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02 THEMA REDAKTIE

Wij wensen u met het lezen van 
deze REDAKTIE een plezierige en 
nuttige ‘Thuis op het dak’ ervaring!

Daken hebben voor Wédéflex geen 
geheimen. Wij zijn al meer dan 40 jaar 
‘thuis’ op het dak en kennen onze 
branche echt door en door. In deze 
periode, hebben we niet alleen een 
enorme hoeveelheid kennis vergaart  
en gedeeld, maar hebben we ook veel 
kwalitatieve daksystemen ontwikkeld. 

Maar dit is niet het enige wat we met 
deze nieuwe campagne uit willen 
drukken. We willen vooral ook het 
unieke DNA van onze organisatie 
belichten. Het SAMEN van Wédéflex. 
Het THUIS bij Wédéflex. Wij ervaren in 
onze samenwerkingen namelijk altijd 
een wederzijds respect, begrip, warmte 
en waardering. Hoe bijzonder is dat…?!
Daarom willen we de verbondenheid 
die we met onze relaties ervaren ook 
met u delen. Samen ‘Thuis op het dak’.

Onze communicatie uitingen hebben, 
gedurende de aankomende twee jaar, 
allemaal betrekking op dit thema en 
raken zo steeds de Wédéflex expertise 
en het Wédéflex thuisgevoel. U ziet 
onze campagne ‘Thuis op het dak’ 
terug in ons pand, maar ook in uw 
(digitale) brievenbus, op beurzen, 
events en op presentjes. 
Zij dienen voor ons een belangrijk doel: 
u een optimaal thuisgevoel geven in uw 
samenwerking met Wédéflex.
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Op de Bouwbeurs begin dit 
jaar vond de kick off plaats van 
de nieuwe Wédéflex-campagne 
‘Thuis op het dak’. Geheel in 
deze ‘Thuis’ stijl presenteerden 
we onze stand ook letterlijk óp 
het Wédéflex-dak. En wat waren 
we trots toen de Jaarbeurs ons 
beloonde met de Bouwbeurs 
Marketing Award. Een gewel-
dige erkenning voor onze 
Marketing-visie.
Inmiddels heeft u al meer 
uitingen kunnen zien in onze 
‘Thuis’ stijl. Wij vertellen u in 
deze REDAKTIE graag meer 
over waarom wij ‘Thuis op het 
dak’ in 2019 en 2020 centraal 
stellen.

THUIS OP HET DAK.

THUIS IS...
WAAR JE  

SCHOENEN UIT 
MOGEN (EN JE 
SLOFFEN AAN)
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NIEUW: WÉDÉFLEX HEMELWATERAFVOER  
MET ONDERUITLOOP EN ONTLUCHTINGEN MET AANGEKLEMD PLAKSTUK

Gemeenschappelijke	noviteit
In de huidige dakbedekkings-
constructies voor nieuwbouw is een 
warmteweerstand van 6 m2K/W 
standaard en komen we ook steeds 
vaker nog hogere weerstanden (soms 
wel 10!) tegen. Bij dergelijke isolatie-
waardes worden de bouwfysische 
aspecten van dakdoorvoeringen steeds 
belangrijker. Inwendige condensatie in 
de doorvoering en/of niet-luchtdichte 
aansluitingen van dampremmende 
lagen aan doorvoer kunnen op termijn 
desastreuze gevolgen hebben voor het 
goed functioneren van de isolatie. De 
oplossing hiervoor is een aluminium 
dichtingsring, die is voorzien van een 
rubber afsluitring. Als je die plaatst op 
de dampremmende laag, past die 
perfect om de PE-pijp van zowel afvoer 
als ontluchting. Daardoor garandeert 
deze de perfecte aansluiting van de 
dampremmende laag aan de 
doorvoering (zie foto 1 en 2). 

Hemelwaterafvoer	met	
onderuitloop (foto 3)
Behalve de unieke luchtdichte aan-
sluiting aan de dampremmende laag, 
biedt de hemelwaterafvoer nog meer 
voordelen. Gebruikmakend van een 
gepatenteerd klemsysteem klemmen 
we een Wédéflex plakplaat aan de 
PE-pijp (foto 4). Zo is een perfecte 
hechting van de afvoer aan het dak  be-
dekkingssysteem kinderlijk eenvoudig 
te realiseren en zijn onthechtings-
problemen zoals op metaal of lood 
verleden tijd. Wel dient deze op de 

Tijdens de Bouwbeurs 2019 
introduceerden we onze nieuwe 
lijn hemelwaterafvoeren met 
onderuitloop en ontluchtingen. 
Dit zijn in meerdere opzichten 
bijzondere producten. Ze  
verdienen het daarom wat  
uitgebreider aan u toegelicht  
te worden. Hierbij een nadere 
introductie…

gebruikelijke manier, dus tussen twee 
plakstukken, te worden ingebrand. 
Onder de Wédéflex plakplaat is een 
aluminium plaat aanwezig, die de 
plakplaat ondersteunt en beschermt 
tijdens transport, maar vooral de afvoer 
ondersteunt in geplaatste toestand.  
De afvoer is beschikbaar in de volgen-
de diameters: 50-75-90-110-125-160 en 
200 mm. De lengte van de PE-pijp be -
draagt 500 of 600 mm, waardoor deze 
altijd ruim door de totale dakcon structie 
kan worden gevoerd. De keuze voor PE  
is gemaakt vanwege de niet-thermische 
werking - dus geen conden satie op de 
doorvoering. Ook blijft water niet 
‘hangen’ aan PE. De aan sluitingen op 
standleidingen van ander soortige 
materialen (PVC of zink) zijn met 
klemmoffen eenvoudig te realiseren. 

Ontluchting	(foto 5)
Condensvrij, luchtdicht en een gega-
randeerde waterdichte aansluiting op 
de dakbedekking. Dat zijn de sleutel-
woorden bij de ontwikkeling van deze 
ontluchting geweest. Aan de geïso-
leerde aluminium ontluchting is een 
Wédéflex plakstuk fabrieksmatig  
be  vestigd (geklemd). Deze wordt na 
plaatsing op de dakbedekking rondom 
afgelast (branden of föhnen). De 
perfecte bolvorm van de PE-hoed 
garandeert de afvoer van condens-
vocht. De PE-binnenpijp zorgt voor  
een luchtdichte aansluiting van de 
binnen ruimte op de ontluchting zelf. 
Conden satie in het dakbedekkings-
systeem wordt daarmee voorkomen.

De ontluchting is er ook als reno vatie-
set: onderaan is de ontluchting  
uitge voerd met een lippenring die  
een luchtdichte aansluiting op 
meerdere maten standleiding 
waarborgt (zie foto 6 en 7).

Wij vertrouwen erop dat het verder 
inzoomen op deze bijzondere 
producten lijn van waarde is voor u.
Wilt u echter nog meer informatie over 
deze producten en de mogelijkheden 
die ze bieden? Neem dan contact op 
met ons. Wij informeren u graag.

Foto 1: Aluminium lippenring

Foto 4: Gepatenteerd 
klemsysteem

Foto 6: Renovatie ontluchting

Foto 7: Lippenring
Foto 2: Aluminium lippenring 
past perfect rondom de PE -
ontluchting of afvoerpijp

Foto 3: Hemelwaterafvoer met 
onderuitloop, voorzien van 
Wédéflex plakplaat

Foto 5: Ontluchting compleet



04 PROJECT IN UITVOERING

NIEUW DAKSYSTEEM VOOR 
INDUSTRIEEL RIJKSMONUMENT
De voormalige Lasloods op de 
NDSM-werf in Amsterdam 
wordt momenteel herontwik-
keld. Het indrukwekkende 
gebouw, dat tot ons Industrieel 
Erfgoed behoort, wordt door 
Wédéflex Established Dealer 
Topdak uit Zwaagdijk voorzien 
van een geheel nieuw  
daksysteem.

De	Nederlandsche	Dok-	en	Scheeps-
bouw	Maatschappij	(NDSM)	was	ooit	
de	grootste	ter	wereld,	maar	kon	in	de	
jaren	’80	niet	voor	een	faillissement	
behoed	worden.	Vanaf	die	tijd	stond	
het	terrein	leeg.	Gelukkig	ondergaat	de	
NDSM-werf	nu	een	indrukwekkende	
transformatie.	Vele	(voormalig)	indus-
triële	gebouwen	krijgen	een	nieuwe	
functie.	Er	hebben	zich	inmiddels	
opnamestudio’s,	hotels	en	andere	
horecaondernemingen	gevestigd,	
evenals	diverse	creatieve	bedrijfjes.	
Het	is	nu	een	broedplaats	voor	creatief	
talent	en	een	aantrekkelijke	hotspot	in	
Amsterdam.
De	voormalige	Lasloods	is	een	
Industrieel	Rijksmonument	en	wordt	
herontwikkeld	tot	een	toonaangevend	
Street	Art	Museum.	

“De	Lasloods	was	destijds	een	belang-
rijk	onderdeel	van	het	productieproces	
van	schepen”,	vertelt	Thom	Ligthart	
van	BVF	Projectmanagement	BV.	 
“De	rompen	en	scheepsdelen	werden	
hier	aan	elkaar	gelast.	Vervolgens	
gingen	schepen	in	zijn	geheel	–	of	
onder	delen	ervan	–	weer	naar	buiten	
voor	de	volgende	bewerking.	BVF	
kocht	het	pand	zo’n	tien	jaar	geleden	
aan	en	startte	vier	jaar	geleden	met	 
de	ontwik	keling.	In	de	zomer	van	2018	
hebben	we	een	go	gekregen	op	de	
renovatie	waar	we	nu	middenin	zitten.	
BVF	is	een	partij	die	graag	binnen-
stedelijke	projecten	heront	wikkelt.	 
Die	zijn	vaak	moeilijk,	maar	dat	maakt	
het	werken	eraan	ook	juist	zo	leuk.”

Uitdagingen	dak	Lasloods
“We	hebben	heel	veel	hechtingsproe-
ven	uitgevoerd”,	vervolgt	Edwin	
Wiepking,	directeur-eigenaar	van	
Topdak.	“We	ervoeren	namelijk	
problemen	met	het	bevestigen	van	de	
dakbedekking.	Het	pand	is	27	meter	
hoog	en	het	laagstgelegen	dak	ligt	op	
22	à	23	meter.	Het	totale	dakopper	vlak	
beslaat	6.500	m².	Uiteraard	nemen	we	
geen	enkel	risico:	het	moet	gewoon	
muur	vast	zitten.”

Project: 
Herontwikkeling	Lasloods,	
Industrieel	Rijksmonument	 
te	Amsterdam

Opdrachtgever/Eigenaar: 
BVF	Projectmanagement	BV 
te	Limmen

Aannemer opdracht: 
Regiobouw	 
te	Schiphol-Rijk

Wédéflex Established Dealer: 
Topdak	Dakbedekkingen	B.V.	 
te	Zwaagdijk

Omvang dakoppervlak: 
Totaal	circa	6.500	m²

Wédéflex producten (v.o.n.b.): 
Wédémec 
Wédéflex	Mineral	Zwart

Werk in uitvoering door Topdak Dakbedekkingen B.V.

Thom Ligthart (Bouwkundig Projectmanager bij BVF Projectmanagement BV)

We	hebben	daarom	eerst,	in	samen-
werking	met	specialisten	van	Wédéflex,	
Wédénop	op	proefbroodjes	(betonpla-
ten)	getest.	Maar	door	nog	vochtige	
beton	bleek	deze	constructie	onvol-
doen	de	gehecht	te	zijn.	Dit	besloot	
ons	gezamenlijk	te	doen	switchen	 
naar	een	ander	dakbedekkingssysteem	
en	kozen	daarom	voor	een	tweelaags	
mechanisch	bevestigd	systeem	met	
Wédémec	en	Wédéflex	Mineral	Zwart.	
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Specifieke	vereisten
Thom:	“Je	moet	werken	binnen	de	
contouren	en	vereisten	die	een	Indus-
trieel	Rijksmonument	met	zich	mee-
brengt.	Er	mag	niets	aan	het	uiterlijk	
veranderd	worden.	Je	wilt	het	pand	
dus	renoveren	zonder	dat	je	het	ziet.	
Zo	waren	de	onder	kanten	van	de	oude	
dakplaten	vervuild	en	dat	wilden	we	
ook	weer	terug	laten	komen.	En	de	
dakplaten	zijn	maar	zeven	cm	dik.	 
Als	je	daar	een	zwaar	systeem	op	
bevestigt,	betekent	dat	meer	massa	
wat	een	risico	op	overspanning	met	
zich	meebrengt.	Daar	naast	moet	je	
rekening	houden	met	de	belasting	van	
water	en	sneeuw	en	met	de	veiligheids-
vereisten	van	nu.	Het	is	dus	een	hele	
uitdaging	geweest	voor	Topdak	om	
hier	de	juiste	oplossing	te	bieden.	 
Het	is	ze	echter	wel	gelukt.”

Keuze	voor	een	Wédéflex	
oplossing
Edwin:	“We	willen	dat	dit	dak	gewoon	
dertig	tot	veertig	jaar	meegaat.	En	
aangezien	Topdak	altijd	voor	kwaliteit	
gaat,	is	de	keuze	voor	een	Wédéflex	
daksysteem	dan	snel	gemaakt.	 
Het	gebouw	dat	naast	de	Lasloods	
staat	is	door	Wédéflex	Established	

Dealer	Boko	te	Westknollendam	ook	
voorzien	van	een	Wédéflex	dak-
systeem*.	Dus	alleen	in	dit	hoekje	ligt	
straks	zo’n	20.000	m²	Wédéflex	dak.”
Thom:	“Uiteraard	wil	je	natuurlijk	geen	
water	op	een	kunstwerk	en	geen	
gevolg	schade.	Je	kunt	het	maar	één	
keer	goed	doen.	Daarom	kiest	BVF	
niet	voor	de	goedkoopste	maar	wel	
voor	de	beste	dakoplossing.”

Constructief	samenwerken
“Samen	producten	kiezen,	samen	
plannen,	blijven	afwegen,	meedenken	
in	haalbaar	heid	en	ook	gewoon	DOEN:	
dat	typeert	de	samenwerking	tussen	
BVF	en	Topdak”,	besluit	Edwin.	 
“En	ook	Regiobouw,	de	aannemer,	
verdient	een	pluim.	Samen	hebben	 
we	resultaat	gericht	samenwerken	tot	
kunst	verheven.”
Thom:	“Een	goed	product,	afspraken	
altijd	nakomen	en	verder	geen	gezeur.	
Dat	heeft	zich	zeker	uitbetaald.”

Het	was	een	hele	
uitdaging	voor	Topdak	

om	hier	de	juiste	
oplossing	te	bieden,	
het	is	ze	gelukt.

Een	goed	 
product,	afspraken	
nakomen	en	geen	
gezeur.	Dat	heeft	 
zich	uitbetaald.

Stroken Wédéflex Mineral Rood aanbrengen t.b.v. aanduiding veilige dakzone

In gesprek met Edwin Wiepking, Christian Nijholt, Thom Ligthart (v.l.n.r.)

Pand Lasloods (Graffiti Museum) 

*Het	gebouw	naast	de	Lasloods	is	door	
dakbedekkingsbedrijf	Boko	van	een	Wédéflex	
daksysteem	voorzien.	Boko	heeft	Topdak	dit	
jaar	overgenomen.
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Gedurende de Marketing 
Campagne ‘Thuis op het dak’ 
voegen wij een nieuwe rubriek 
toe aan onze nieuwsbrief. In 
deze nieuwe rubriek ‘Thuis 
bij…’ vragen we diversen van 
onze relaties wat voor hun het 
ultieme thuisgevoel is. Mocht u 
het leuk vinden om hierover 
een quote of interview te willen 
geven, wacht ons telefoontje 
dan niet af en neem gerust 
contact met ons op. We begin-
nen in deze editie met onze 
eigen Wédéflex Familie.

THUIS BIJ… WÉDÉFLEX

Naam : Christian Nijholt 
Leeftijd : 43 jaar
Functie : Account Manager 
In dienst : 16 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel ervaar ik 
op de plek waar ik volledig 
autonoom kan en mag zijn. Thuis 
zijn is voor mij dan ook daar waar 
ik me begrepen voel. Gelukkig is dit 
zowel thuis als in mijn functie bij 
Wédéflex 100% het geval. Heerlijk.

Naam :   Terrie Eisinger -  
van Beek

Leeftijd :  35 jaar
Functie :   Management Assistente
In dienst :  10 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel relateer ik 
eigenlijk aan gezellig samen eten en 
drinken. Bij Wédéflex op kantoor 
lunchen we met z’n allen samen. We 
praten dan over allerlei dingen, ook 
als deze niets met ons werk te maken 
hebben. Ik hecht daar veel waarde 
aan.

Naam :  Bram Nottelman
Leeftijd :  48 jaar
Functie :  Technisch Manager
In dienst :  15 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel krijg ik als een 
opdrachtgever me oprecht en van uit het 
hart bedankt voor een gelever de inspan-
ning, of het nu om een rap por tage, een 
screening van een bestek of een beoor-
deling van werkomschrij vingen gaat.  
Op integere wijze mee denken komt dan 
naar je terug in de vorm van respect.  
Dat is thuis voor mij. En privé ben ik  
een echte klus-o-holic. Dingen zelf  
maken is voor mij ook ‘thuis’.
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Naam : Arnold Hofmans
Leeftijd : 35 jaar 
Functie : Inkoop & Sales
In dienst : 10 jaar 

Mijn ultieme thuisgevoel wordt bij 
Wédéflex gekenmerkt door het 
hechte team dat we vormen. Het 
voelt bijna als familie. We onder-
steunen elkaar op alle vlakken. Ik 
voel me daar - als echte familieman 
- comfortabel en veilig bij.

Naam :  Marcel Duyvestijn
Leeftijd :  48 jaar
Functie :  Account Manager
In dienst :  14 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel wordt echt 
getypeerd door samen met mijn 
familie genieten van de mooie dingen 
in het leven. En lekker op je sokken 
lopen, dat is voor mij ook heel erg 
‘thuis’!

Naam :  Sacha Krijnen
Leeftijd :  46 jaar
Functie :   Marketing & Communicatie 

Manager
In dienst :  21 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel kan ik eigenlijk in 
één woord omschrijven: SAMENZIJN. ‘Thuis’ 
is voor mij dan ook geen plek maar een 
gevoel. Het gevoel van verbonden zijn met 
mensen die me na aan het hart liggen is 
voor mij een belangrijke drijfveer. ‘Thuis’ 
ben en kom ik als ik mijn gezin, familie en 
vrienden maar ook mijn collega’s om mij 
heen heb. 
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THUIS BIJ… WÉDÉFLEX

Naam :  Martin van den Bersselaar
Leeftijd : 54 jaar
Functie : Financieel Manager
In dienst : 16 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel krijg ik als 
ik precies die dingen kan doen die ik 
belangrijk vind. Ik hecht waarde aan 
mijn vrijheid en onafhankelijkheid. 
Zakelijk vind ik het belangrijk dat er 
100% wederzijds vertrouwen is. En 
dat zit wel goed bij Wédéflex.

Naam :  Pieter Dorresteijn
Leeftijd :  48 jaar
Functie :  KAM Manager
In dienst :  5 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel is 
samenzijn met de mensen waar ik 
om geef. En ook je veilig en prettig 
voelen omdat je gewaardeerd wordt. 
Ik voel me daarom ook heel erg 
thuis bij Wédéflex.

Naam :  Arie Speerstra
Leeftijd :  61 jaar
Functie :  Technisch Adviseur
In dienst :  19 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel ervaar ik 
vooral nu ik gesteund word door mijn 
dierbaren, relaties en collega’s tijdens 
mijn herstelproces na een zware 
operatie. Iedereen leeft met me mee en 
toont betrokkenheid. Dat is zoveel 
waard.

Naam :  Roland Sleutjes
Leeftijd :  54 jaar
Functie :  Algemeen Directeur
In dienst :  20 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel? Nou, als ik 
na een lange werkdag thuiskom, mijn 
schoenen uittrek en lekker makkelijke 
kleren aandoe dan voel ik me heel erg 
thuis. Thuisgevoel zit ‘m bij mij in 
iedereen om me heen hebben, of dat nu 
thuis is met mijn gezin en vrienden of 
op de zaak met collega’s. Dat zijn de 
momenten waarop ik me een rijk man 
voel.



Wédéflex Duurzame Daksystemen

09

Naam :  Franca van Grunsven
Leeftijd : 58 jaar
Functie : Office Assistente
In dienst : 3 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel ervaar ik 
bijvoorbeeld als ik na een heerlijke 
vakantie weer op mijn werk kom en 
me daar 100% thuis voel. Een thuis -
gevoel is voor mij verbonden aan 
samenzijn met mensen die me na 
aan het hart liggen. Of dat nu mijn 
man, mijn zus of mijn collega’s zijn.

Naam :  Berry Aalberts
Leeftijd :  50 jaar
Functie :  Technisch Adviseur
In dienst : 1 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel? Dat zit ‘m in 
verschillende dingen. In samen eten met 
mijn gezin. In de kleding dragen die je 
maar wilt. In je echt hele  maal op je 
gemak voelen en we  ten dat je je niet 
anders voor hoeft te doen dan je bent.  
Ik ben nog maar kort werkzaam bij 
Wédéflex maar dat thuisgevoel zat  
vanaf dag één al helemaal snor.

Naam : Coen van der Kooij
Leeftijd : 56 jaar
Functie : Technisch Directeur
In dienst : 25 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel: daar werk ik 
momenteel eigenlijk hard aan. Ik ben recent 
met mijn familie verhuisd naar een nieuwe 
woning. Ik heb daarin veel geklust en ik heb 
ook de daken zelf gemaakt. Mijn familie 
geeft mij het ultieme thuisgevoel dus ik heb 
er alle vertrouwen in dat we enorm gaan 
genieten van ons nieuwe (t)huis!

THUIS BIJ… WÉDÉFLEX

Naam :  Rowald Derksen
Leeftijd :  56 jaar
Functie :   Technisch Adviseur
In dienst :  15 jaar

Mijn ultieme thuisgevoel is gezellig 
samen lunchen met mijn Wédéflex-
collega’s. Maar ook bij thuiskomst 
liefdevol en warm onthaald worden 
door mijn dierbaren en onze dieren. 
Dat voelt erg goed.
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OPDRACHTGEVER  
DE ALLIANTIE VASTGOED 
De Alliantie Vastgoed is een 
woningcorporatie met goede  
en betaalbare huizen in de 
regio’s Almere, Amersfoort, 
Amsterdam en Gooi en 
Vechtstreek.  
Recent heeft Wédéflex een  
presentatie over ‘Veilig werken 
op hoogte’ mogen geven  
aan diverse medewerkers  
van de Afdeling Vastgoed  
van De Alliantie. 
Benieuwd naar hun feedback 
gingen we in gesprek.

Waarom	koos	De	Alliantie	
ervoor	Wédéflex	deze	
presentatie	te	laten	verzorgen?
“De	Alliantie	is	één	van	de	grootste	
woningcorporaties	van	Nederland	
(54.000	eenheden)	en	er	ligt	nu	een	
enorme	ambitie	en	uitdaging	voor	ons:	
al	ons	verhuurbare	bezit	op	de	best	
mogelijke	manier	toekomstbestendig	
maken.	We	moeten	daarom	de	juiste	
antwoorden	formuleren	op	veelal	
complexe	vraagstukken	op	het	gebied	
van	duurzaamheid,	leefbaarheid,	
veiligheid	et	cetera.	Dat	kunnen	en	
willen	we	niet	alleen	en	daarom	gaan	
we	verregaande	samenwerkingen	aan	
met	marktpartijen	die	gespecialiseerd	
zijn	in	specifieke	onderdelen	als	het	
om	bouw	en	onderhoud	gaat.”

“We	zijn	met	diverse	bouwspecialisten	
Resultaat	Gerichte	Samenwerkingen	
(RGS)	aangegaan.	Deze	samenwer-
kingen	worden	aan	de	hand	van	
Kwaliteit	Prestatie	Indicatoren	(KPI’s)	
uitgevoerd	en	getoetst.	We	hebben	het	
dan	over	bouwkundig	aannemers,	
installateurs,	schilders,	gevelbedrijven,	
dakdekkers,	et	cetera.	De	Alliantie	wil	
met	deze	Resultaat	Gerichte	Samen-
werkingen	partners	blijvend	prikkelen.	
We	willen	ze	uitdagen	en	scherp	
houden	zodat	ze	continu	nieuwe	
oplossingen	bedenken	die	ons	weer	
helpen	onze	ambitie	waar	te	maken:	
CO2	neutraal	zijn	in	2050.”

“Het	verbeteren	en	verduurzamen	van	
de	woningen	maakt	vanzelfsprekend	
onderdeel	uit	van	het	ondernemings-

plan	van	De	Alliantie.	De	Alliantie	staat	
daarbij	open	voor	innovaties	die	
(bouw)				partners	samen	met	leveran	ciers	
brengen.	Deze	kunnen	zich	richten	op	
producten,	op	systemen	en	op	manie-
ren	van	uitvoering.	Ze	moeten	echter	
wel	altijd	een	bijdrage	leveren	aan	de	
pijlers	die	De	Alliantie	voor	zichzelf	
gedefinieerd	heeft:	klantte	vredenheid	
(huurders),	duurzaamheid	en	budget.	
De	Alliantie	heeft	daarom	ook	partners	
en	leveranciers	geselecteerd	die	
passen	bij	deze	ambitie.	Wédéflex	
Duurzame	Daksystemen	is	er	daar	
zeker	één	van.”

Waarom	een	presentatie	over	
het	onderwerp	‘Veiligheid’?
“We	organiseren	regelmatig	thema-
dagen	op	de	Afdeling	Vastgoed.	 
We	geven	dan	externe	partijen	de	
gelegenheid	de	medewerkers	van	deze	
afdeling	uitgebreid	te	informeren	over	
proces,	techniek	en	kwaliteit	en	nu	dus	
ook	over	veiligheid.”

“Een	presentatie	rondom	het	thema	
Veiligheid	hoort	bij	de	verantwoorde-
lijkheid	van	partners	die	De	Alliantie	
heeft	geselecteerd.	En	Wédéflex	is	al	
jaren	de	leverancier	van	De	Alliantie	 
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Om	expert	te	blijven	op	het	gebied	van	 
nieuwbouw,	verduurzaming,	digitalisering,	sociaal	
beheer	en	wijkontwikkeling,	volgen	we	de	snelle,	

relevante	ontwikkelingen	op	de	voet	en	 
voeden	we	ons	met	kennis	en	ervaring. 

Quote uit het ondernemingsplan van De Alliantie

als	het	om	dakbedekking	gaat.	De	
Alliantie	heeft	Wédéflex	geselecteerd	
vanwege	de	kwaliteit	van	het	product,	
de	technische	kennis	en	de	onder-
steuning	die	Wédéflex	biedt.	Daarom	
is	het	thema	veiligheid	bij	Wédéflex	in	
goede	handen.”

Hoe	hebben	medewerkers	van	
De	Alliantie	de	presentatie	
‘Veilig	werken	op	hoogte’	
ervaren?
“De	deelnemers	vonden	de	presentatie	
zeer	nuttig	en	prettig.	We	hebben	
verschillende	aspecten	die	met	
veiligheid	te	maken	hebben	nu	weer	
veel	scherper	op	het	netvlies.	Enigzins	
weggezakte	kennis	is	weer	opgehaald	
en	nieuwe	kennis	is	vergaard.	Super-
belangrijk	voor	mensen	die	bij	hun	
werkzaamheden	dag	in	dag	uit	met	
veiligheid	te	maken	hebben.”

“Daarnaast	heeft	de	presentatie	ook	
nieuwe	inzichten	opgeleverd	over	waar	
je	als	opdrachtgever	verantwoordelijk	
voor	bent.	Waar	moet	je	op	letten	bij	
werken	op	hoogte?	Hoe	veranker	je	
dat	veiligheid	te	allen	tijde	voorop-
staat?	Je	zou	daar	een	KPI	van	kunnen	
maken	richting	de	ketenpartners.	 
 
Het	was,	kortom,	een	zeer	waardevolle	
presentatie	waarvoor	onze	dank	
Wédéflex!”

Evaluatie bij De Alliantie



HOME IS  
WHERE YOUR  

 HEART IS.
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ZOMERACTIE
Speciaal	voor	onze	Wédéflex	
Established	Dealers
Zonnige dagen, vrolijke mensen en 
volle terrassen. De tijd van genieten 
breekt weer aan want het is zomer!  
En ook deze zomer zetten wij onze 
gerespecteerde Dealers graag weer in 
het zonnetje. Deze keer verrasten we 
ze allemaal met een prachtig Wédéflex 
strandlaken. Want of je nu thuisblijft 
deze zomer, op vakantie gaat of 
gewoon lekker op het Nederlandse 
strand wilt vertoeven: zo’n oranje 
beauty komt altijd van pas. En nog  
een voordeel: je hoeft na een frisse 
duik nooit lang te zoeken waar je plekje 
bij het zwembad of op het strand ook 
alweer was. Het Wédéflex oranje is  
niet te missen.

Home	is	where	your	heart	is
Thuis is een breed begrip. Dat hebben 
we sinds de lancering van onze nieuwe 
campagne wel ervaren. Thuis is voor 
iedereen anders en eigenlijk ook weer 
voor iedereen gelijk. Want ‘thuis’ zit in 
je hart. In de mensen die je dierbaar 
zijn en waar je graag veel tijd mee 
doorbrengt.  

Hopelijk heb je deze zomer voldoende 
tijd om daarin te investeren en daar 
lekker van te genieten. En misschien 
wel op een knaloranje strandlaken. 

Ook deze zomer zetten wij 
onze gerespecteerde Dealers 
graag weer in het zonnetje. 

Ook zo’n leuk  
strandlaken voor thuis?  
Wij gunnen ook u als gewaardeerde relatie 

dit mooie strandlaken. Dus mocht u interesse 
hebben, let deze week dan goed op uw  

(digitale) brievenbus... 

GESPOT OP HET DAK
De	medewerkers	van	
Wédéflex	komen	op	de	daken	
soms	bijzondere	dingen	tegen.	
In	deze	rubriek	maken	wij	u	
daar	graag	deelgenoot	van.

Er	wordt	altijd	gezegd:	zet	je	Boeddha	
altijd	op	een	hogere	plaats	zodat	hij	je	
huis	kan	overzien.
Dat	hebben	de	bewoners	van	deze	
woning	wel	heel	letterlijk	genomen	smile-wink
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… WE TROTS ZIJN OP ONZE WÉDÉFLEX 
ESTABLISHED VERWERKERS
De afgelopen maanden hebben 
diverse Wédéflex Established 
Verwer kers de cursus 
‘Brandveilig werken op het dak 
volgens NEN 6050’ gevolgd bij 
Tectum. Het doel van deze  
cursusdag is gecertificeerde 
verwerkers van Wédéflex bij te 
scholen in het verwerken van 
Wédéflex producten zonder 
gebruikmaking van open vuur.

Wédéflex	heeft	al	jaren	een	breed	
gamma	aan	producten	die	zonder	
open	vuur	worden	aangebracht.	Zo	
zijn	dampremmende	lagen,	onderlagen	
en	toplagen	in	ZK	(zelfklevende)	
uitvoering	verkrijgbaar	en	is	het	
mogelijk,	indien	nodig,	een	compleet	
dakbedekkingssysteem	zonder	open	
vuur	aan	te	brengen.

Tijdens	de	cursus	werd	er,	naast	het	
werken	met	ZK-producten	in	het	
praktijklokaal	van	Tectum,	ook	veel	
aandacht	besteed	aan	de	uitdagingen	
waar	de	dakdekkers	mee	te	maken	
krijgen	als	ze	zonder	open	vuur	
werken.

Het	is	voor	ons	zeer	waardevol	met	
mensen	in	gesprek	te	gaan	die	elke	
dag	Wédéflex	producten	in	weer	en	
wind	verwerken.	Het	helpt	ons	als	
leverancier	onze	bestaande	producten	
te	finetunen	en	op	hoog	niveau	te	
innoveren,	zoals	men	dat	van	Wédéflex	
mag	verwachten.

We	zijn	trots	op	onze	Wédéflex	
Established	Verwerkers	en	kijken	met	
genoegen	terug	op	een	groot	aantal	
geslaagde	cursusdagen.

WIST U DAT...

LAAT HET ONS WETEN

Spot	u	ook	wel	eens	iets	
ludieks	of	bijzonders	op	 
het	dak?

Of	heeft	u	een	interessant	
project	dat	voor	onze	rubriek	
‘Project	in	the	spotlight’	of	
‘Wédéflex	presteert’	in	 
aanmerking	komt?

Laat	het	ons	weten!	
Stuur	een	e-mail	naar:	skrijnen@wedeflex.nl
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DEZE REDAKTIE OOK 
DIGITAAL ONTVANGEN?

VAKANTIE

Ons	kantoor	is	tijdens	deze	
zomerperiode	gesloten	in	week	
31,	32	en	33.

Voor	dringende	zaken	zijn	wij	in	week	
31	en	33	wel	telefonisch	bereikbaar.
Vanaf	maandag	19	augustus	staan	wij	
graag	weer	voor	u	klaar.

Familie Wédéflex wenst u een 
heerlijke vakantie toe!

ZOMERSLUIT

NIEUWSBRIEF WÉDÉFLEX
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Vanzelfsprekend is deze nieuwsbrief gedrukt op 
milieuvriendelijk en duurzaam FSC-papier

Wilt	u	de	REDAKTIE  
voortaan	digitaal	ontvangen?	
Vul	deze	antwoordkaart	in	of	mail	uw	gegevens	naar:	nieuwsbrief@wedeflex.nl

	 Ik	schrijf	me	in	voor	de	digitale	versie	van	de	REDAKTIE.	
	 Ik	wil	de	REDAKTIE	digitaal	en	op	papier	ontvangen.

Wédéflex Duurzame Daksystemen
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E-mail

Wédéflex	Duurzame	Daksystemen,	Zuid-Willemsvaart	14,	Postbus	811,	5201	AV	’s-Hertogenbosch
Telefoon:	073	-	613	10	40,	E-mail:	info@wedeflex.nl,	Internet:	www.wedeflex.nl


