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Dumebo DWS streeft naar de versterking van de positie van de aangesloten specialistische aannemers en
montagebedrijven van metalen gevel- en daksystemen. Het promoten van de toepassingen van dak- en
gevelsystemen, het investeren in kennis, kwaliteit en veiligheid en het bieden van een platform voor lidbedrijven staan
hierbij centraal.
De vier pijlers van Dumebo DWS:

1. Belangenbehartiging
De branchegroep Dumebo DWS behartigt de belangen van haar leden. Relevante wet- en regelgeving wordt gevolgd
en, indien vereist, worden activiteiten uitgevoerd teneinde regelgeving zodanig te beïnvloeden dat deze binnen de
gestelde kaders praktisch uitgevoerd kunnen worden.
Kansen en bedreigingen in de markt worden door het bestuur, leden en branchemanager gesignaleerd. Indien deze
beter vanuit de kracht van het collectief op- of aangepakt kunnen worden, worden deze met het bestuur uitgewerkt
tot een plan van aanpak. Als branchegroep van de Koninklijke Metaalunie maakt Dumebo DWS gebruik van het
omvangrijke netwerk en de expertise van de Metaalunie.

2. Voorlichting en promotie
Diverse doelgroepen, waaronder opdrachtgevers, architecten en aannemers, worden geïnformeerd over de mogelijke
toepassingen en ontwikkelingen van metalen dak- en gevelsystemen. Individuele leden kunnen hieraan een bijdrage
leveren door individuele projecten op de website van Dumebo DWS te plaatsen, met een link naar hun eigen website.

3. Scholing, onderzoek, opleiding en kennisoverdracht
Dumebo DWS is bestuurlijk betrokken bij de organisatie van opleidingen op het gebied van metalen dak- en
gevelsystemen gericht op voormannen, werkvoorbereiders en monteurs. Binnen de opleidingen wordt aandacht
besteed aan theorie en praktijk. Daarnaast heeft Dumebo DWS in de jaren een professioneel netwerk opgebouwd en
wordt er intensief samengewerkt met technische specialisten en het Regionaal Opleidingscentrum Midden Nederland
in Nieuwegein.
Dumebo DWS heeft een BBL-opleiding Monteur Metalen Gevels en Daken ontwikkeld. Indien de opleiding met goed
gevolg wordt afgerond ontvangen leerlingen een officieel diploma mbo-niveau 2.

4. Kwaliteit
Het correct samenstellen, ontwerpen, uitwerken en uitvoeren van dak- en gevelsystemen is van belang om te kunnen
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Dumebo DWS heeft in samenwerking met de producenten van dak- en
gevelsystemen (branchegroep MDG) de Kwaliteitsrichtlijn (KRL) opgezet, waarin staat beschreven op welke wijze dit
gerealiseerd kan worden. Het is een document dat als leidraad dient om bij de start, tijdens en na afloop van de
engineering en de uitvoering het bereikte kwaliteitsniveau te kunnen toetsen aan het in deze richtlijn vastgelegde
niveau. Leden van Dumebo DWS conformeren zich aan de Kwaliteitsrichtlijn.

Omschrijving van de branchegroep
Dumebo DWS is onderdeel van de koepelorganisatie Koninklijke Metaalunie. Het secretariaat van Dumebo DWS wordt
gevoerd door de Koninklijke Metaalunie en ondersteunt het bestuur. De branchemanager van de Metaalunie is
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beleidsvoorbereidend en runt de dagelijkse operatie. De branchegroep kent een algemeen en specifiek
branchegroepreglement.
Het dagelijks bestuur wordt gekozen door de leden. De bestuursleden zijn directeuren en/of
directievertegenwoordigers van de lidbedrijven en worden voor een termijn van drie jaar gekozen. De bestuursleden
kunnen tweemaal herkozen worden.
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden in de algemene ledenvergadering. De leden van het bestuur
zijn zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van het ledenbestand.
De diverse commissies worden gevormd door vertegenwoordigers van de lidbedrijven en ondersteunen en adviseren
het bestuur op hun specifieke werkterreinen. De commissies worden ondersteund door werkgroepen. Binnen deze
werkgroepen wordt samengewerkt met de buitengewone leden en bouwpartners. Hierdoor worden oplossingen voor
technische vraagstukken en innovatieprojecten branche breed opgepakt en ondersteund.
Dumebo DWS kent zowel gewone als buitengewone leden. Gewone leden zijn leden van de Metaalunie, welke zich
structureel bezighouden met het leveren en monteren van metaalplaat voor dak- en gevelsystemen, dan wel als
specialistisch montagebedrijf in de branche opereren. Het bestuur beslist over toelating.
Buitengewone leden zijn bedrijven in Nederland die geprofileerde plaat voor dak- en gevelsystemen, isolatie- en/of
bevestigingsmateriaal en gereedschap voor montagewerkzaamheden aan Dumebo DWS-leden leveren. Het bestuur
beslist over toelating.

Aantal leden
Dumebo DWS kent 32 gewone leden en 8 buitengewone leden.

Activiteiten
- Behartigen specifieke branchebelangen
- Promotie van de branche
- Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken
- Leveringsvoorwaarden
- Nieuwsfeiten via website en mail
- Excursies
- Opleidingen voormannen, werkvoorbereiders en monteurs

Bestuur
Jan Brinkman - Felspartners BV
John Schuten - TSV BV
Bas van Hoeve - Kamplacon BV
Martin Nelissen – ZND Nedicom

Portefeuille
PR - Vermarkten Kwaliteitslijn
Kwaliteitsborging
Instroom en opleidingen
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Contributie 2018
Leden: Basiscontributie 2018: € 450 plus 0,01% berekend over de netto-omzet in 2016.
Buitengewone leden: De contributie 2018 - ongeacht het aantal medewerkers - bedraagt € 1.350.

Leveringsvoorwaarden
Dumebo DWS branche specifieke algemene leveringsvoorwaarden.

Toelatingscriteria
Een bedrijf kan lid worden als het:
- Lid is van de Metaalunie.
- Zich structureel bezighoudt met het leveren en monteren van metaalplaat voor dak- en gevelsystemen, dan wel
als specialistisch montagebedrijf in de branche opereert.
De Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken onderschrijft en toepast bij de montage.
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