitermate
positieve beschouwing over Leven op Daken. Samenvattend citaat:
´Ik geniet er altijd van als branchegenoten – in woord of in geschrift –
onbekommerd hun expertise delen met hun collega’s. In alle openheid. Het
ultieme zelfvertrouwen is dat je zozeer gelooft in je eigen voorsprong, dat
je dúrft te delen. Omdat je ongetwijfeld zelf alweer een aantal stappen
verder bent en ook niet álles prijsgeeft. Zie daar de grens. Marc Evers
(directeur van Mastum, een van de partners in Leven op Daken, red.), ging
tot die grens (op een themabijeenkomst voor VEBIDAK-leden, red.). Met
een hoog professioneel betoog waarin hij zijn ervaringen zonder enige
terughoudendheid over het voetlicht bracht. Geen theoretische beschouwing maar een praktisch betoog. Kennis waarop u wel degelijk zit te
wachten. (…) Marc, hartelijk bedankt!’

Franchiseformule
Voor de toekomst verwacht VEBIDAK een toenemende vraag naar gebruiksdaken met een of meer functies. De mate waarin dat zal gebeuren is
volgens Van den Engel afhankelijk van politieke ambities en flankerend
(subsidie)beleid van overheden. “Deze ontwikkeling zal zich dan eveneens
doorzetten naar verschillende soorten opdrachtgevers. Maar eerst zullen
vooral de individuele gebouweigenaren inzage moeten krijgen in de kosten
en de baten van extra gebruiksfuncties. We moeten vooral vertellen dat
energiebesparingsmaatregelen, zoals extra isolatie en groendaken, zich
binnen een bepaalde tijd terug verdienen.”
Zo zijn er meer argumenten voor gebruiksdaken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam inkopen en waardestijgingen van onroerend
goed met duurzame daken … “Deze voordelen moet je als dakbedekkingsbedrijf wel kunnen en willen benoemen”, aldus Van den Engel. “Dus
wanneer bijvoorbeeld een woningbouwvereniging daken vernieuwt, dan
zou je direct kunnen zeggen: ‘Nu we toch bezig zijn, is extra isolatie, een
groendak, een terrasdak of een dak met zonne-energiepanelen ook een
optie. En als het nu geen optie is kunnen we nu al met eenvoudige maatregelen anticiperen op toekomstige functies.’ Deze boodschap dragen wij
breed uit, en dat verklaart ook de lovende woorden van Woortman voor
Leven op Daken. Wij juichen het toe als onze leden innovaties voor brede

doelgroepen toegankelijk maken.” Het delen van informatie is zoals
gezegd ook een van de doelstellingen van VEBIDAK. “Maar daar kunnen
we best hulp bij gebruiken. Wat dat betreft vinden we het een mooie
ontwikkeling dat Leven op Daken nu doorgaat in een franchiseformule. Het
is een goede zaak als meer partijen kunnen aanhaken bij een succesvol
concept waarbinnen kennis en kunde breed wordt gedeeld. En Leven op
Daken gaat hierin zelfs nog een stap verder door nauw samen te werken
met hoveniers. In combi’s zit toekomst, denk ik. En ik geloof ook heel sterk
in die andere poot onder het concept: al in een vroeg stadium samenwerken in een bouwteam. Juist dáár is overleg heel belangrijk. Want wat
je verderop in het traject nog wel eens fout ziet gaan, vindt doorgaans zijn
oorsprong in de voorkant van het traject. Dat had voorkomen kunnen
worden als dakbedekkingsbedrijven met specialistische kennis daar aan
tafel hadden gezeten.”
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