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OP PAD MET ...

Bouwbelang bezoekt de bouwplaats. Voor deze ‘Op pad met …’ bezochten
we een nieuwbouw appartementencomplex in Vierpolders bij Brielle.
Tegen de steile dakhelling zijn dakdekkers van Jac Hanse Hellende Daken BV
als apen op een rots bezig met het leggen van dakpannen. Uitvoerder Anton
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De Hertogh neemt ons mee het dak op.
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Het waait behoorlijk, zeker op het dak van het appartementencomplex aan De Nolle 9 in Vierpolders op het Zuid-Hollandse eiland
Voorne-Putten. Ik ben blij dat ik een veiligheidshelm op heb, want
ik moet via smalle laddertjes naar boven klimmen. Een tik tegen
m’n helm waarschuwt me dat ik een onverwachte ontmoeting heb
met een steigerpijp die ik over het hoofd heb gezien. Zijn die helmen toch niet voor niets. Uitvoerder Anton De Hertogh - uiteraard
ook met helm - wijst naar een in aanbouw zijnde rij woningen aan
de overkant, waar bouwvakkers van een ander bedrijf zonder helm
rondlopen. “Zo moet het dus niet”, zegt hij hoofdschuddend.

GEKWALIFICEERDE ALLESKUNNERS
Het gemak en de zekerheid waarmee de dakdekkers zich over de
steile dakhelling bewegen dwingt zonder meer respect af. En de
manier waarop de dakpannen worden overgegooid en worden

Gespecialiseerd en gecertificeerd
J.C. (Koos) Hanse is in 1991 gestart met zijn dakdekkerbedrijf.
Aanvankelijk hield hij zich onder de naam Hanse Montage veel
bezig met dak- en gevelbekleding in de industriële sector, maar
ook het slopen van asbesthoudende dakbekleding. Daarvoor
is het bedrijf volledig gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf. In een later stadium werden aan het dienstenpakket
ook pannendaken toegevoegd en werd de naam veranderd in
Jac Hanse Hellende Daken BV. In de jaren daarna ontwikkelde
het bedrijf zich steeds meer tot een gespecialiseerd en gecertificeerd aannemersbedrijf op het gebied van hellende daken.

schoorstenen en het benodigde lood- en zinkwerk (goten). Grappig is dat
Hanse, die zelf een weg- en waterbouwkundige opleiding heeft genoten,
in 1991 begonnen is met personeel uit heel andere branches: een bakker,
een slager en een stratenmaker. Met basisopleidingen en erkende vakopleidingen (o.a. in Boxtel) zijn zij uiteindelijk allround dakdekkers
geworden. En twee jongens van het eerste uur sturen nu als (meewerkend) uitvoerders het werk aan. Beiden zijn momenteel bezig met een
opleidingstraject voor werkvoorbereider/uitvoerder. Zelf staat Hanse
niet meer op het dak. Het is bedrijfsorganisatorisch zo complex geworden
dat hij zijn handen vol heeft aan het beheersen van alle bedrijfsprocessen
en natuurlijk de acquisitie.

Deze insteek heeft te maken met de aard van de onderneming. Jac Hanse Hellende Daken BV is geen puur sang dakdekkersbedrijf, het zijn
dakenmakers in de brede zin van het woord. Dit houdt in dat het werk
zich concentreert op het complete bouwdeel dak; voornamelijk hellende
daken, maar bij gelegenheid ook wel platte daken (EPDM). “Wij verzorgen alles wat je daaronder kunt verstaan, vanaf de zoldervloer tot de
punt,” legt Hanse uit. Zo omvatten de werkzaamheden complete dakconstructies (prefab of ter plekke getimmerd), inclusief dakkapellen,
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Anton De Hertogh is nu bijna zeventien jaar in dienst bij Jac Hanse en
was voorheen banketbakker. Hij is als uitvoerder verantwoordelijk voor
een juiste gang van zaken en het contact met de uitvoerders van de
hoofdaannemers. “De een regelt alles voor je; een ander doet vrijwel
niets en dan moet je overal achteraan. Daarom is het in het hele proces
zo belangrijk vooruit te denken en te kijken. Wat kunnen we voor
onverwachte dingen tegenkomen en hoe kunnen die vooraf voorkómen.
Het gaat erom dat dingen technisch goed opgelost worden”, zegt hij.
De Hertogh heeft geen moment spijt van de stap die hij heeft gezet. “Het
is leuk en afwisselend werk. Iedere woning is weer anders en je werk is
voor iedereen zichtbaar. Dat geeft toch wel veel voldoening.” Ook Koos
Hanse heeft het zo ervaren: “Je rijdt door een wijk en je ziet iets moois
staan. En complimenten van tevreden bewoners zijn altijd fijn.”
Op de vraag of het werk veranderd is, krijgen we als antwoord dat vooral het verwerkingsproces anders is. Vooral op veiligheid wordt veel
meer de nadruk gelegd. Zo ook bij Jac Hanse. “Bij ons is een veiligheidshelm en het dragen van veiligheidschoenen verplicht”, zegt De Hertogh
die nu zo’n acht jaar uitvoerder is en dus de nodige ontwikkelingen
heeft meegemaakt. Als VCA-gecertificeerd bedrijf zijn bij Jac Hanse de
procedures doordrenkt met veiligheidsvoorzieningen en het is mede zijn
taak op de bouwplaats toezicht te houden op de naleving door zijn collega’s.
Op het appartementencomplex aan De Nolle 9 in Vierpolders zien we, in
tegenstelling tot de collega’s aan de overkant, de dakdekkers met veiligheidshelm over het dak lopen. “Ik hoef ze daar eigenlijk niet eens op te
wijzen; dat veiligheidsbesef is er bij ons wel ingepompt”, zegt Anton De
Hertogh tevreden.
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VOORUIT DENKEN
gevangen doet mijn waardering alleen maar stijgen. Dit zijn mannen die
weten waar ze mee bezig zijn. Het lijkt best gevaarlijk, zo lopend over
de regels, maar dat valt volgens De Hertogh erg mee. “Het veiligheidsrisico zit in de mensen zelf en steile daken zijn zelfs beter beloopbaar dan
je zo op het eerste gezicht denkt.” En hij kan het weten, want hij heeft
bijna zeventien jaar ervaring als dakdekker. “Ook ergonomisch is een
steil dak beter; hoe platter, hoe meer je moet bukken.”Toch zijn dit niet
alleen maar dakpannenleggers, zo vernemen we uit de mond van directeur Koos Hanse die ook aanwezig is. “Wij zijn een bedrijf van gekwalificeerde alleskunners. Onze jongens hebben weliswaar hun specialisme
en voorkeuren, maar we proberen rendement uit de mensen te halen,
dus iedereen moet alles kunnen.” Bij Jac Hanse wordt daarom niet sec
aangeven wat voor werk de mensen precies moeten gaan doen. Natuurlijk zijn het dakdekkers met aantoonbare vakkennis en ervaring, maar
ze moeten ook kunnen timmeren, maatvoering kunnen doen en kunnen
aftimmeren met bepaalde oplossingen.
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