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Ben Roos Dakbedekking BV. Inves-
teert sinds haar oprichting in 1985, 
al meer dan 30 jaar, in haar perso-
neel. Het bouwde aan een loyaal 
en goed opgeleid team met ruime 
kennis van zowel bitumeuze als 
kunststof dakbedekking. 
Iedereen die de praktijk van het 
dakdekken ingaat wordt zorgvuldig 
op deze taken voorbereid. Veilig 
werken op hoogte krijgt permanen-
te aandacht.
Binnen de organisatie kunnen 
werknemers groeien naar nieuwe, 
aantrekkelijke functies. Elke werk-
nemer kan jaarlijks training en 
bijscholing volgen in aspecten van 
het dakdekken of de bedrijfsvoe-
ring. Er is ruimte voor begeleiding 
van leerlingen en stagiaires. We zijn 
een erkend leerbedrijf.
Er is contact met het UWV om actief 
ruimte te creëren voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
(b.v. WAJONG ).

Een van onze bedrijfspanden is 
reeds voorzien van een energie-
dak. De zonnepanelen op het 
magazijndak leveren ruimschoots 
voldoende energie voor eigen 
gebruik. Het overschot leveren we 
terug aan het net.

Diverse wagens in ons bedrijf 
voldoen al aan hoge emissie eisen; 
biodiesel en hybride wagens. We 
streven ernaar iedere vijf jaar op te 
waarderen naar de nieuwste stand 
der techniek.

Bedrijfspand en bedrijfsmiddelen

Producten
Om de jarenlange kwaliteit van 
uw daken te kunnen garanderen 
zoeken we steeds naar producten 
met hoge, duurzame kwaliteiten.
We zijn erkenninghouder van Po-
lygum Nederland. Polygum dakbe-
dekking bestaat voor een groot 
deel uit gerecyclede bitumeuze 
dakbedekking.
We zijn erkenning houder van 
Hydrotech daksystemen. Hydrotech 
is een dakbedekking systeem uit de 
VS, waar het al decennia lang wordt 
toegepast. Een zeer duurzame 
dakbedekking met een prestatie 
langer dan 50 jaar en uitstekende 
zelfherstellende eigenschappen.

Het vertrouwen binnen Ben Roos dakbedekking B.V. en Dakinnovator B.V. kent vele facetten:
Vertrouwen in de mensen die het dak maken. Het vertrouwen dat de klant heeft in ons vakmanschap, ons advies, 
onze producten en innovaties. Vertrouwen in vakmensen die weten wat ze doen, die hun verantwoording voor de 
collega’s en het te leveren product kennen. Vertrouwen in elkaar, op het team en vertrouwen in de organisatie die 

de mannen met de nodige kennis en materialen het dak opstuurt om elke dag weer veilig thuis te komen.
Wij kunnen dit vertrouwen nu dertig jaar leveren omdat Ben Roos Dakbedekking B.V. en Dakinnovator B.V. bewust 

Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen.

Duurzaam Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
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John van Putten is naast mede 
eigenaar van Ben Roos Dakbe-
dekking B.V. oprichter van de 
Stichting Roof Update. Samen 
met experts uit een tiental 
bedrijven promoten wij het 
meervoudig gebruik van daken. 
Hier ontwikkelen we syste-
men voor groendaken, milieu 
zuiverende dakbedekking en 
energiedaken. Door kennis met 
elkaar te delen bevorderen we 
innovaties en de duurzame 
kwaliteit van ons product. Roofers Campus

Om de opleiding van de dakdek-
kers van de 21e eeuw vorm te 
geven, initieert Dakinnovator 
directeur John van Putten een 
Roofers Campus. De scoop van 
de Campus is breed. Er is plaats 
voor mensen met een achter-
stand tot de arbeidsmarkt maar 
ook samenwerking met univer-
siteiten en onderzoekscentra 
om start-ups en innovaties in de 
markt mogelijk te maken.

Roof check
In haar advies zijn de
bedrijven een meeden-
kende partner. Zonder hoge kosten 
schetsen we eerst een beeld van 
de mogelijkheden. Hiertoe ontwik-
kelde Dakinnovator de Roof check. 
Deze brengt de opbouw en de 
kwaliteit van het dak in kaart. Op 
basis van onze kennis, ervaring en 
technische mogelijkheden geeft 
Dakinnovator een advies om meer-
waarde op uw dak te creëren.

Voor een gezonde en leefbare omgeving zijn wij uw partner

Recycling
(Dak)afval wordt gescheiden in-
gezameld, waarbij diverse fracties 
worden hergebruikt. Zo wordt grind 
gerecycled en rest- en snij afval 
wordt hergebruikt in nieuwe dakbe-
dekkingproducten.
Van af het begin is Ben Roos betrok-
ken bij BRN bitumen recycling 
Nederland, een mede initiatief van 

branchevereniging Vebidak. Deze 
branchevereniging is onze vraag-
baak en informatiebron voor al 
het nieuws op gebied van daken. 
Via deze organisatie zijn we nauw 
betrokken bij ontwikkelingen op 
het gebied van recycling en (milieu)
richtlijnen voor de branche.

Groene Hart
Richard van Dongen, mede eigenaar 
van Ben Roos Dakbedekking B.V. is 
actief bestuurslid van de Stichting 
duurzaam Bodegraven-Reeuwijk. 
Midden in Het Groene Hart van 
Nederland stelt de stichting zich
tot doel inwoners 
en bedrijven, als
ook de gemeen-
telijke organistie van Bodegraven-
Reeuwijk te informeren over en te 
stimuleren op alle thema’s die bi-
jdragen aan een duurzame ontwik-
keling van de regio. 
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