‘De grijze kant snap ik, de groene kant
boeit mij’
Tamara Derksen directeur van Stichting RoofUpdate
Ir. Tamara Derksen (1981) is sinds 1 mei directeur van Stichting RoofUpdate. Zij oefent deze functie parttime uit in combinatie met haar werkzaamheden als adviseur en projectleider voor maatschappelijke huisvestingsvraagstukken. Waarom deze functie en wat heeft de kersverse
directeur met groene en duurzame daken?
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Het persbericht over de aanstelling van Derksen
maakte eigenlijk al een hoop duidelijk: “Het is
altijd mijn drive geweest om mij in te zetten voor
maatschappelijk relevante thema’s. Met mijn
aanstelling bij RoofUpdate krijg ik de kans om
samen met bouwondernemers het duurzaam
gebruik van daken op de kaart te zetten. De
basis voor RoofUpdate staat en samen gaan
we ons inzetten voor innovatie en kennisdeling
op dit gebied. De actieve samenwerking
die we daarbij aangaan met onderwijs- en
onderzoeksinstellingen, maakt dat deze
uitdaging mij zeer aanspreekt”, aldus de nieuwe
RoofUpdate-directeur.
Maar toch nog even een paar prangende vragen.
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Wat hebt u persoonlijk met groene daken en
gevels?
“Vanuit mijn studie heb ik er eigenlijk altijd al iets
mee gehad. Op de TU Eindhoven was ik altijd
aan het zoeken naar: wat kunnen we met die
gevel, meer dan dat die alleen maar waterdicht
is? En kan dat dan niet iets duurzaams zijn?
Ik heb college gehad van Nico Hendriks in de
vakken daken en gevels. Dat is wel een van de
mensen die me inspireerden. Na mijn studie ben
ik echter eerst de kant van de ontwikkeling en
het programma van eisen opgegaan. Dat ik er nu
toch weer mee in aanraking ben gekomen, komt
deels door mijn partner, die bij een hovenier
werkt. Ik ben met name geboeid door het
verduurzamen van de grijze kant van het dak en

de gevel. De grijze kant, die snap ik, de groene
kant, die boeit mij.”
Waarom gekozen voor deze functie van directeur
bij RoofUpdate?
“Twee dingen die ik boeiend vind: duurzaam
en samenwerking. Ik ben er echt van overtuigd
dat wij anders om moeten gaan met alles wat
wij doen in de bouw. Dat zie je aan de grote
leegstand die er is en ook aan hoe stroperig
de markt nu is. Wij moeten met z’n allen iets
anders gaan doen. Die verandertrajecten boeien
mij. RoofUpdate geeft mij de kans om met de
mensen uit de praktijk echt bezig te zijn met die
verandering. Die mensen, dat is wat mij heel erg
boeit. Hoewel ik technisch ben opgeleid, vind ik
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dan nu het geval is.”
Waarin verschilt stichting RoofUpdate van andere
organisaties?
“Bij ons neigt het bijna meer naar adviseurschap
dan per se het realiseren van een project. Wij
zitten dan ook niet vast aan een bepaald merk
of een bepaald product. Formeel hebben wij te
maken met begunstigers en zijn wij als stichting
onafhankelijk. Ik denk dat wij dan ook meer
zouden moeten koersen op kennis, functionaliteit
en innovatie en wat minder op het feitelijk
realiseren van het dak. Persoonlijk vind ik dat
wat minder bij de stichting passen. De leden
onderling zijn daar wel nog naar aan het zoeken.
Kennisuitwisseling is echt prioriteit één van de
stichting. Belangrijk is dat alle partijen – van
dakdekkers tot hoveniers - van elkaar snappen
wat ze op het dak doen.”

Tamara Derksen

psychologie een van de boeiendste dingen.”
Hoe zijn de eerste ervaringen als vrouw in deze
‘groene duurzame’ mannenwereld?
Derksen, breeduit lachend: “Deze vraag had ik al
van meters afstand voelen aankomen. Het is even
wennen. Ik vind het wel leuk, maar het is toch
echt anders of je in een groep vrouwen bent of
in een groep mannen. Het is soms wel schakelen.
Binnen de stichting RoofUpdate hebben we
nog geen vrouwelijke donateur, tenminste zeker
niet in de top van die bedrijven. Bij sommige
bedrijven werken wel vrouwen op de werkvloer.
Daar ben ik wel blij mee. Verder is het echt een
mannenwereld. Ze moeten er nog een beetje aan
wennen. Ik krijg nog regelmatig een mailtje met
‘Beste heren’.”

“Ik ben heel erg voorstander
van hergebruik en denk dat
renovatie een veel grotere
sector gaat worden dan nu
het geval is.”
Zou de sector er met meer vrouwen anders uit
zien?
“Ja, dat denk ik wel. Maar dan kom je al snel in
die hele triviale dingen en de verschillen tussen
mannen en vrouwen. Vrouwen lossen dingen
toch weer iets anders op. Ik vind het moeilijk om
het te duiden en kan mijn vinger er niet precies
op leggen. Bij mannen knalt het misschien
eerder, terwijl het bij vrouwen soms meer iets is

van eromheen gaan en niet direct benoemen.
Soms is de ene manier wat makkelijker en soms
de andere. Als je in processen zit waarin veel
moet veranderen, denk ik dat het handiger is om
teams van verschillende samenstelling te hebben.
Die diversiteit kan in de verhouding man/vrouw
zitten, maar ook in opleidingsniveau. Je komt dan
echt tot andere oplossingen.”

“Ze moeten er nog een beetje
aan wennen. Ik krijg nog
regelmatig een mailtje met
‘Beste heren’.”
Het is crisis in de bouwwereld. Waar liggen er
voor de groene daken- en gevelsector kansen?
“De kansen liggen volgens mij in de voordelen
die duurzame daken en gevels bieden. Als je
specifiek op groene daken inzoomt, kom je al
heel gauw op biodiversiteit en waterretentie.
Weliswaar hele technische begrippen, maar toch
dingen waar wij allemaal iets mee willen. We
moeten zorgen dat het allemaal duurzamer wordt
en dat we beter met onze omgeving omgaan.
Volgens mij is dit een trend die doorzet en waar
je als sector op moet aanhaken. Op de korte
termijn zullen we mensen moet vinden die nu al
iets willen met lege panden en die erin geloven
dat het duurzamer kan met de bestaande
gebouwenvoorraad. Voor de lange termijn moet
we toe naar algeheel verduurzamen. Ik denk dat
dit uiteindelijk ook de weg uit de crisis is. Ik ben
heel erg voorstander van hergebruik en denk dat
renovatie een veel grotere sector gaat worden

Tamara Derksen studeerde in 2006 af als
bouwkundig ingenieur aan de Technische
Universiteit in Eindhoven met als specialisatie bouwfysica. Vóór haar aanstelling bij
RoofUpdate was Derksen werkzaam in het
onderwijs en onderzoek op de Technische
Universiteit Eindhoven en bij een huisvestingsadviesbureau dat gespecialiseerd is in
maatschappelijke vastgoedprojecten. In 2011
ontving Derksen de Marina van Damme Beurs
als stimulans voor vrouwelijke ingenieurs aan
het begin van hun carrière.
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