
ZESTIG JAAR 
TROTS

“CAZDAK? DAT IS VOOR MIJ SFEER,  
SERVICE EN NO-NONSENSE”

“HET IS VAN HOUTJE-TOUWTJE  
SERIEUS VAKWERK GEWORDEN”



“De Rotterdamse aard van het bedrijf uit zich vaak in een ‘doe maar 
gewoon, dan doe je gek genoeg’-mentaliteit. Nuchter en met beide 
benen op de grond. We vinden alles snel normaal en logisch. Zo ook 
ons 60-jarig jubileum. Maar natuurlijk is dit een mijlpaal waar we best 
even bij stil mogen staan. Waar we trots op zijn. Met dit magazine 
willen we dit met jullie delen. En onze werknemers, opdrachtgevers 
en leveranciers bedanken. Want dankzij hen staan we waar we nu 
staan. Op een mooie, solide plek met ruimte voor groei.

Trots zijn we op het vertrouwen dat opdrachtgevers in ons hebben. 
Je kunt het op papier allemaal geregeld hebben, maar je moet wel 
leveren. Het feit dat we dit al die jaren ook doen, blijkt uit onze grote 
kring vaste opdrachtgevers en langdurige samenwerkingsverbanden. 

Trots zijn we ook op de kwaliteit die we altijd hebben kunnen leveren. 
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dit blijkt het niet te zijn. Kwaliteit is de 
basis van ons succes. Met onze nuchtere kijk op zaken hebben we het 
bedrijf kunnen brengen waar we nu zijn. 

Tot slot lopen we over van trots op ons sterke team. We zijn al heel 
wat jaren bij elkaar en hebben weinig verloop. We kunnen bouwen op 
trouwe medewerkers die iedere dag voor ons op pad zijn. Een team 
vol inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Dakdekken is een vrij traditioneel vak. Natuurlijk zijn er ook in onze 
branche volop ontwikkelingen. Daar gaan we ook zeker in mee, maar 
een kwalitatief goede basis staat altijd voorop. We hebben altijd 
willen groeien, maar het was nooit een doel op zich. Het gaat op 
een heel natuurlijke manier. Ook nu hebben we geen grootse, wilde 
plannen. We gaan door op de nuchtere Cazdak-manier. Dat betekent 
niet dat we niet streven naar verbetering. Samenwerking met vaste 
opdrachtgevers voor meer continuïteit staat hoog op de lijst, net zoals 
het blijven investeren in digitaliseren/automatiseren van de 
communicatie en verslaglegging naar onze opdrachtgevers. 

Als management zetten we de grote lijnen natuurlijk wel uit, maar de 
uitvoering is waar het om draait. Ook wij zijn in de praktijk begon-
nen, als dakdekker en werkvoorbereider. We hebben alle facetten 
doorlopen. Dan weet je waar je over praat, wat er speelt en waar de 
knelpunten zitten. Onze kennis komt niet alleen uit de boeken, maar 
ook uit de praktijk. Dat praat makkelijk met personeel en met onze 
opdrachtgevers. 

Wij mogen inmiddels alweer bijna 20 jaar aan het roer van dit mooie 
bedrijf staan. Ondertussen bouwen we hard aan de toekomst. Vanuit 
de jeugdopleiding staat de volgende generatie al enthousiast klaar 
om het stokje over te nemen. De Cazdak-cultuur krijgen zij nu al mee, 
zodat die op natuurlijke wijze meegaat naar de toekomst. Uiteraard 
met ruimte en inbreng van de eigen ideeën. Een prachtig jubileum om 
de geschiedenis te vieren en een mooie en capabele opvolging in het 
vooruitzicht: een fijn gevoel! 

Hopelijk krijgen jullie met het lezen van dit magazine een vleugje mee 
van de trots die wij voelen en het plezier en enthousiasme waarmee wij 
en onze medewerkers iedere dag aan het werk gaan. Veel leesplezier!

Pieter Roterman
Frank Rozema

Directie Cazdak

Cazdak. Totaalaanbieder van dakrenovaties. Een bedrijf dat barst van de kennis en kwaliteit. Maar ook waar de trots en het plezier 
vanaf straalt. Een bedrijf dat nuchter en rustig zijn werk doet en daar prachtige resultaten mee behaalt. Doen wat je zegt en zeggen 
wat je doet staat centraal. Tijd om de bescheidenheid aan de kant te zetten: Cazdak bestaat 60 jaar en dat mag gevierd worden!

VOORWOORD

“KWALITEIT IS DE 
BASIS VAN ONS 

SUCCES” 
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GEBOUWD IN 2013, MIDDEN IN DE BOUWCRISIS  
“Een bijzondere tijd om zoiets neer te zetten. Achteraf 
gezien is dat best bijzonder natuurlijk. Gelukkig pakte 
het hartstikke goed uit.”

(Bijna) energieneutraal:
• Isolatieschil Rc=6,0m²/KW
• Volledige led-verlichting
• Zonnepanelen
• Thermische zonnecollectoren
• Vegetatiedak
• Recycle terrastegels
• Zon-aangestuurde lightcatchers (lichtkoepels)
•  Showroomdak voor de verschillende soorten 

dakbedekking

TRANSPARANT
“We wilden graag dat het gebouw paste bij onze 
manier van werken: open en met korte lijnen. Door 
veel gebruik te maken van ramen en open ruimtes 
benadrukken we de openheid en transparantie. Zo 
komen visie en praktijk mooi samen.”

VAN ROTTERDAM-ZUID NAAR BARENDRECHT
“We zijn een echt Rotterdams bedrijf. Maar toen deze 
locatie in Barendrecht vrij kwam waren we meteen 
enthousiast: logistiek handig op een fris, nieuw 
bedrijventerrein. Dat het net niet meer in Rotterdam is, 
maakt niet uit. De stad zit in ons DNA: nuchter, hands-
on en slagvaardig. Dat we nu in Barendrecht gevestigd 
zijn, doet daar niks aan af.”

ALLES ONDER
ÉÉN (CAZ)DAK!

OMZET
2003:  5 miljoen
2019:  12 miljoen
2021:  15 miljoen

HET PAND
• 5 maanden van 1e paal tot  

oplevering
• 2077 m2 kavel
• 1000 m2 magazijn
• 400 m2 kantoor
• 14 werkplekken
• Opgewekte kwh van 2013 tot 

2021: 75.000 kwh

AANTAL MEDEWERKERS
2003:  30
2021:  70

LEKKAGE- EN  
STORINGSMELDINGEN
Meer dan 5000

DAK IN ONDERHOUD
1,2 miljoen m2 
• na-isoleren 2020 :  

> 55.000 m2

• dakrenovatie 2020 :  
240.000 m2

• zinken goot renovatie 2020:  
> 3.000 m1

TOTAAL AANTAL M2 
AANGELEGDE VEGETATIEDAKEN
100.000 m2 

FACTS & FIGURES
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MISSIE
De beste dak- en installatiespecialist zijn in renovatie en onderhoud. 
Dat is onze missie. Hoe we dat doen? Door technisch en esthe-
tisch hoge kwaliteit te leveren. Opdrachtgevers mogen van ons 
maatwerkoplossingen voor hoogwaardige renovatie en periodiek 
onderhoud verwachten. In een resultaatgerichte samenwerking (RGS) 
stemmen we de mogelijkheden af op de behoeftes. Ons dynamische 
en adequate team neemt de totale zorg uit handen. 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD EN RESULTAATGERICHT
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij belangrijk. 
Betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit zijn onze kernwaarden. 
Daarnaast spelen we een actieve adviesrol, zowel voor onze opdracht-
gevers als andere ketenpartners. Door een resultaatgerichte aan-
pak garanderen we de kwaliteit van ons werk op lange termijn. Het 
gevolg? Minder risico’s, de kosten tot een minimum beperken en een 
maximaal rendement op de investeringen van onze klanten.

KORTE LIJNEN EN PERSOONLIJK CONTACT
Dakbedekkingen, installatietechniek en onderhoud & beheer: wij 
hebben alles onder één (Caz)dak! De lijnen zijn kort en persoonlijk 
contact staat altijd voorop. Onze klanten hebben een vast aanspreek-
punt. Deze staat altijd met zorg en aandacht klaar voor vragen en 
wensen. We verdiepen ons in het probleem/project, verstaan ons vak 
als geen ander en indien nodig schakelen we snel tussen de verschil-
lende disciplines. Zo vinden we altijd een passende oplossing, ook in 
complexe projecten.

CAZDAK IN HET KORT
• Nuchter en resultaatgericht voor een hoogwaardig eindresultaat 
• Persoonlijk, flexibel en slagvaardig 
• Kwaliteit is key
• Professioneel en gestructureerd
• Heldere processen voor opdrachtgevers én personeel
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
• Ketensamenwerking en Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) 
• Trots en plezier op de werkvloer 

MISSIE
& VISIE 
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MAIKE LANDMAN
Planning en Beheer
Afdeling Service & Onderhoud

“Toen ik hier drie jaar geleden kwam werken, vroegen ze: je zult de 
enige vrouw zijn. Is dat een probleem? Zeker niet, was mijn reactie. 
Het is juist heerlijk. Ik ben zelf ook rechttoe-rechtaan en vind het 
prettig om met mannen te werken die vaak zo’n zelfde instelling 
hebben. Gewoon no-nonsense. Ik ben mij er ook verder niet van 
bewust dat ik de enige vrouw ben: we zijn gewoon één team, 
ongeacht je geslacht, functie of leeftijd. De sfeer is supergoed. De 
deur staat overal open, er zijn letterlijk en figuurlijk geen hokjes. 
Niemand voelt zich te goed. Dat is ook zo mooi hier, dat teamgevoel. 
Het klinkt wat afgezaagd, maar het voelt zeker soms als een tweede 
familie. Het is vanzelfsprekend dat je voor elkaar klaarstaat. Dat straalt 
denk ik ook uit naar buiten toe. 

“CAZDAK? DAT IS VOOR MIJ SFEER,  
SERVICE EN NO-NONSENSE”

Goede en snelle service staat echt op één. Als er een probleem is, zijn 
we er. Dat kan alleen als je het goed geregeld hebt én als je bereid 
bent met en voor elkaar te werken. Als ik een wens mag uitspreken 
voor de toekomst, hoop ik dat jongeren zien hoe leuk het werken met 
je handen kan zijn. Goede vakmensen zijn schaars en tegelijkertijd 
hard nodig. Zonder de vakmensen, geen Cazdak.”

ERWIN SCHMIDT
Werkvoorbereider en KAM-coördinator

“Zorgen dat alles aanwezig is, zodat de mannen buiten aan de slag 
kunnen. Zo zou je mijn dagelijks werk wel in één zin kunnen vangen. 
Van de kranen tot de rollen en alles daar tussenin: ik regel het. Dat 
is soms best een klus, want we zijn in de dertien jaar dat ik hier werk 
van 6/7 ploegen naar 15/20 ploegen gegaan. Ik hoef mij dus niet 
te vervelen! De werkomgeving is prettig bij Cazdak. De sfeer is heel 
goed en veilig. Heb je iets op je hart, dan kun je dat altijd zeggen. 
Je kunt hier jezelf zijn. Dat is voor mij typisch Cazdak. Er is veel 
respect. Dat is in al die jaren ook nooit veranderd. 

“JE KUNT HIER ALTIJD JEZELF ZIJN”

We zijn natuurlijk flink gegroeid, in alle opzichten. Maar de laag-
drempeligheid en goede sfeer zijn gebleven. Als oud gediende is 
mijn wens voor de toekomst dat ik hoop dat het blijft lopen zoals het 
loopt. Dat ook onder de leiding van de nieuwe generatie de sfeer en 
de manier van omgaan met elkaar zo blijven. En daar heb ik ook alle 
vertrouwen in!” 

1961

1980

1981

2003

2006

2012

2013

2021

Verbeek en de Kluyver wordt 
overgenomen door de heer Cazemier 
en de bedrijfsnaam verandert in 

Cazemier Dakbedekkingen R’dam BV

Oprichting van dakbedekkingsbedrijf  
Verbeek en de Kluyver

Oprichting Nederlandse  
Dakdekkers Associatie (NDA)

Oprichting Dakbehoud Nederland 

Oprichting 
Cazdak Installatietechniek B.V.

Cazemier Dakbedekkingen R’dam BV 
verandert zijn naam in Cazdak BV  
en de directie bestaat vanaf dan uit  

F.W. Rozema en T.P.C. Roterman

Cazdak BV verandert zijn naam in  
Cazdak Dakbedekkingen B.V.

23 Augustus -  
eerste werkdag in nieuw pand

NOSTALGIE
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Derbigum is een familiale op-en-top Belgische onderneming, 
gespecialiseerd in duurzame bitumineuze waterdichting-
smembranen. Dankzij continue investeringen en een zeer 
klantgerichte aanpak groeide zij uit van familiale kmo in 1932 
tot de wereldspeler die het vandaag de dag is. De groep telt 
twee sites in België (Lot & Perwez) en stelt wereldwijd zo’n 350 
medewerkers tewerk. Meer dan twee derde van de productie  
is bestemd voor export.

Derbigum is milieuvriendelijk en duurzaam. Het bedrijf  
bewijst dit elke dag opnieuw met een uniek en sectorbepalend 
recycleprogramma: No Roof To Waste. Op die manier komt 
Derbigum tegemoet aan zijn ecologische en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Met Derbitumen, de nieuwe grondstof 
verkregen uit recycling, draagt de onderneming op een unieke 
manier bij aan de circulaire economie. That’s how we close the 
loop.

FELICITATIE AAN CAZDAK
GEFELICITEERD MET DEZE MOOIE MIJLPAAL! 
Wij zijn trots op de fijne en mooie samenwerking met Cazdak. 
Op naar nog vele mooie en succesvolle jaren.

John Poppelaars, directeur
& Team Derbigum Nederland

“NAAR  
NEDERLAND 
KOMEN WAS 
EEN GOEDE 
KEUZE”

IKO is een toonaangevende, internationaal opererende producent van 
dakbedekkingsmaterialen, isolatie en vloeibare waterdichtings- 
oplossingen. Met meer dan 30 fabrieken en 4.500 werknemers 
wereldwijd is IKO een speler van wereldformaat.

In Nederland opereren we onder de naam IKO B.V.  
Als producent van beproefde, duurzame bitumen en kunststof dak- 
bedekkingssystemen kunnen wij u als geen ander specialistisch,  
technisch advies geven. Ook op het gebied van thermische isolaties 
kan IKO als producent van isolatie u adviseren over de juiste toepas- 
sing. Naast de productie van bitumen dakbanen en isolatie  
produceert IKO ook alle aanverwante accessoires voor dakbanen.  
We completeren het portfolio met vloeibare waterdichting en water-
dichtingsproducten, zoals primers, lijmen en toebehoren voor platte 
daken.

60 JAAR CAZDAK. DAT IS EEN  
FELICITATIE MEER DAN WAARD! 
Cazdak & IKO
Wij hebben het genoegen om al meer dan 25 jaar partners te zijn. Een 
warme relatie en een fijne samenwerking met respectvolle mensen. 
Hier zijn we samen sterker van geworden. 

Onze dank hiervoor. 

Wij wensen Cazdak nog vele jaren toe en hopen op een  
langdurige voortzetting van de samenwerking met onze  
Cazdak-vrienden!

www.derbigum.nl

www.nl.iko.com

Wederzijds vertrouwen. Dat is wat Cazdak bijzonder maakt voor 
de 59-jarige Cihangir Cardakli. “Het is de basis. Als dat er niet zou 
zijn, zou ik hier ook niet al ruim 30 jaar met veel plezier werken.”

Het avontuur begon voor Cihangir op 21-jarige leeftijd. Op zoek naar 
een toekomst reisde hij zijn broer achterna naar Nederland. Hij kon 
terecht aan de TU Delft, waar hij met veel plezier studeerde. Helaas 
was het studiegeld voor zijn broer niet meer op te brengen. Zelf 
mocht Cihangir naast zijn opleiding niet werken. Er zat niets anders 
op dan de TU Delft te verlaten en aan de slag te gaan. Maar hoe? 
Een uitzendbureau bleek de oplossing. Al was het lastig: perfecte 
beheersing van de Nederlandse taal bleek vaak een vereiste. Totdat 
hij van Cazdak de kans kreeg mee te lopen. “Het ging hier niet om 
wat je kunt zeggen, maar om wat je met je handen kunt.” 

GEVOEL VAN VRIJHEID
Cihangir pakte de kans met beide handen aan. “Ik liep mee met de 
afdeling Service & Onderhoud en leerde daar ontzettend veel. Dat 
moest ook wel, want eerlijk gezegd had ik geen idee wat het vak van 
dakdekker inhield.” Wat hij zag, beviel hem: dit wilde hij zeker wel 
gaan doen! “Het feit dat je altijd buiten bent in combinatie met het 
gevoel van vrijheid heeft mij altijd aangetrokken.” Hij leerde snel en 
mocht na twee maanden al aan de slag in de productie. “In het begin 
viel dat best tegen. Het is fysiek heel zwaar werk. Toch raak je daar 
aan gewend. Het blijft pittig, maar je weet beter hoe je ermee om 
moet gaan. Het meeste lastige vind ik soms de stress. Als het bijvoor-
beeld slecht weer is en het echt een race tegen de klok is om het dak 
op tijd dicht te hebben. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook wel 
weer een uitdaging.”

AFWISSELING
Inmiddels zijn we ruim dertig jaar verder en heeft Cihangir sinds een 
aantal maanden de overstap van projecten naar Dakbehoud (Service 
& Onderhoud) gemaakt. “Het is leuk om op een andere manier met 
je werk bezig te zijn. Voorheen werkte ik, samen met mijn maat, voor 
langere tijd aan een project. Nu zijn het kleine klusjes, op allerlei 
verschillende plekken. Die afwisseling is leuk. Daarnaast kun je meer 
je eigen tijd indelen. Ik heb nog steeds elke dag zin om naar mijn 
werk te gaan.” 

EXTRA TROTS
Het meest trots is de ervaren dakdekker over een project van een 
aantal jaar geleden. In Rotterdam-Alexander werkte hij samen met zijn 
maat ruim een jaar lang aan het dak van winkelcentrum Alexandrium. 
Toentertijd was dat het grootste groendak van Nederland. 
“Op diverse dakvlakken brachten we een wortelwerende dakbedek-
king aan en pasten vervolgens extensieve dakvegetatie toe. Ook 
plaatsten we op een aantal vlakken witte, reflecterende dakbedekking 
om de warmtelast te beperken. Ik ben altijd wel trots als er weer een 
dak klaar is. Maar dit dak was voor ons zo bijzonder, dan ben je wel 
extra trots.” 

GOEDE KEUZE
Trots is ook het juiste woord als Cihangir over zijn familie praat. Zijn 
jongste dochter is op weg om dermatoloog te worden en zijn oudste 
dochter hoopt dit jaar haar studie rechten af te ronden. “Ik werk voor 
hen, zodat zij alles kunnen doen. Ik kan inmiddels zeggen dat dit 
aardig lukt. Dus ja, het was een goede keuze om hier naartoe te 
komen en bij Cazdak als dakdekker aan de slag te gaan.”

- Cihangir Cardakli -
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VAN SAMEN
OP DE BANK 

NAAR SAMEN OP 
DE BUS

Een afgeronde bouwopleiding op zak, maar geen baan te vinden. De wil om te switchen 
naar het dakdekkersvak, maar geen gelegenheid dit te doen. Het is beide nu niet meer 
voor te stellen. Toch was dat zeven jaar geleden heel anders, weten de broers Amando 
en Ryan Verbrugge uit ervaring. Totdat ze bij Cazdak terechtkwamen en hier de kans 
kregen uit te groeien tot het dakdekkers-team dat zij nu zijn. 

Het is een droom die is uitgekomen voor de 26-jarige eeneiige tweeling: lekker samen aan de 
slag met hun eigen bus. Een droom die een aantal jaren geleden ontstond. Amando had een 
brede bouwopleiding afgerond, maar kon geen werk vinden. Via een uitzendbureau kwam hij 
bij Dakbehoud terecht, waar hij anderhalf jaar meeliep om kennis te maken met het dakdek-
kersvak. Hij was gelijk verkocht en wilde verder. Cazdak gaf hem de kans zichzelf verder te 
ontwikkelen bij opleidingsinstituut Tectum en de benodigde papieren te behalen. 

AANSTEKELIJK ENTHOUSIASME
Amando’s tweelingbroer Ryan werkte in de beveiliging, met name in het weekend. Overdag 
had hij niet veel om handen. Wie vijf jaar geleden had geroepen dat Ryan het dak op zou 
gaan, had nooit verwacht dat hij dit al die jaren later ook echt letterlijk zou doen. Maar het 
enthousiasme van Amando werkte aanstekelijk en hij overtuigde Ryan ook het vak te leren. 
Ze trokken vanaf dat moment gezamenlijk op en doorliepen de Tectum-opleiding met succes. 
Amando: “We deden buiten het werk om al altijd alles samen, nu konden we ook hierin samen 
optrekken. Dat was onwijs leuk.”

SAMEN OP DE BUS
Inmiddels werkt Amando alweer 7 jaar met veel plezier bij Cazdak en is Ryan nu 4 jaar een 
vaste kracht. Dat hard werken loont, bleek een aantal maanden geleden: ze werden een team 
en kregen een eigen bus om samen projecten aan te pakken. “Dat was zo tof, dat wilden we 
ook heel graag. Het is mooi als je dan deze kans en het vertrouwen ook echt krijgt.” Of het 
op de werkvloer een voordeel is dat ze tweelingbroers zijn, antwoorden ze beide volmondig 
met ja: “We weten wat we aan elkaar hebben. We hebben aan één woord genoeg en kunnen 
lezen en schrijven met elkaar. Voor ons is het iedere keer weer de uitdaging om ons werk zo 
snel en zo goed mogelijk te doen. Dan is het fijn als je met iemand werkt die je door en door 
kent.”

DANKBAAR
“Dat we bij Cazdak de kans hebben gekregen zo te groeien, daar zijn we heel dankbaar voor,” 
vervolgt Amando. “Het geeft aan wat voor soort bedrijf het is. Het gaat niet alleen om de 
daken, maar ook om het personeel. Het contact met de collega’s van kantoor is ook goed, ze 
denken altijd mee. We doen het echt met zijn allen.” Ryan vult aan: “En de omstandigheden 
op het dak zijn ook goed geregeld. We hoeven ons geen zorgen te maken om materiaal of 
om bijvoorbeeld de veiligheid. Wij kunnen ons echt focussen op ons werk en om dat zo goed 
mogelijk te doen.”

SOORT KNUTSELEN
Hoewel ze de mijlpaal van een eigen bus bereikt hebben, blijft er genoeg te wensen over. 
Amando:  “Het lijkt ons echt tof om later zelf leermeester te zijn en het vak weer verder te 
kunnen geven aan een volgende generatie.” Helaas lijkt de animo hiervoor onder de huidige 
jeugd niet zo groot. “Heel jammer, want het is echt een mooi vak. Het is eigenlijk een soort 
knutselen, maar dan op het dak. Iedere dag is anders, omdat ieder dak ook anders is. Het is 
natuurlijk fysiek soms wel zwaar en ook in je hoofd ben je altijd bezig.” Dat kan Ryan beamen: 
“Want het is meer dan alleen het fysieke werk. Je bent ook een soort projectleider. Jij bent 
verantwoordelijk voor dat dak en moet dus ook zorgen dat alles goed gaat. Het is soms best 
veel regelwerk. Maar je kunt letterlijk dingen maken en mensen helpen. Als je klaar bent met 
je werk, heb je echt iets om trots op te zijn. Dat geeft veel voldoening.”

TECTUM
Tectum voor dakvakmanschap  
verzorgt, organiseert en geeft  
opleidingen voor iedereen in de  
bitumineuze en kunststof dak- 
bedekkingsbranche.  
 
Naast de leerling-dakdekker geldt dit 
ook voor bijvoorbeeld ondernemers, 
binnen- en buitendienstmedewerkers, 
oudere werknemers, uitvoerders,  
voorlieden leermeesters of leveranciers.

www.tectum.nl

- Amando en Ryan Verbrugge -

“WE WETEN
WAT WE AAN 
ELKAAR HEBBEN. 
WE HEBBEN 
AAN ÉÉN WOORD 
GENOEG EN 
KUNNEN LEZEN 
EN SCHRIJVEN 
MET ELKAAR.”

13



Van Wylick

FANTASTISCH, AL 60 JAAR 
KWALITEIT LEVEREN.  
GEFELICITEERD MET DEZE 
MIJLPAAL!
Team Van Wylick

Van Wylick isolerende mortels BV ontwikkelt al meer dan 30 jaar 
hoogwaardige, isolerende en drukvaste basislagen voor daken en 
vloeren. Het Isomix® Daksysteem is een bijzonder flexibel systeem 
dat de beste eigenschappen van isolatiemateriaal en mortel  
combineert. Het Isomix® Daksysteem is zowel isolerend als  
drukvast en in elke vorm aan te brengen.
 
De nieuwste innovatie heet Isomix®Plus: een waterafstotende 
mortel en de perfecte basislaag voor conceptdaken, zoals  
bijvoorbeeld zonne-, parkeer-, water-, groen- en leefdaken.

VELUX COMMERCIAL  
FELICITEERT HET TEAM  
VAN CAZDAK MET DIT  
PRACHTIGE JUBILEUM. 
VELUX Commercial werd in 2019 opgericht en bestaat uit het voormalige 
JET BIK, Vitral en VELUX modulaire lichtstraten. Momenteel opereert 
VELUX Commercial als één bedrijf dat bouwprofessionals ondersteunt 
tijdens het volledige proces van daglicht- en ventilatieoplossingen: van de 
specificatie tot de levering en het onderhoud. We zijn uw voorkeurspartner 
voor lichtstraten en lichtkoepels en oplossingen voor natuurlijke 
ventilatie in utiliteits- en industriële gebouwen.

Ons team daglicht- en ventilatie-experts luistert zorgvuldig naar uw 
specifieke behoeften en helpt u om de beste en veiligste oplossing te 
kiezen. Ze zorgen er ook voor dat uw oplossing juist wordt gemonteerd, 
gebruikt en onderhouden. Omdat we onderdeel uitmaken van de VELUX 
Groep leunen we op tachtig jaar aan ervaring met daglicht en ventilatie. 
We zetten ons in om het meest robuuste, duurzame en innovatieve 
assortiment lichtkoepels, lichtstraten en glasdakconstructies van de 
utiliteit en industriële markt te bedienen.

FELICITATIE CAZDAK
De samenwerking met Cazdak en VELUX Commercial gaat vele jaren 
terug. Iedere keer weer zijn we in staat om mooie daglichtprojecten met 
kunststof of glazen producten te realiseren.

Hans Koppens I Key Accountmanager www.veluxcommercial.nl

www.isomix.com

“HET IS VAN  
HOUTJE-TOUWTJE  
SERIEUS VAKWERK  

GEWORDEN” 
DRIE GENERATIES VERTELLEN: 

DAKDEKKEN DOOR DE JAREN HEEN 

- Chuck Rozema, Ton Arts en Frenk Rozema -



Ton Arts - schoonvader van Frenk en opa van Chuck - is inmiddels 
84 jaar. Daarvan stond hij er 45 op het dak. Een mooie tijd, waar hij 
vol trots op terugkijkt. “Als 14-jarige begon mijn werkende leven 
bij de Cindu, fabrikant van dakbedekkingen. Ik werkte een aantal 
jaar samen met mijn broer als heftruckchauffeur, toen we gevraagd 
werden door Verbeek en de Kluyver (het huidige Cazdak) om het dak 
op te gaan. En ik ben er nooit meer af gegaan.”

FYSIEK
Dakdekken staat bekend als een fysiek zwaar beroep. Dat is iets wat 
Ton zeker kan beamen. “Zeker in die tijd was het echt heel zwaar. 
Ik herinner mij een klus zo’n 55 jaar geleden. Met mijn maat moesten 
we van Rotterdam Zuid naar Oostplein. Een bus was er toen nog niet, 
dus we liepen het hele stuk met onze spullen - waaronder de 
bitumenkachel - op een kar. Dat was drie kwartier lopen. Daar aange-
komen moesten we vervolgens alles zelf stuk voor stuk naar boven 
sjouwen. En daarna weer drie kwartier met de kar achter ons aan 
terug. Alles gebeurde natuurlijk met de hand, want kranen, liften en 
dat soort materieel was er nog niet. Grind brachten we emmertje voor 
emmertje naar boven. Dan werd er drie kuub op straat gegooid en je 
moest maar kijken hoe het boven kwam. Tegenwoordig blazen ze dat 
op het dak en kunnen de mannen gelijk aan de slag.” 

BONUSJAREN
Frenk vult aan: “Dat is iets wat nu zeker efficiënter geregeld is. De 
echt zware arbeid is er helemaal vanaf. Gelukkig maar, want dat is 
bijna niet vol te houden.” Ton: “Ik heb ook altijd gezegd dat ik maar 
75 zou worden. Met zo’n beroep is dat niet gek. Als ik om mij heen 
kijk, zijn veel van mijn maten ook niet ouder dan dat geworden. Dat ik 
nu 84 ben, zijn al tien bonusjaren.” Frenk: “Ik denk ook dat hij het zo 
goed volgehouden heeft, omdat hij altijd nadacht hoe hij het werk zo 
efficiënt mogelijk in kon richten en fysiek makkelijker kon maken. Hij 
bedacht daarvoor allerlei creatieve oplossingen. Nu is dat veel minder 
nodig, omdat dat allemaal al geregeld is.” 

2E GENERATIE
Ruim 32 jaar nadat Ton de stap naar het dakdekkersvak had gemaakt, 
introduceerde hij ook schoonzoon Frenk: “Ik deed een pedagogische 
opleiding om het onderwijs in te gaan. Maar dat beviel toch niet 
helemaal, dus daar stopte ik mee. Ik had geen idee wat ik dan moest 
gaan doen. Daar wist Ton wel iets op. Hij vroeg mij te gaan praten 
met toenmalig directeur Johan Cazemier en zo ging het balletje 
rollen. In principe ging ik aan de slag totdat ik wist wat ik wel wilde 
gaan doen.” Hij leerde snel en al gauw zat hij met schoonvader Ton 
in een ploeg. Dat leidde soms tot hilarische momenten. “Ik was een 
broekie en Ton doorgewinterd. Doodzenuwachtig werd ik er soms 
van en dat wist hij. Het was hard werken, maar we hebben ook zoveel 
gelachen. Alle dakdekkersgrappen zijn de revue wel gepasseerd. Een 
mooie tijd.” Frenk groeide door naar werkvoorbereider, uitvoerder, 
projectleider en kwam in 2003 aan het roer van Cazdak te staan als 
directielid.

MATERIAAL
In Frenks begintijd was er  al veel verbeterd, maar het werk was nog 
steeds vrij primitief. “Rollen van 50 kg waren geen uitzondering. Er 
waren inmiddels wel vrachtwagens, maar de rollen moesten we toch 
echt nog zelf naar boven tillen. Een groot verschil met nu, omdat 
kranen dit werk over hebben genomen.” Ook in materiaal veranderde 
er in de loop der jaren veel. Ton: “Toentertijd werkten we met briket-
ten en mastiek. Dat vloog gemiddeld drie keer per klus in de brand. 
In een emmertje tilden we de kokende mastiek omhoog. Dat ging 
natuurlijk weleens mis. Achteraf gezien soms levensgevaarlijk wat we 
deden.” 

“DE ECHT ZWARE ARBEID IS ER 
HELEMAAL VANAF”

VEILIGHEID
Sowieso was het qua veiligheid ook allemaal verre van hoe het nu 
geregeld is. “We zaten zeker in de begintijd niet vast. We klommen 
van dakkapel naar dakkapel met een rol op onze nek.” Dat ging vaak 
goed, maar voor anekdotes dat het mis ging hoeft Ton ook niet ver te 
graven in zijn geheugen. “Ik herinner mij een klus bij winkelcentrum 
Keizerswaard. We stonden op een stelling, maar die stond net wat 
lager dan het dak. Mijn maat kon de bitumenkachel niet meer houden 
en die viel zo tussen het steigerdek door. Ik dorst niet te kijken. ”Het 
liep in dit geval gelukkig met een sisser af. Iedereen, inclusief een 
dame met een kinderwagen, liep erlangs en niemand raakte gewond. 
Zelfs de kachel zelf was op zijn pootjes terecht gekomen. Maar dat 
zoiets kon gebeuren, is nu niet meer voor te stellen.” 

Toen Ton in 1994 met de VUT ging, was dat gelukkig al verbeterd 
en waren er bijvoorbeeld ladderliften. “Toch was dit in het begin 
ook nog wel schijnveiligheid,” vult Frenk aan. “Er kwam zeker meer 
aandacht voor en het leek beter te worden. Maar bijvoorbeeld de 
veiligheidsgordel van toen voldeed absoluut niet aan de eisen zoals 
wij deze nu kennen.”

“ACHTERAF GEZIEN SOMS  
LEVENSGEVAARLIJK WAT WE DEDEN”

UITSTRALING
Ook in uitstraling is wel een grote slag gemaakt, vinden de mannen. 
Het klassieke beeld van luidruchtige dakdekkers die op gympen, met 
ontbloot bovenlijf en scheuren in hun spijkerbroeken het dak op gin-
gen, is niet te vergelijken met het personeel nu. Frenk: “Ze lopen nu 
allemaal netjes in kleding van het bedrijf, weten hoe ze met klanten 
en bewoners om moeten gaan en denken ook mee.”

Van levensgevaarlijke situaties naar strikte richtlijnen. Van ontblote bovenlijven naar keurige bedrijfskleding. En van houtje touwtje 
naar serieus vakwerk. De wereld van het dakdekken is in de loop der jaren flink veranderd. Tegelijkertijd blijven sommigen dingen 
gelukkig altijd hetzelfde. Ton Arts (84) Frenk Rozema (59) en Chuck Rozema (31) bestrijken met elkaar ruim 80 jaar werken bij Cazdak. 
Een mooi tijdsbeeld door de ogen van deze dakdekkersfamilie. 

3E GENERATIE
Het zijn dingen die voor (klein)zoon Chuck bijna niet voor te stellen 
zijn. Hij komt bij Cazdak in beeld als opa Ton al lang met de VUT is. 
Chuck heeft een afgeronde hbo-opleiding in zijn rugtas als hij een reis 
door Australië maakt. Eenmaal terug heeft hij geen plan klaarliggen. 
Terwijl hij nadenkt over zijn toekomst, gaat hij –onder lichte stimulans 
van vader Frenk- het dak op om werkervaring op te doen. Dat doet 
hij een maand of acht als hij meer wil. Hij heeft het naar zijn zin en ziet 
mogelijkheden om Cazdak verder te helpen. Het resulteert in een 
verbeterplan, dat hij presenteert aan mede-directielid Pieter  
Roterman. Dat valt goed en ook Chuck trekt vol de dakdekkerswereld 
in. Frenk: “Van een luie hbo-student is hij uitgegroeid tot een waar-
devolle en hardwerkende kracht. Zijn frisse blik is heel waardevol voor 
Cazdak. Daar ben ik trots op.”

DUURZAAMHEID
Chuck: “Onderwerpen die nu heel erg spelen, waren toen 
helemaal geen issue. Duurzaamheid? Niet aan de orde. Het enige 
waar voorzichtig over nagedacht werd, was over het isoleren van 
huizen maar dat mocht geen naam hebben. Nu denken we steeds 
meer na over mogelijkheden, ook door de schaarste die in de loop 
der jaren is ontstaan. Vroeger moest een dak gewoon waterdicht 
zijn. Punt. Nu zijn daken veel meer en zijn ze echt getransformeerd 
tot gebruiksdaken met zoveel mogelijkheden: groen, zonnepanelen, 
parkeren en ga zo maar door. Ook zijn er nu allerlei labels waaraan 
een dak moet voldoen.”

TOEKOMST
Een voorzichtig kijkje in de toekomst nemen, vinden Frenk en Chuck 
nog best lastig. Chuck: “Er is al zoveel veranderd dat het soms 
moeilijk voor te stellen is wat er nog zal gaan gebeuren. Ik denk wel 
dat gebruiksdaken nog beter ingezet zullen worden, bijvoorbeeld met 
waterbuffering.” Frenk vult aan: “En ook in veiligheid kan nog wel een 
verbeterslag gemaakt worden. Toch is en blijft dakdekken een redelijk 
traditioneel vak. De werkzaamheden an sich zijn nog redelijk hetzelfde 
als 30 jaar geleden. Het is allemaal alleen veel professioneler  
geworden. De grootste uitdaging zal liggen in de mankracht: zijn er 
over dertig jaar nog genoeg dakdekkers?”

WERKPLEZIER
Wat in al die jaren nooit veranderd is, is het plezier. Het plezier in het 
werk zelf en de onderlinge lol. Dakdekkershumor wordt het ook wel 
genoemd. Ton: “Even de brander bij de billen en zelf de onschuld 
spelen. Die geintjes zag je 60 jaar geleden en dat zie je nu nog steeds 
terug. Die lol is ook nodig om het vol te kunnen houden.”

“DE DAKDEKKERSHUMOR 
IS GELUKKIG ALTIJD 
GEBLEVEN”
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“DE VRAAGSTUKKEN 
WORDEN COMPLEXER, 
DUS JE HEBT ELKAAR
ECHT NODIG”

Meer dan 57.000. Dat is het aantal woningen in het bestand 
van Woonstad Rotterdam. 1 op de 6 Rotterdammers woont dus 
in een woning van deze corporatie. Voor een groot deel van 
deze woningen is Cazdak al jarenlang verantwoordelijk voor het 
onderhoud en de renovatie van daken.  Een overeenkomst, die 
gedurende de jaren is uitgegroeid tot een dierbare samenwerk-
ing. Robert van Loon, manager planmatig onderhoud, kijkt terug 
en blikt vooruit.

 “Een dak blijft een dak, maar er is tegenwoordig zoveel meer uit te 
halen. Daar zijn we de afgelopen jaren doelgericht mee aan de gang 
gegaan als Woonstad. Het is fijn als je daarin als partners op kan  
trekken en elkaars kennis kan benutten. De samenwerking met 
Cazdak loopt al ruim 11 jaar en daar is echt een hoop in veranderd. 
Voorheen schreven wij voor en voerde Cazdak uit. Inmiddels is dat 
een partnership die beide kanten op werkt. Natuurlijk schrijven we 
nog steeds een stukje voor, maar de weg er naartoe ligt meer open. 
Dat is prettig en met een veel beter resultaat tot gevolg. We zoeken 
veel meer naar de ruimte voor de aannemers om daarmee uiteindelijk 
de beste keuze te maken voor de keten en onze bewoners. Prijs zal 
altijd een ding blijven, maar er is meer ruimte om meer kwaliteit uit 
dezelfde euro te halen. De komst van raamovereenkomsten maakte 
het makkelijker om op die manier te kunnen werken. 

De prijs en technische afspraken zijn gemaakt, dus er is tijd en ruimte 
om verder te kijken. De vraagstukken worden complexer, dus je hebt 
elkaars kennis en kunde echt nodig. We benutten daken om onze 
duurzaamheidsambities te behalen, klimaat adaptieve maatregelen 
te treffen of om bijvoorbeeld extra buitenruimte toe te voegen in ons 
veelal stedelijke gebied waar dit juist schaars aanwezig is. Voor  
Cazdak is de continuïteit heel belangrijk.Wat kun je verwachten 
volgend jaar? En het jaar daarna? Dat snappen we bij Woonstad heel 
goed en we willen daar ook rekening mee houden. Sterker nog, ook 
voor ons is dat belangrijk. De materialen, maar vooral de handjes van 
de vakmannen worden schaars, dus het is van groot belang om  
vroegtijdig een perspectief te geven. Je kunt niet van de partners 
verwachten dat ze ieder jaar een (sterk) wisselende formatie hebben 
omdat jij geen continuïteit kan geven. Het is fijn als je het met elkaar 
ook over dit soort zaken kunt hebben. En als partners meedenken. 

Als corporatie moeten we tegenwoordig veel: woningen moeten aan 
allerlei (duurzaamheids)eisen voldoen én beschikbaar en betaalbaar 
blijven. Je hebt dan partijen nodig die dit snappen en kijken naar de 
mogelijkheden. Om op die manier te kunnen werken, heb je ver-
trouwen nodig. Want als het vertrouwen er is, kun je en durf je ook 
kritisch naar elkaar te zijn. Er wordt tegenwoordig veel gesproken 
over RSG, Resultaat Gericht Samenwerken. Maar in mijn beleving gaat 
dat eigenlijk alleen maar om de S: hoe werk je nou écht goed samen? 
Doordat de contacten nauw zijn en er meer ruimte is om kennis 
en kunde met elkaar te delen ben je eigenlijk continu bezig om de 
samenwerking te perfectioneren. Tussen Woonstad en Cazdak werkt 
dat bijzonder goed. 

Het mooie aan Cazdak? Het organisatiemodel. De kern van het 
product is toch de techniek. Alle lagen binnen de organisatie hebben 
kennis van zaken. Ook op directieniveau weten ze hoe het is om op 
het dak te staan. Dat is echt een grote kracht.”

WOONSTAD ROTTERDAM  
Al meer dan 100 jaar bouwt Woonstad aan de stad Rotterdam. 
Letterlijk, door goede en betaalbare woningen te bouwen 
en te onderhouden. Ze doen echter meer dan uitsluitend het 
huisvesten van ruim 100.000 Rotterdammers, want voor een fijn 
leven is meer nodig dan een dak boven je hoofd. Ze bouwen 
ook figuurlijk aan Rotterdam, door buurten en wijken vooruit te 
brengen. Zo dragen ze bij aan een prettige woon- en leefom-
geving voor hun bewoners. 

 - Robert van Loon -
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DE SNOR
KRALINGSE KERKLAAN IN ROTTERDAM

2020

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

WAAR KWAMEN WE VOOR?
• Dak
• Dakterras
• Liftopbouwen
• Bergingsdaken

CIJFERS
• Doorlooptijd meer dan 6 maanden
• Circa 4400 m2

PRETTIGE SAMENWERKING MET:
• Fihuma (sloopwerken)
• Saman groep (zonnepanelen)
• Binder groenprojecten (groendak)
• Eurosafe (valbeveiligingssysteem)
• Meijer en Zn (spouwlood)
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WAT DEDEN WE?
• Slopen van het bestaande dakvlak tot op de betonnen  

onderconstructie
• Opnieuw isoleren van de daken (alleen de liftopbouwen zijn 

overlaagd)
• Toplaag aanbrengen van het merk Derbigum
• De helft van het “hoofddak” voorzien van een groendak  

(mossedum) en de andere helft van zonnepanelen
• Een nieuw daksysteem én nieuw hekwerk en tegels aanbrengen 

voor de dakterrassen
• Overal nieuw spouwlood 
• Een nieuw valbeveiligingssysteem installeren van het merk  

Latchways voor het hele complex
• Windmolens op de liftopbouwen (lopend proces)

Waarom dit gebouw ‘de Snor’ heet? 
Kijk maar naar deze oude foto:
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AGS Products BV is producent/leverancier van dakdoorvoeren, dakgoten 
en hemelwaterafvoeren gemaakt van lood, zink, koper, aluminium, 
aluminium-PVC, PE, PP, RVS en PVC. Naast de standaard dakproducten 
en dakaccessoires kunt u bij AGS ook terecht voor allerhande maatwerk. 
Van afwijkende dakdoorvoeren, kiezelbakken en noodoverlopen tot 
maatgoten, deklijsten, loketten, spouwlood en meer. Vakmanschap, 
service en kwaliteit staan bij ons op één.

De samenwerking met Cazdak gaat al decennia terug. Cazdak kijkt verder 
dan de dakbedekking alleen en kiest ook bij de HWA’s voor zekerheid. 
Zo worden bijvoorbeeld alle onderuitlopen standaard voorzien van rubber 
afsluitring en kiezen ze liever voor een wat langere uitloop dan eentje die 
net te kort is. Alles vakkundig gelast, niet gegoten of gevloeid. 

Alle medewerkers van Cazdak: namens AGS van 
harte gefeliciteerd met het jubileum en dat jullie 
nog maar lang werkzaam mogen zijn voor dit 
prachtige bedrijf.

Met gezamenlijke waarden als kwaliteit en vakmanschap heeft de 
uiteindelijke afnemer zekerheid van goed werk. Wij zijn dan ook verheugd 
Cazdak met het bereiken van dit 60-jarig jubileum te mogen feliciteren. Voor 
ons maar weer eens het bewijs dat kwaliteit het langste meegaat, waarde 
heeft en gewaardeerd wordt. 

Pieter Zeemanweg 121
3316 GZ  Dordrecht
The Netherlands

T: +31 (0)78 617 68 33
F: +31 (0)78 618 45 48

E: info@ags.nl
I: w ww.ags.nl

ZINKUNIE, MEER DAN ZINK
Zinkunie is dé complete 
dakgroothandel met de meest 
gespecialiseerde zetterij in de 
branche. Niet alleen in zink, koper en 
aluminium, maar ook in plastisol!

Plastisol:
• Leverbaar in HPS en PVDF
• 25 kleuren op voorraad
• Makkelijk verwerkbaar
• Zeer onderhoudsarm
• Flexibel & licht van gewicht
• Duurzame kwaliteit
• Tot 40 jaar garantie
• Vandaag besteld, morgen in huis

Wij leveren plastisol in elke 
ontwikkelde maat tot een lengte van 
3 meter en in maar liefst 25 kleuren! 
Neem voor alle kleuren een kijkje op 
onze website of vraag ernaar bij jouw 
vertrouwde filiaal!

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46  • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT.

CAZDAK
GEFELICITEERD!

“OP NAAR NOG VELE JAREN SAMEN” 

Team Zinkunie Rotterdam

Kijk voor meer informatie op:
www.zinkunie.nl/assortiment/plastisol

60 
JAAR!

Boekestijn is een familiebedrijf opgericht in 1943. Met een hecht 
team van 70 gemotiveerde vakkundige medewerkers voeren we 
dagelijks de meest uiteenlopende hijs- en transportwerkzaamheden 
uit. We werken zorgvuldig en streven ernaar zo ruim mogelijk in de 
behoefte van de klant te voorzien. Daarom investeren wij continu in 
verbetering en uitbreiding van ons materieel, in opleiding van onze 
medewerkers en in verduurzaming. Onze focus ligt op service en 
het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties. Daar is de 
samenwerking met Cazdak een mooi voorbeeld van. 
 
Sinds 2011 is Cazdak een gewaardeerde relatie van  
Boekestijn. Wekelijks worden er in het hele land hijswerkzaamheden 
uitgevoerd. Er is nauw contact tussen de werkvoorbereiders en 
planners van de bedrijven om de hijswerkzaamheden en de daarbij 
benodigde vergunningen en verkeersmaatregelen zorgvuldig te 
plannen. De medewerkers op de projecten zijn goed op elkaar 
ingespeeld wat bijdraagt aan het succes van de samenwerking.

DAT HET OOK DE 
KOMENDE JAREN 

MAAR ‘VAN EEN 
LEIEN BITUMEN DAKJE’ 

MAG GAAN!

BOEKESTIJN FELICITEERT CAZDAK MET 
HET 60- JARIG JUBILEUM. 

www.boekestijn.nl



WE PROOSTEN 
OP JULLIE  
JUBILEUM EN 
GAAN SAMEN  
OP NAAR DE 
VOLGENDE.
Eurosafe Solutions is specialist in veilig werken op hoogte en in 
besloten ruimten. Vanuit vestigingen in Nederland, Engeland, 
Duitsland en België leveren wij betrouwbare systemen en oplossin-
gen voor veilig werken. Na de overnames van R3B Safety &  
Rescue, DeBrandwacht.nl en DeGasdokter.nl zijn wij onderdeel 
van de Eurosafe Group geworden. Samen met de toegevoegde 
disciplines zijn wij de autoriteit op het gebied van veilig werken op 
hoogte en in besloten ruimten. 

Beste medewerkers van Cazdak,  
Van harte gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal in deze bijzon-
dere tijd. Cazdak en Eurosafe Solutions hebben al decennia een 
innige samenwerking en zijn in de afgelopen jaren samen uitge-
groeid naar toonaangevende spelers in de markt van daken en 
valbeveiliging. Hierbij zijn de persoonlijke relaties vanuit beide 
bedrijven een basis voor deze duurzame samenwerking. Hard 
werken, successen delen en waardevolle vriendschappen zijn 
ontstaan. 

We proosten op jullie jubileum en gaan samen op naar de 
volgende. 

Nogmaals, van harte! 

Mark Dubbink en Jan Kwanten

www.eurosafesolutions.nl

“VAN EEN GOEDE 
PARTNERSHIP PLUK JE 
BEIDE DE VRUCHTEN”

Ruim een jaar geleden ging Cazdak met Sportbedrijf 
Rotterdam een verbintenis aan voor tien jaar. Voor beide partijen 
een unieke overeenkomst. Het was de kroon op een jarenlange 
samenwerking, gestoeld op vertrouwen.  
 
Michael Kneppel (manager), Niels Kurver (contractbeheerder) en 
Carl Fontijne (Prof Beheer & Onderhoud) vertellen namens het 
Sportbedrijf over de samenwerking.

“Wij exploiteren, onderhouden en ondersteunen sportlocaties door 
heel Rotterdam. Daken zijn een van de belangrijkste onderdelen. 
Dat klinkt misschien gek, maar een lekkage heeft grote gevolgen. 
Gymzalen moeten bijvoorbeeld direct dicht vanwege gladheid en 
zwembaden moeten de deuren sluiten omdat de kwaliteit van het 
water kan zijn aangetast. Dat kan soms best ingewikkeld zijn. Het is 
dus enorm belangrijk dat we hierin samenwerken met een goede en 
betrouwbare partner. We zeggen hier bewust samenwerken, want dat 
is het zeker met Cazdak. 

Naast de goede service -waar we altijd van op aan kunnen- zijn de 
mannen van Cazdak proactief. En dat is fijn. Ze doen niet alleen wat 
er gevraagd wordt, maar kijken ook vooruit en denken mee. Ze wíllen 
ook echt een betrokken partner zijn. Als je op die manier met elkaar 
kan werken, heb je daar beide profijt van. 

Vorig jaar sloten we een tienjarige overeenkomst af. Dat is een lange 
tijd, maar als je bedenkt dat een dak gemiddeld 25 jaar meegaat, valt 
het eigenlijk best mee. Natuurlijk is het wel zo dat je dan veel vertrou-

wen in elkaar moet hebben. Dat zit bij Cazdak wel goed. Zij hebben 
de afgelopen jaren laten zien dat ze er staan. Ze hebben de kennis, 
leveren kwaliteit en zijn betrouwbaar. Ze geven eerlijke adviezen, waar 
wij dan mee verder kunnen. En niet alleen de directie werkt op die 
manier. Je ziet deze mentaliteit ook terugkomen op de werkvloer. Er 
wordt geïnvesteerd in klantgericht handelen. Dat kost tijd en geld, 
maar dit zien wij zeker terug. De mannen op het dak werken netjes 
en zijn goed aanspreekbaar. Het is fijn als een dakdekker uit zichzelf 
ook aangeeft: ‘joh, daar moet je even aandacht voor hebben, dat 
kan weleens een probleem worden’ voordat het misgaat. Dus ook 
daar zie je die proactieve, klantgerichte houding terug. Dat werkt als 
opdrachtgever heel prettig. 

Dat een langdurige partnership zoals wij die hebben met Cazdak, ook 
fijn is voor ons als opdrachtgever, kunnen wij beamen. We weten wat 
we aan elkaar hebben. Als er een probleem is, staan we vooraan in 
de rij en komt er direct een oplossing. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten, dat houdt ons allen scherp. Zo gaat het al flink wat jaren en 
wij verwachten dat het in de toekomst ook zeker zo zal blijven gaan.” 

 - Michael Kneppel
Niels Kurver 

Carl Fontijne -

SPORTBEDRIJF ROTTERDAM
Sportbedrijf Rotterdam exploiteert, onderhoudt en ondersteunt 
sportlocaties door heel de stad. Van gymzalen en sporthallen 
tot atletiekbanen, hockeyvelden en zwembaden. Sportbedrijf 
zorgt ervoor dat deze sportlocaties alles krijgen wat ze nodig 
hebben, zodat zij op hun beurt weer alles kunnen bieden wat 
sporters en verenigingen nodig hebben. Zo zorgen ze ervoor 
dat elke Rotterdammer altijd vlakbij een goede, schone en 
veilige sportlocatie woont.
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WILLEM BARENTSZSTRAAT
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

JUNI 2020

OPDRACHTGEVER
Vereniging van Eigenaren

WAT DEDEN WE?
• Bestaande pvc dakbedekkingssysteem 

verwijderd
• 3mm bitumineuze onderlaag aange-

bracht en mechanisch bevestigd 
• Toplaag Derbicolor volledig gebrand  

en overlappen apart 
• Afdekkappen verwijderd en vervangen 

door nieuwe aluminium afdekkappen 
• Bestaande Lichtkoepels verwijderd en 

vervangen door nieuwe dubbelwandige 
Pantser Acrylaat lichtkoepels

• Valbeveiliging veiligheidssysteem  
geplaatst door derde

CIJFERS
• Hellend dak 345 m2

• Dak laag 150 m2

PRETTIGE SAMENWERKING MET:
• Derbigum (toplaag derbicolor)
• IKO (onderlaag
• REZ (dakveiligheid)
• Aluned (afdekkappen
• Fihuma (sloopwerken)
• Saman groep (zonnepanelen)
• Binder groenprojecten (groendak)
• Eurosafe (valbeveiligingssysteem)
• Meijer en Zn (spouwlood)

WILLEM
BARENTSZSTRAATP
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De activiteiten van de Fihuma Groep richten zich onder meer op het isoleren 
van woningen en gebouwen, het aanbrengen en verwijderen van ballastgrind 
op daken, slopen van daken, het aanbrengen van dakbestrating tot complete 
daktuinen en het aanbrengen van zand en isolatiechips in kruipruimten. 

In de afgelopen 26 jaar is het bedrijf het meest actief geweest met het  
aanbrengen en verwijderen van ballastgrind op daken. In de afgelopen 
jaren heeft Fihuma Groep zich gericht op een nieuwe markt: de isolatiemarkt. 
En dan met name de spouwisolatie, dakisolatie en bodemisolatie. In deze 
markt werkt Fihuma Groep met name voor woningbouwverenigingen, (grote) 
aannemers en vastgoedbedrijven. Hier zijn inmiddels mooie projecten uit 
voortgekomen. 
  
Felicitatie aan Cazdak
Op 1 september 1995 voerde ik mijn eerste werkzaamheden (grind opbren-
gen) voor Cazdak uit. Ik deed toen zaken met de heer Cazemier, de voorma-
lig eigenaar. Vandaag de dag doe ik zaken met maar liefst 5 eigenaren. 
En in al die jaren ervaar ik (wij) de samenwerking als uiterst prettig. 

Ik feliciteer Cazdak van harte met het 60-jarig bestaan en ik hoop onze 
mooie samenwerking nog vele jaren voort te zetten. 

Eric Nijemanting
Eigenaar Fihuma Groep

IK FELICITEER CAZDAK 
VAN HARTE MET HET 
60-JARIG BESTAAN EN 
IK HOOP ONZE MOOIE 
SAMENWERKING NOG 
VELE JAREN VOORT TE 
ZETTEN. 

www.fihuma.nl

Kennis, kunde en kracht bundelen en daarnaast gezamenlijk nieuwe initiatieven ontplooien. Dat is in een notendop wat de Neder-
landse Dakdekkers Associatie (NDA) doet. Het samenwerkingsverband telt negen kwalitatief hoogwaardige dakdekkersbedrijven. 
Cazdak is er daar één van. 

Het is inmiddels veertig jaar geleden dat oud-directeur van Cazdak Johan Cazemier samen met vijf collega-directeuren van andere dakdek-
kersbedrijven de handen ineen sloeg. De gedachte hierachter was het bundelen van kennis, het afleveren van betere producten en dienst-
verlening en het gezamenlijk inkopen van kwalitatief hoogwaardige materialen. Inmiddels zijn daar meer doelstellingen aan toegevoegd, 
zoals het ontwikkelen van nieuwe materialen. Ook het ontplooien van nieuwe initiatieven staat hoog op de lijst. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn Dakbehoud Nederland (lees hierover verderop in het magazine meer), Coninko en Dak Informatie en Advies Centrum (DIAC). 

KRACHTIG EN INTENS
NDA begon in 1981 met vijf lidbedrijven, inmiddels zijn dat er negen. In de afgelopen veertig jaar is de samenwerking krachtig en in-
tens gebleken. Ook in de corona-periode was dat te merken: er ontstond nog meer samenhang en synergie. Zeker vanuit de beheer- en 
onderhoudstak Dakbehoud Nederland, waar inmiddels 65 teams het vastgoedonderhoud voor hun rekening nemen. Binnen de bedrijven 
die deel uitmaken van NDA is in de loop der jaren een grote vakkennis opgebouwd. Dat geldt voor het toepassen van zowel bitumineuze 
als kunststof dakmaterialen en isolaties voor zowel het platte dak met gesloten dakbedekking, maar ook voor het specialistische hellende 
dakvlak met ventilerende systemen. De aangesloten leden zijn gelijkgestemde bedrijven binnen de dakdekkersbranche. Ze willen allemaal 
hetzelfde: hoogwaardige kwaliteit en service bieden.

HECHTE EENHEID
In veertig jaar is er natuurlijk veel veranderd. Toch blijft NDA een hechte eenheid. Cazdak maakt hier nog steeds graag onderdeel van uit. 
Frenk Rozema (directielid van Cazdak): “Het geeft ons altijd de zekerheid dat we terug kunnen vallen op gedeelde kennis. Ondanks dat we 
allemaal zelfstandig functionerende bedrijven zijn, maken we wel gebruik van elkaars kennis en kunde op allerlei gebieden. Dat kan bijvo-
orbeeld zijn op het gebied van personeelszaken, maar ook op technisch vlak. We zijn echt elkaars concurrenten, maar kijken ook bij elkaar 
in de keuken. Het is een onderliggend benchmark om van elkaar te kunnen leren.”

BIJZONDERE 
BUNDELING VAN 
CONCURRERENDE 
KRACHTEN
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“DE OVERNAME 
VOELDE ALS 
THUISKOMEN”

Het loodgietersvak zit de 54-jarige Arjan van Poppelen in de 
genen: ook zijn vader en oom waren verknocht aan het 
oeroude ambacht. Al bijna veertig jaar is lood –en zinkwerk 
zijn domein, waarvan ruim tien jaar onder de vlag van Cazdak. 

Cazdak Installatietechniek is gespecialiseerd in lood- en zinkwerk, 
hemelwaterafvoer en rioolsystemen. “Cazdak biedt een totaal-
pakket voor onderhoud en renovatie van daken,” legt Arjan vol 
enthousiasme uit. “De meeste werkzaamheden die wij binnen de 
afdeling Installatietechniek verrichten zijn dan ook dakgerelateerd. 
Maar klanten kunnen bij ons ook terecht voor werkzaamheden aan 
sanitair, cv-ketels en water- en gasinstallaties. Kortom: alles wat je 
van een loodgieter mag verwachten.” 

VAKMAN
Dat loodgieten echt een vak apart is leerde Arjan al jong. Hij kon 
goed leren, maar besloot op 16-jarige leeftijd te stoppen met 
school om met zijn handen aan de slag te gaan. Tot ongenoegen 
van zijn moeder hield hij hiermee de familietraditie in stand. 

De mentor van zijn vader leerde hem de fijne kneepjes van het 
vak. Na jarenlang hard werken, begon het op een gegeven 
moment te kriebelen: “Ik vroeg mij af: is dit het nou? Om te 
kunnen groeien, volgde ik een avondschool en behaalde ik alle 
diploma’s die ik nodig had om voor mijzelf te beginnen.

“IEDEREEN WORDT IN ZIJN 
WAARDE GELATEN EN JE KUNT 

HIER JEZELF ZIJN. ”

LOGISCHE OVERNAME
In 2012 veranderde die status van klant naar werkgever, toen  
Cazdak het bedrijf van Arjan overnam. “Daar waren we beiden 
heel blij mee. Ik werkte al vanaf mijn 21e met Cazdak samen en 
heb het bedrijf altijd heel prettig gevonden. Deze overname  
voelde daardoor heel goed. Het was eigenlijk een logische  
samenvoeging, die echt voelde als thuiskomen. Dat maak je  
niet vaak mee.” 

RODE DRAAD
In al die jaren maakte Arjan een groot deel van de ontwikkeling 
en groei mee. “Als ik terugkijk, werk ik al ruim 30 jaar met of voor 
Cazdak. Het is een rode draad door mijn werkende leven. Altijd 
heb ik een goed gevoel bij het bedrijf gehad. De grootste veran-
dering in al die jaren vind ik het bewustzijn in veiligheid. Daar zijn 
wel echt grote stappen gemaakt. Vroeger moest je gewoon het 
dak op en ‘maar kijken’. Nu zijn alle randvoorwaarden om je werk 
goed en veilig te kunnen doen, veel beter geregeld. Daarnaast 
moest je toen veel meer een allrounder zijn. Nu heeft iedereen zijn 
eigen specialisme.”

WARME DEKEN
Wat volgens Arjan niet veranderd is, is de bedrijfscultuur. “En dat 
is denk ik best bijzonder. Cazdak is een heel sociaal bedrijf. Hier 
werken voelt echt als een warme deken. Iedereen wordt in zijn 
waarde gelaten en je kunt hier jezelf zijn. Dat is ondanks de flinke 
groei die het bedrijf heeft doorgemaakt nooit veranderd. Ik heb 
dan ook nooit spijt gehad van mijn keuze.”

- Arjan van Poppelen -

Met de overname van Loodgietersbedrijf Van Poppelen in 
2011 verhuisde niet alleen eigenaar Arjan naar Cazdak. Ook 
loodgieter Wim Moerman maakte de overstap. 
 
Wim is loodgieter pur sang. Zijn specialiteit? Lood- en zinkwerk. 
“Ik zit al ruim dertig jaar in het vak en ben dagelijks met lood en 
zink bezig. Het is een mooi vak, echt traditionele arbeid. De 
manier van werken is in de loop der jaren wel anders geworden. 
Het zetwerk deed ik vroeger zelf. Het zetwerk deed ik vroeger 
zelf, maar dat hoeft nu steeds minder. Voor de “standaard” goten 
krijgen we van de leverancier de grote bulk al gezet aangeleverd 
conform onze specificaties. Het werk is hierdoor een stuk  
efficiënter geworden.”

TEAMWORK
De overstap naar Cazdak voelt na tien jaar nog steeds goed. “We 
werken met een leuk en kundig team: Arjan, de andere jongens 
en ik. Natuurlijk was het even wennen om van een klein team naar 
een groter bedrijf over te stappen, maar dat gaat inmiddels harts-
tikke goed. Voorheen moesten we alles zelf doen: van het inmeten 
tot de planning en het plaatsen. Nu heeft iedereen zijn eigen taak 
en kan ik mij focussen op waar ik goed in ben: de uitvoering van 
het werk. We doen het echt met zijn allen.”

MOOI VAK
Het loodgietersvak kwam bij Wim als 16-jarige in beeld op de 
LTS. “Ik kwam er al snel achter dat het vak installatietechniek heel 
veelzijdig was. Van sanitair tot gas en van centrale verwarming tot 
lood- en zinkwerk.” Na het behalen van zijn diploma ging hij 
meteen aan de slag bij een loodgietersbedrijf in de buurt. 
Gedurende de jaren behaalde hij via bedrijfsscholing allerlei 
vakdiploma’s. “Het loodgietersvak is mooi. Het ene moment sta je 
op het dak en het andere bijvoorbeeld een afvoer te ontstoppen. 

Het werk varieert van geplande, relatief eenvoudige klussen tot 
onverwachte, ingewikkelde vraagstukken. Het mooie is ook dat er 
meer dan genoeg werk is en dat zal ook altijd zo blijven.” 
Wel verwacht hij dat er dingen zullen veranderen. “cv-ketels gaan 
op de schop om plaats te maken voor warmtepompen. En ook 
het loodwerk zal langzaamaan verdwijnen. Maar in de kern zullen 
er altijd afvoeren zijn. Dat is al sinds de Romeinse tijd en zal niet 
veranderen ook. Onderhoud zal altijd nodig blijven.” 

“ONDERHOUD 
ZAL ALTIJD NODIG
BLIJVEN”

- Wim Moerman -
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GETOETST. GECONTROLEERD.  
GEGARANDEERD. GEBORGD.

Soprema - opgericht in 1908 - is een 
multinationaal familiebedrijf gespecialiseerd in 
waterdichting, dakbedekking, isolatiematerialen, 
civiele techniek én toebehoren voor de complete 
bouwschil. Al meer dan honderd jaar bouwen we 
onze expertise uit en stellen we onze kennis ten 
dienste van onze klanten. 

Dankzij een voortdurende focus op business 
development, R&D, opleiding en de juiste 
acquisities is Soprema uitgegroeid tot een 
solide speler met een sterke marktpositie en 
een betrouwbaar partner voor bestekschrijvers, 
gebouweigenaren, dakdekkers, installateurs, 
aannemers en architecten.

Als partner van Cazdak zijn ook wij trots op de 
prachtige samenwerking en projecten die we 
gezamenlijk hebben mogen realiseren en kijken 
uit naar de voortzetting hier van. Proficiat!

SOPREMA FELICITEERT 
ALLE MEDEWERKERS EN 
DIRECTIE VAN 
CAZDAK MET DIT 
PRACHTIGE 60-JARIG 
JUBILEUM! 

www.soprema.nl

Hét Nederlandse keurmerk voor bitumineuze en kunststof daken: dat is DAKMERK. Een keurmerk dat staat voor kwaliteit. 
Onafhankelijk van producten en handelaren. Al  bijna 30 jaar is Cazdak trotse bezitter van het kwaliteitscertificaat. 

Een dak beschermt het gebouw en alles daarbinnen. Daar moet iedereen volledig op kunnen vertrouwen: bewoners, gebruikers, 
aannemers en woningbouwverenigingen. Precies daarom werd DAKMERK bijna 30 jaar geleden in het leven geroepen. Een keurmerk van 
erkende dakaannemers dat maximale zekerheid van kwaliteit biedt. Kwaliteit die ze garanderen met 10 jaar garantie op waterdichtheid.
Het DAKMERK keurmerk mag niet zomaar op de gevel prijken. Gecertificeerde dakaannemers voldoen aan zeer strenge criteria en zijn 
KOMO-procesgecertificeerd. Ze laten al hun projecten vooraf toetsen op onder meer systeemkeuze, pakketopbouw en materiaalkeuze. 
Pas als is voldaan aan al deze kwaliteitseisen kan met het project gestart worden. 
 
Na het plan is het tijd voor de vakkundige uitvoering. En dat checkt DAKMERK. Onafhankelijke inspecteurs controleren de projecten steek-
proefsgewijs op tientallen punten tijdens of vlak na de uitvoering. Zij sturen bij indien nodig en hebben ook de bevoegdheid het werk stil 
te leggen. Dit alles om er zeker van te zijn dat het dak voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Naast de 10 jaar garantie op waterdichtheid biedt DAKMERK nog een garantie die mooi inspeelt op de laatste ontwikkelingen binnen de 
branche. Daken zijn steeds vaker gebruiksdaken die multifunctioneel worden ingezet. Als parkeerdek, groendak, energiedak, speeltuin of 
zelfs als voetbalveld. Bij onverhoopte lekkage zal alle opbouw  (deels) verwijderd moeten worden en later weer teruggeplaatst. Speciaal 
hiervoor biedt DAKMERK de Multi-garantie, waar ook Cazdak gebruik van maakt. Mochten zich eventuele problemen voordoen met de 
waterdichtheid, dan zijn de kosten van het verwijderen en weer aanbrengen van de multifunctionele laagverzekerd. Een fijne gedachte.

DAKMERK OVER CAZDAK
“Wij feliciteren Cazdak met haar 60-jarig bestaan. Cazdak is betrokken geweest bij de oprichting van DAKMERK nu bijna 30 jaar geleden. 
Zij zijn dus vanaf het allereerste begin bij ons kwaliteitskeurmerk aangesloten. In al die tijd heeft ons nog nooit een klacht bereikt over 
Cazdak. Dat zegt veel over de kwaliteit en het vakmanschap van dit bedrijf. Wij wensen Cazdak en alle medewerkers nog vele mooie en 
gezonde jaren toe en hopen dat wij over 30 jaar ons 60-jarig bestaan samen met Cazdak kunnen vieren.”
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Duurzaamheid. Een veelgehoord begrip. Ook binnen Cazdak 
komt de term vaak om het hoekje kijken. Maar wat 
betekent dit nu eigenlijk? Hoe duurzaam is Cazdak?

“Duurzaamheid staat hoog op ons prioriteitenlijstje. Het is natuurlijk 
heel breed”, legt mede-eigenaar Pieter Roterman uit. “Het loopt van 
duurzame daken tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en 
alles daar tussenin. Voor ons is het tweeledig. Extern leveren we 
daken die bijdragen aan de duurzaamheidsopdracht van onze 
opdrachtgevers. 

“HET LOOPT VAN DUURZAME DAKEN TOT 
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 

ONDERNEMEN EN ALLES DAAR TUSSENIN”

Dat kan gaan om groene daken, maar ook om cradle-to-cradle-
daken, die zo ontworpen zijn dat ze later ook weer op een besten-
dige manier te ontmantelen zijn. We denken met onze klanten mee 
in verduurzaamheidsmogelijkheden, zoals zonnepanelen, isolatie en 
vegetatie. Zoals zonnepanelen, isolatie en vegetatie. Hierbij proberen 
wij onze opdrachtgevers bewust te maken dat het voorkomen van de 
energievraag (dus goed isoleren) de beste manier van verduurzaming 
is. Daarnaast selecteren we onze leveranciers vanuit NDA ook steeds 
meer op duurzaamheid.”

DUURZAAMHEID

Wij maken verzekeren begrijpelijk!

DUURZAAM 
IN VELE
FACETTEN

Ook intern staat het thema hoog op de agenda. Zo is de huisvesting 
(zo goed als) energieneutraal, wordt er minder gas verbruikt, zijn de 
afvalstromen gescheiden en is de CO2-uitstoot van het wagenpark 
sterk gereduceerd. 

SROI
Groot onderdeel van de interne duurzaamheid is de Social Return 
On Investment (SROI). “Dit betekent dat we van bepaalde opdracht-
gevers een bepaald bedrag krijgen om te investeren in sociale pro-
jecten. Dit doen we bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan het 
stimuleren van sporten onder jongeren. Maar het grootste gedeelte 
van de invulling van SROI bestaat uit het aannemen van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.” 

TROTS OP HARDE WERKERS
Cazdak was hiermee een van de eersten en doet hier ruim 30 jaar 
later nog steeds aan mee. “Wij halen deze jongens binnen en kijken 
tijdens een proefperiode hoe het gaat. Als het van twee kanten werkt, 
geven wij ze een plek bij opleidingsbedrijf Tectum. Ze krijgen dan de 
kans om aan de slag te gaan en daarnaast een opleiding te volgen en 
zo een MBO-diploma te behalen.” Niet iedereen is blijven hangen, 
maar een groot deel wel. “Daar zijn we trots op. Jongens die toen 
bestempeld werden als ‘probleemjongere’ zijn nu gewoon al jaren 
goede, hardwerkende en gerespecteerde medewerkers. Zo snijdt het 
mes heel mooi aan twee kanten.
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DAKBEHOUD:
CAZDAKS
VISITEKAARTJE 

Is het slecht weer geweest? Dan kan de afdeling Dakbehoud aan 
de slag. Als drijvende kracht hierachter is Richard Wouda samen 
met collega’s Maaike en Maarten verantwoordelijk voor alle 
service- en onderhoudszaken. Tien Dakbehoud-ploegen rijden 
dagelijks rond om alle klanten snel en vakkundig van dienst 
te zijn.  

Hij moet het soms even uitleggen: Dakbehoud is een onderdeel van 
Cazdak en handelt onder de vlag van NDA (Nederlandse Dakdekkers 
Associatie). Dat betekent dat Dakbehoud uiteraard de klanten van 
Cazdak bedient, maar dat daarnaast ook klanten van andere bedrijven 
die onder NDA vallen er terecht kunnen. “Het is een samenwerk-
ingsverband tussen bedrijven met een gezamenlijke visie op het geb-
ied van dakonderhoud en beheer van daken. De landelijke dekking 
geeft ons mogelijkheid om ook voor grote klanten met locaties door 
het hele land altijd een service –en onderhoudslocatie in de buurt te 
hebben, maar wel via één aanspreekpunt. Hierdoor zijn ze verzekerd 
van een snelle service bij lekkages of andere calamiteiten op elk soort 
en type dak.”

VISITEKAARTJE
Dakbehoud Nederland is sinds 1990 Nederlands grootste profes-
sionele organisatie voor het planmatig onderhoud en beheer van 
daken met inmiddels 16 vestigingen. Jaarlijks bedient Dakbehoud 
Nederland zo’n 4500 opdrachtgevers met 4,5 miljoen vierkante meter 
dakvlak en rijden er ongeveer 65 bussen door heel Nederland. Het 
initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van klanten. “Een collega 

in Apeldoorn zocht een manier om zijn bereik te vergroten. Die 
wens bleek bij meer bedrijven te leven. Inmiddels doen alle negen 
bedrijven die ook onder NDA vallen mee, waaronder Cazdak. Dat 
betekende natuurlijk wel wat voor ons als bedrijf. We zijn hierdoor 
binnen onze service- en onderhoudsafdeling een stuk professioneler 
geworden. Waar we voorheen twee servicemonteurs hadden en zo’n 
200 storingen per jaar, rijden we nu dus met tien bussen rond. En het 
werkt ook door naar de rest van het bedrijf. We zijn mede dankzij de 
komst van Dakbehoud wel flink gaan groeien. 1 + 1 is in dit geval 
echt 3. Door Dakbehoud leg je vaak het eerste contact en geef je 
een visitekaartje af. Je bouwt vertrouwen op en zo ontstaan er vaste 
relaties binnen Cazdak.”

“JE BOUWT VERTROUWEN OP EN ZO 
ONTSTAAN ER VASTE RELATIES BINNEN 

CAZDAK”
VERDER SPECIALISEREN
Afgelopen jaren heeft het team zich steeds verder gespecialiseerd in 
het onderzoeken en verhelpen van daklekkages. “Door middel van 
onder meer het uitzetten van UV- kleurstof, een rookproef of 
waterbelasting zijn wij in staat om eenvoudig voor onze relaties een 
lekdetectie uit te voeren voorzien van een beknopt onderzoeksver-
slag met foto’s. Door het uitvoeren van preventief dakonderhoud en 
0-metingen die we uitwerken in onze rapportages (conditiemeting 
volgens NEN 2767) krijgen onze relaties snel inzicht in de conditie 

van hun daken en in de onderhoudskosten op de korte 
en lange termijn. Hierdoor verlengen we ook weer de 
levensduur van hun daken en voorkomen we storingen 
en extra kosten.” 

DIGITALISEREN
Op dit moment houdt Richard zich onder meer bezig 
met het verder digitaliseren van de processen binnen 
Atrium en ons ERP-systeem. “Door het gebruik van 
tablets met checklisten en de gekoppelde foto- 
rapportages kunnen we onze werkbonnen, rapportages 
en terugkoppelingen ook snel en overzichtelijk digitaal 
bij onze klanten aanleveren. Naast planmatig dakonder-
houd van alle soorten daken en storingen zorgen we 
op verzoek voor een meerjaren-onderhoudsplanning 
(MJOP), voeren we 0-metingen en inspecties uit, keuren 
we de meest voorkomende valbeveiligingssystemen, 
verzorgen wij onderhoud aan groen- en vegetatiedaken 
en reinigen we zonnepanelen op daken.” Het maakt het 
werk leuk en afwisselend. “Daarnaast ben je natuurlijk 
altijd afhankelijk van het weer. Als het slecht weer is  
geweest, weet je dat de mailbox volstroomt met 
meldingen die snel opgepakt moeten worden. Is het 
rustiger, dan kunnen we aan de slag met regulier  
onderhoud. Het is nooit saai!”  

“CONTINUÏTEIT, VERTROUWEN 
EN KWALITEIT BEHOUDEN STAAN 

HIERBIJ NATUURLIJK VOOROP”

STERK TEAM
Richard loopt al bijna 30 jaar mee binnen Cazdak en 
is ook een van de zes mede-eigenaren. “Dat lijkt veel, 
maar het werkt onwijs goed. Ieder heeft zijn eigen  
specialiteit. Er is ruimte om je eigen ding te doen.  
Ik geloof er ook heilig in dat als iedereen doet waar hij 
goed in is, je als team heel sterk staat. Het scheelt ook 
dat we er allemaal voor 150% voor gaan, maar tege- 
lijkertijd de rust en het vertrouwen hebben dat het altijd 
goed komt. Dat komt dan weer door die jarenlange 
ervaring.”

CONTINUÏTEIT, VERTROUWEN EN KWALITEIT
Richards wensen voor de toekomst van Cazdak, en 
specifiek voor Dakbehoud, zijn het verder uitbreiden 
van de buitendienst met ervaren en deskundige  
monteurs en meer resultaat gericht gaan samenwerken. 
“Continuïteit, vertrouwen en kwaliteit behouden staan 
hierbij natuurlijk voorop. Dat doen we met elkaar én 
met onze klanten.”

- Richard Wouda -
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