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Communicatie met stakeholders
Een pijler van Dak Plus

CommuniCatie is 1 van de 3 pijlers waarop dak plus rust. Het spreekt dus voor ziCH dat Hier Heel wat aandaCHt 
aan besteed wordt. de stakeHolders werden tijdens de ‘materialiteit- en stakeHolderbepaling’ van 7 oktober 
2013 bepaald. we bespreken de CommuniCatie met elk van Hen. 

Zaakvoerder en aandeelhouder

Zaakvoerder Johan Vandebuerie en 
zijn echtgenote Tanja Horemans zijn 
de enige aandeelhouders van het 
bedrijf. Johan beschikt over 76% van 
de aandelen terwijl zijn echtgenote 
de overige 24% in handen heeft. 
Als koppel is duidelijke communi-
catie voor de hand liggend. Op 18 
juli 2006 werd Dak Plus opgericht 
en sindsdien worden beiden op 
regelmatige basis toegelicht over  
het reilen en zeilen van het bedrijf.

Als jonge ondernemer poogt 
zaakvoerder Johan Vandebuerie 
steeds op de hoogte te blijven 
van wetgeving, EPB-bepalingen, 
nieuwe technieken rond duurzaam 

bouwen, probleempunten en actuele 
ontwikkelingen in de bouwsector. 
Daarom is hij regelmatig aanwezig op 
architectenlezingen, ontbijtsessies 
en andere voorstellingen van 
organisaties als FVB en Confederatie 
Bouw. Hij gaat hierbij de olifant 
in de kamer niet uit de weg en 
durft open vragen te stellen aan 
belangrijke personen als ministers 
of afgevaardigden in belang van 
de sector. In november 2011 nam 
Johan deel aan een open debat 
met minister Phillipe Muyters en 
kaartte hier het mysterie van de 
hoge werkloosheid ten opzichte 
van het groot aantal vacatures in de 
bouwsector aan.  Tot 2013 was hij 
ook actief lid van Jong Voka Kempen 

met als doel  de belangen van jonge 
ondernemers in de Kempen te 
verdedigen en te ondersteunen. 

verwaCHtingen: Belangrijkste 
verwachtingen voor zowel zaak-
voerder als aandeelhoudster 
is financiële continuïteit, maar 
daarbuiten is ook een groei op 
professioneel en persoonlijk vlak 
van groot belang. Daaruit voort-
vloeiend is een nood aan het 
inperken van het verloopcijfer 
en het opvolgen van een correcte 
communicatie noodzakelijk. Dit 
vermijdt overtollige stresssituaties 
en garandeert de duurzaamheid 
van hun investering.

vertrouwen loyaliteit CommuniCatie
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[[ “Life is not about waiting for the 
storm to pass, but about learning 

how to dance in the rain!”

offiCe manager

Op kantoor werkt een dame die van aanpakken weet. 
Zij neemt het grootste deel van de administratie, 
facturatie en communicatie voor haar rekening. Ze 
onderhoudt de verschillende websites, ontwerpt 
nieuwsbrieven, zorgt voor updates, maakt flyers 
en andere ontwerpen. Daarnaast staat ze in nauw 
contact met de klant, informeert en helpt hen waar 
nodig van begin tot eind. Het opmaken van offertes, 
besprekingen met leveranciers en personeelskwesties 
horen ook tot haar takenpakket. Ze volgde als bediende 
verder een opleiding tot preventieadviseur en staat 
daarom in voor het veiligheidsdossier van Dak Plus. 
In drukke tijden doet ze ook opmetingen bij de klant 
thuis. De bediende heeft bovendien een bijkomende 
adviserende functie naar de zaakvoerder toe.
Doordat zaakvoerder Johan Vandebuerie geregeld 
op kantoor aanwezig is en zich actief met planning, 
klanten en offertes bezig houdt, is er op regelmatige 
basis communicatie tussen beiden. Minstens 2 maal 
per week worden de belangrijkste punten besproken. 
Wanneer dit niet mogelijk is, wordt vrijdagnamiddag 
een vergadering ingepland. De bediende rapporteert 
wekelijks de rekeningstanden en prioritaire topics voor 
de zaakvoerder. Wanneer hij niet aanwezig kan zijn, 
wordt een rapporte-mail opgemaakt om hem alsnog 
op de hoogte te houden van de recente gebeurtenis-
sen. De office manager en zaakvoerder staan dagelijks 
in verbinding via GSM en e-mail. Zij wordt jaarlijks 
geëvalueerd via een aangepast evaluatieformulier.

verwaCHtingen: Voor de office manager zijn talent-
ontwikkeling en ontplooiing de belangrijkste ver-
wachting. Uiteraard is ook financiële continuïteit 
noodzakelijk zodat het bedrijf op een goede koers 
kan blijven en haar correct kan ondersteunen. 
Bovendien is ook de impact op lokale gemeen-
schappen voor haar belangrijk. Vooral het kansen 
geven aan de lagere klasse uit de nabije omgeving 
ligt haar nauw aan het hart. De office manager is 
mede-initiatiefnemer van Talent@Large.
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arbeiders

Vanaf de aanwerving worden de arbeiders zeer 
nauw opgevolgd. Op hun eerste dag worden ze 
voorgesteld aan het team, krijgen ze de gepaste 
kledij ter beschikking en ontvangen ze de ont-
haalbrochures van Dak Plus. Zo zijn ze meteen 
volledig op de hoogte van de interne werking van 
Dak Plus. Bovendien is er een hertaling van de 
brochure voor handen om te verzekeren dat de 
communicatie correct verlopen kan.

Er wordt op regelmatige basis een informatiesessie 
in verband met veiligheid en in verband met de 
nieuwe werven gegeven. Zo blijven de arbeiders 
ingelicht over de opkomende projecten en kunnen 
zij indien nodig tijdig eventuele bezorgdheden 
melden.
Teamleaders en dakdekkers zijn het hart van het 
bedrijf. Zij brengen al hun passies en talenten 
aan waar kan het bedrijf mee kan werken. Zij 
zorgen voor de resultaten, de continuïteit en de 
inkomsten. Een constante communicatie met 
hen is daarom van groot belang.
’s Morgens worden de arbeiders voor hun vertrek 
naar de werf gebrieft door de zaakvoerder. Ook 
’s avonds wordt er kort overlegd. Aangezien 
zaakvoerder Johan Vandebuerie zelf ook regelmatig 
meewerkt op het dak en heel wat aandacht besteedt 
aan het doorgeven van ervaring aan de jongere 
generatie zijn ook hier heel wat mogelijkheden 

om de communicatie aan te knopen. Wanneer 
hij niet op de werf aanwezig is, is Johan steeds 
bereikbaar op zijn mobiel. De teamleader heeft 
een telefoon van het bedrijf bij en kan hiermee 
advies vragen of hulp inroepen. Jaarlijks worden 
functionerings- en evaluatiegesprekken gevoerd 
met de arbeiders om enerzijds in kaart te brengen 
welke evolutie zij doormaken, maar anderzijds 
wordt er ook naar hun inzichten in het bedrijf 
gevraagd, naar hun ideeën, bevindingen en 
wensen. Verder kunnen mogelijke grieven ook 
altijd gemeld worden bij de vertrouwenspersoon 
tijdens persoonlijke gesprekken die op regelmatige 
basis plaats vinden. 

verwaCHtingen: De arbeiders verwachten van 
Dak Plus in de eerste plaats dat zij tijdig betaald 
worden, wat opnieuw terugvalt op de financiële 
continuïteit die cruciaal is voor het bedrijf. Hun 
veiligheid en welzijn, opleiding en talentontwik-
keling zijn eveneens belangrijke thema’s die in 
het lange termijn perspectief van de arbeiders 
passen en waarop Dak Plus wil inzetten om het 
verloop te doen dalen. Verder kan een goede 
communicatie heel wat misverstanden en 
onduidelijkheden vermijden. En dan is er nog 
de diversiteit die dient ondersteund te worden 
op de best mogelijke manier om de positieve 
interne teamgeest te behouden.

klanten

IN
TERN
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EXTERN
Over het algemeen wordt opgemerkt dat klanten  on-
voldoende geïnformeerd worden over dakwerken, de 
inhoud, de materialen en de mogelijkheden. Daarom 
maakt Dak Plus er een punt van om regelmatig zelf 
informatie te verspreiden in verband met daken. Dit 
doen we via press releases op onze eigen website, 
maar ook via twitter, facebook, linkedin, via flyers of 
op evenementen. Jaarlijks vind je Dak Plus minstens 
eenmaal terug op een evenement waar informatie 
verstrekt wordt aan alle mensen die hiernaar op 
zoek zijn. In 2012 organiseerde zij zelf voor het eerst 
de  informatiebeurs Roofer@Work waar bijna al haar 
leveranciers tegelijk aanwezig waren met standjes en 
materialen. Er werden goodie bags uitgedeeld met 
informatiefolders en stalen. In 2013 nam Dak Plus 
vervolgens deel aan het Ecofeest van Kamp C waar 
informatie werd gegeven in verband met isoleren, 
extensieve groendaken en natuurleien.

Dak Plus probeert door de jaren heen haar communicatie 
naar de klant toe steeds verder te optimaliseren. Bij 
het eerste contact met de firma zorgen we meteen 

dat elke klant een antwoord krijgt, al is het een ‘nee’. 
De klant krijgt een offerte volledig op maat van budget 
en wensen. Bovendien staan de hoeveelheden en 
eenheidsprijzen per product vermeld. Samen met de 
offerte krijgt de klant ook een aantal informatiesheets 
meegestuurd zodat hij of zij ook weet welke materialen 
er gebruikt zullen worden. 

Bij goedkeuring van offerte wordt de klant op de 
hoogte gehouden van de planningsdatum en wordt 
na de installatie van bijvoorbeeld een dakraam steeds 
uitleg gegeven in verband met de functionaliteit en 
onderhoud. Na het uitvoeren van de werken krijgt 
de klant de nodige documenten voor het ontvangen 
van premies proactief toegestuurd. De klant wordt 
uitgenodigd om in te stappen in onze onderhouds-
contracten om de levensduur van hun dak te verlengen. 
Bovendien wordt ook gevraagd om deel te nemen aan 
onze tevredenheidsenquête met als doel de service 
van het bedrijf naar de klant toe te optimaliseren.
 de tevredenHeidsenquête
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Dak Plus organiseert sinds 2012 tevredenheidsmetingen bij al haar klanten. In het MVO- 
plan van 2012 is als doelstelling geformuleerd om deze metingen in te voeren en daarmee 
is het bedrijf onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Van de 80 klanten die geteld werden in 
2012 vanaf het begin van de enquêtering, heeft 36,25% (N=29) die ook effectief ingevuld. 
Vermits er heel wat belang gehecht wordt aan wat de klant vindt van de dienstverlening is 
er in 2013 meer aandacht aan geschonken door alle klanten aan te moedigen effectief de 
enquête in te vullen. Dat resulteerde in een betere invulratio in 2013. In dit jaar heeft de 
helft (50% - N=42) van ons cliënteel (N=84) de enquête ingevuld.

1. Hoe komen klanten bij Dak Plus terecht?

In 2012 gaf 44,8% van de klanten van Dak Plus aan dat ze bij ons terecht kwamen via een 
partner met wie het bedrijf samenwerkte. Dit aandeel daalde tot 26,19% in 2013. Een vol-
gende belangrijke reden waarom mensen met Dak Plus samenwerken is en blijft de prijs. 
In 2012 gaf 24,13% dit op als belangrijkste reden. Dit percentage nam toe tot 40,4% in 2013. 
Door de crisis komt de strategische prijspolitiek van Dak Plus meer zichtbaar.

Ook is er het afgelopen jaar meer ingezet op communicatie, wat resulteerde in positieve 
resultaten. In 2012 gaf 20,68% van onze klanten aan dat ze voor Dak Plus hadden gekozen 
door onze manier van communiceren. Dit aandeel steeg tot 26,19% in 2013, wat een positieve 
evolutie is voor het bedrijf. Er is altijd sterk ingezet op een open en transparante manier van 
communiceren met de klanten, wat zij blijkbaar sterk te lijken appreciëren.

In 2012 gaf 6,89% van de klanten aan dat ze Dak Plus gevonden hadden door mond aan 
mond reclame. Dit aandeel steeg tot 9,52% in 2013. Ongeveer een tiende van de klanten 
gaf aan dat het de goede reputatie en naamsbekendheid is die hen over de streep hielp 
om met Dak Plus in zee te gaan. 

Er werd ook vastgesteld dat de communicatie over afgewerkte projecten („Project in de  
kijker” op de website http://www.dakplus.be) vruchten afwerpt. In 2012 gaf niemand aan dat 
ze gekozen hadden om met Dak Plus te werken omwille van een vorig project dat ze gezien 
hadden. In 2013 daarentegen geeft 9,52% van de klanten die de tevredenheidsmeting heb-
ben ingevuld aan dat dit voor hen een belangrijke reden was om met Dak Plus te werken.

 tevredenHeidsmeting

2012 2013
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Er zijn vier gesloten vragen aan de klant voorgelegd waarop zij 1 tot 5 
punten konden toekennen aan Dak Plus, namelijk in welke mate ze er-
varen hebben dat de vakmannen stipt zijn, zich professioneel gedragen, 
de materialen aanwezig zijn en werken vlot verlopen zijn en  correct 
uitgevoerd met resultaten die in orde zijn. 

Op basis van deze bevraging kan vastgesteld worden dat de klant  
buitengewoon tevreden is over de  dienstverlening die Dak Plus hen biedt. 
In 2012 antwoordden alle bevraagde klanten unaniem positief op de 
vier vragen die hen werden gesteld. Dat is een uitzonderlijk bevredigend 
resultaat voor Dak Plus als onderneming! In 2013 werd deze positieve 
trend over de gehele lijn verdergezet, mits een aantal kanttekeningen. 
Slechts twee klanten (4,88%) staan neutraal ten opzichte van de vraag 
naar stiptheid. En slechts één klant (2,38%) gaf een neutraal antwoord 
op de vraag of de werken vlot verlopen waren. Algemeen beschouwd 
zijn dit zeer bevredigende resultaten.

Op de open vraag waarin gepolst wordt naar de ervaring met het bedrijf, 
wordt in 2013 vooral opgemerkt dat de firma professioneel tewerk gaat 
(N=9), dat de plaatsing vlot verloopt (N=4), dat er netjes gewerkt wordt 
(N=4) en dat alles stipt verloopt (N=3). Al deze punten zijn werkpunten uit 
het verleden waar positieve aandacht aan besteed is tijdens evaluatie- 
en functioneringsgesprekken.

 
verwaCHtingen: De klant verwacht van Dak Plus dat hun werken  
volgens de regels van het vakmanschap worden uitgevoerd en dat zij 
op het bedrijf kunnen rekenen. Voor hen is daarom de opleiding van de  
arbeiders, hun talentontwikkeling en de financiële continuïteit van 
groot belang. Daarnaast is er ook nood aan communicatie om de klant 
correct te begeleiden doorheen zijn of haar project. Een klant wil immers 
kunnen steunen op de ervaring en vakkennis van de uitvoerder en met 
een gerust gevoel het project kunnen toevertrouwen aan het bedrijf.
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leveranCiers

Dak Plus kiest er bewust voor om samen te werken 
met vaste leveranciers. Voor de verschillende bedrijven 
is steeds een vertegenwoordiger bereikbaar. De 
leveranciers worden actief betrokken in het groeiplan 
van Dak Plus. Bij de uitbouw van het concept  
Roofer@Work kon dan ook gerekend worden op de 
steun van leveranciers als Soprema en Velux. 

Bij het aannemen van grotere projecten wordt de 
vertegenwoordiger uitgenodigd om de voorwaarden te 
bespreken. Dak Plus is zeer correct met haar betalingen 
naar de leveranciers toe. Heel wat leveranciers hebben 
domiciliëring op de rekening van Dak Plus en weten op 
die manier ook zeker dat hun facturen tijdig ontvangen 

worden. Daartegenover staat een mooie korting voor 
het bedrijf zelf.

verwaCHtingen: De leverancier verwacht regelmatige 
bestellingen en correcte betalingen. Hierbij is fi-
nanciële continuïteit en correcte communicatie de 
sleutel. Bovendien wordt verwacht dat de producten 
van de leverancier correct geplaatst worden en goed 
worden voorgesteld. Opleiding van de arbeiders is 
daarom aangewezen.

Er moet echter een onderscheid gemaakt worden 
tussen enkele belangrijke leveranciers met wie Dak 
Plus een nog nauwere samenwerking heeft.

[[ “The only way to do great work 
is to love what you do.”
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velux

Als erkend Velux plaatser heeft Dak Plus al 
jarenlang een mooie samenwerking met Velux. 
Via de Velux website worden klanten naar 
Dak Plus doorverwezen via het Pro Contact 
systeem. Dak Plus beschikt over een Velux 
assistance card, een rechtstreekse lijn naar 
zowel de dienst na verkoop als naar een 
technieker van Velux zelf. Bij aanpassingen of 
nieuwe modellen wordt Dak Plus uitgenodigd 
om haar visie als plaatser te kennen. Ook bij 
voorstellingen en op evenementen ontmoeten 
beide partijen elkaar geregeld. Er zijn goede 
contacten met de vaste vertegenwoordiger 
en ook is hij op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen bij Dak Plus. Zo hielp hij bij 
het aanleveren van cursusmateriaal voor de 
opleiding ‘Velux plaatsen’ en zorgde bovendien 
voor Velux dakramen en gootstukken. Zelf 
promoot Dak Plus jaarlijks de Velux materialen. 
Sommige jaren worden rolluiken aangeprezen 
of wordt er een korting gegeven op het dakraam 
zelf. Via de online Velux calculator kunnen 
klanten bovendien zelf gaan berekenen wat 
een dakraam hen gaat kosten. 

soprema

Ook vaste leverancier Soprema is een 
belangrijke partner voor Dak Plus. Als 
producent van bitumenproducten en 
extensieve groendaken hecht dit bedrijf 
heel wat aandacht aan opleiding en 
het informeren van haar klanten. Zij 
ondersteunen de ‘roofing’ opleiding en 
de opleiding ‘groendaken’ van het project 
Roofer@Work. Verder wordt voor het 
contract met Kamp C ook een volledige 
maquette van de opbouw van het groendak 
aangeleverd. In het verleden werkte Dak 
Plus reeds samen met Soprema bij het 
verspreiden van flyers om buurtbewoners 
op de hoogte te stellen van de voordelen 
en premies van groendaken. Bovendien 
werden ook al verschillende stalen van 
groendaken aangeboden voor opstelling 
tijdens het Ecofeest 2013 van Kamp C waar 
Dak Plus standhouder was en tijdens de 
Roofer@Work informatiebeurs in oktober 
2012.
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spin-offs

Dak Plus staat steeds in nauw contact met haar spin-
offs. Zowel zaakvoerder Johan Vandebuerie als de 
office manager zijn betrokken bij Roofer@Work en 
Talent@Large. Zij zijn hierbij steeds op de hoogte van 
de gebeurtenissen langs beide zijden. Wat Motion 
in Sync betreft, is zaakvoerder Johan Vandebuerie 
rechtstreeks betrokken en dus ook op de hoogte. 
Pure O’Life is het concept van aandeelhoudster en 
echtgenote Tanja Horemans. Ook met haar vindt er 
regelmatig een overlegmoment plaats.

verwaCHtingen: Door de prille leeftijd van de spin-
offs is een ondersteuning in zowel tijd als middelen 
voor deze concepten noodzakelijk. Hierbij staan de 
opbrengst en financiële continuïteit van Dak Plus 
voorop. Maar ook talentontwikkeling staat 
centraal, aangezien elk van de spin-offs ge-
baseerd is op het talent van een of meerdere 
mensen binnen of rondom Dak Plus. Zo is  
Talent@Large op zoek naar de passies en talenten 
van kinderen, gaat Roofer@Work de talenten van 
geïnteresseerde dakdekkers uitwerken door middel 
van opleiding en komt bij Pure O’Life en Motion 
in Sync de talentontwikkeling van de zaakvoerder 
en aandeelhouder aan bod.

opleidingsorganisaties (fvb ConstruCtiv, vdab, 
talentenwerf en Jobkanaal)

Zowel binnen FVB als VDAB en Talentenwerf heeft 
Dak Plus een aantal vaste aanspreekpunten. Door 
de jaren heen is de coöperatie tussen deze partijen 
heel wat duidelijker geworden. In 2012 gaf Dak Plus 
een voorstelling aan een aantal werkzoekenden in 
samenwerking met VDAB. Samen met Talentenwerf 
werd dan weer in 2013 een opleiding ‘Roofing branden’ 
en een opleiding ‘Böcker AHK’ georganiseerd. FVB 
heeft inmiddels heel wat opleidingen van Roofer@
Work erkend en deze opgenomen in hun jaarlijkse 
opleidingscatalogus.

verwaCHtingen: Deze organisaties verwachten van 
Dak Plus dat er opleiding gegeven wordt aan alle 
werknemers. De gelanceerde spin-offs zullen de 
groei en continuïteit van Dak Plus mee ondersteuen.

arChiteCten en studiebureaus

Architecten en studiebureaus worden grotendeels 
gelijkaardig behandeld als een trouwe klant. Er 
worden eenheidsprijzen gegeven, mogelijkheden 
besproken en informatie verstrekt over materialen. 
Bovendien geeft Dak Plus ook advies bij bouwkno-
pen en kunnen oplossingen aangereikt worden bij 
onvoorziene omstandigheden. Dak Plus zoekt na 
een stille periode ook steeds even schriftelijk contact 
om ervoor te zorgen dat een sterke communicatie 
behouden blijft.

verwaCHtingen: Zowel architecten als studiebureaus 
verwachten van Dak Plus de ondersteuning van 
een vakman, het uittellen van prijzen voor hun 
projecten, het gebruik van goede materialen en 
een correcte opvolging van hun projecten. Zij 
verwachten dus een goed opgeleide dakdekker 
die tijd maakt voor correcte communicatie zowel 
naar de klant als naar zichzelf toe. 

onderwiJsinstellingen

Jaarlijks neemt Dak Plus deel aan de innovatiekampen 
van Vlajo. De jongeren worden geholpen en begeleid 
in het uitwerken van hun eigen concepten en ideeën. 
Daarna neemt onze zaakvoerder deze projecten 
onder de loep samen met andere jury leden.
Ook op kantoor is jaarlijks een stagiaire aanwezig. Zij 
komen van kOsh secundair onderwijs te Herentals. 
Deze office assistants in spe worden door de office 
manager op sleeptouw genomen en leren zo de 
verschillende aspecten van het dakdekkersbedrijf 
kennen. Doorheen het jaar wordt met de klasleer-
kracht nauw contact gehouden. Op het einde van 
het schooljaar neemt onze bedrijfsleider deel aan 
het jureren van de geïntegreerde opdrachten. 
Via onze spin-offs worden heel wat onderwijsinstel-
lingen bereikt. Roofer@Work geeft via Kamp C een 
opleiding groendaken aan scholen die hiernaar 
vragen. Maar ook Talent@Large werd reeds gespot 
in het Go! in Geel. Daar werd een workshop Lego 
Mindstorms EV3 gegeven tijdens hun jaarlijkse 
Wetenschappen-techniekdag. 
verwaCHtingen: Het verschaffen van stageplaatsen 
en het begeleiden van de stagiaires is de belan-
grijkste verwachting van de schoolinstellingen. 
Zowel opleiding als talentontwikkeling is hierbij 
noodzakelijk. 


