
 

Voor u ligt de tweede editie van 
onze speciale jubileumuitgave. 
Na deze editie volgen nog drie  
uitgaven waarin we u steeds 
deelgenoot maken van een  
decennium Wédéflex-historie. 

Een historie die inzicht geeft in 
alle bewijzen die we in 40 jaar 
hebben verzameld en graag  

vol trots aan u presenteren.  
Van certificeringen tot  
onafhankelijke onderzoeken  
die steeds opnieuw de kwaliteit 
en duur zaamheid van onze 
producten en diensten  
bewijzen. Dit in combinatie 
met kennis van en passie voor 
ons vak én de samenwerking 
met onze Wédéflex Established 
Dealers, levert al 40 jaar het 
waterdichte bewijs.  
The proof is in the experience.

In deze tweede editie nemen  
wij u mee op onze Wédéflex-

Tijdlijn vanaf de Certificering 
ISO 9002 in 1993 tot en met  
de Certificering ISO 14001 in 
1999. Zo krijgt u een overzicht 
van de belangrijkste bewijzen 
die wij in dit tweede decennium 
hebben verzameld. 

De laatste editie zal volledig  
in het teken staan van ons 
40-jarig jubileum. Maar in  
aanloop daarnaartoe nemen  
we u, door het uitlichten  
van telkens een opvolgend 
decennium, dus graag mee  
op de Wédéflex-Tijdlijn. 

ONZE GARANTIES UIT HET VERLEDEN, LEVEREN AL 40 JAAR HET WATERDICHTE BEWIJS.
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Na een gedegen voorbereiding en vol 
trots behaalden we in 1993 het ISO 9002 
Certificaat. De norm bestond pas enkele 
jaren en niet veel bedrijven waren 
gecertificeerd. Het behalen van een 
dergelijk certificaat was toen nog zeer 
bijzonder en onderscheidend. Dat is 
anders dan tegenwoordig. Nu gaat men 
er vanuit dat een bedrijf over een 
kwaliteitscertificaat beschikt. In die tijd 
bestond de ISO 9000 normering uit drie 
delen (9001, 9002 en 9003). Afhankelijk 
van de scope van de werkzaamheden van 
het bedrijf, werd de best passende norm 
gekozen als basis voor de certificatie. 

Voor Wédéflex was dat de versie 9002 en 
betrof het vervaardigen, adviseren en 
leveren van dakbedekkingsmaterialen. 

Inmiddels is de norm gewijzigd naar 
NEN ISO 9001. Maar onze certificering 
is nog steeds van kracht, intussen al ruim 
24 jaar!

Een heldere, directe communicatie met 
onze Dealers en opdrachtgevers is voor 
ons altijd belangrijk geweest. Niet 
verwonderlijk dat we behoefte kregen 
aan een eigen “huisorgaan”. Onder de 
naam ‘Van Dak tot Dak’ kreeg de 
Nieuwsbrief van Wédéflex in 1994 dan 
ook gestalte. Een enkelbladige uitgave, 
niet zoals nu, in kleur, maar wel met de 
actualiteit van dag tot dag, uh pardon, 
van dak tot dak. 

In 2010 werd besloten de naam van de 
Nieuwsbrief te wijzigen in de naam die 
hij nu nog steeds draagt: De 
REDAKTIE.

Nieuwbouwbestekken voor bouw-
projecten worden geschreven in de 
STABU-systematiek. STABU is een 
afkorting die staat voor Standaardbestek 
Utiliteitsbouw. De systematiek wordt 
beheerd door de gelijknamige stichting 
die is gevestigd in Ede.  
 
We signaleerden een behoefte bij de 
bestekschrijvers die volgens deze 
systematiek werkten en een goede 
omschrijving wilden maken voor een 
dakbedekkingsconstructie.  
 
We waren dan ook de eersten die in 1994 
een zogenaamde bestekservice voor dak-
bedekkingen lanceerden. Op 5¼ inch 
floppy disks werd deze service aan 
architectenbureaus aangeboden.  
 
En met succes: in 1996 bleek uit markt-
onderzoek onder 1650 bureaus dat de 
Wédéflex bestekservice bij de top vijf van 
meest gewaardeerde informatie-services 
behoorde.

Vanuit een consequent doorgevoerde 
duurzaamheidfilosofie speelt de aandacht 
voor het milieu al decennia lang een 
centrale rol in de Wédéflex organisatie.  
 
Professor Nico Hendriks, op dat moment 
hoogleraar Materiaalkunde en Duurzaam 
Bouwen aan de TU Eindhoven, reikte 
aan Wédéflex en Derbigum in maart 
1998 de BDA Milieuverklaring uit. Met 
deze verklaring kwam de langverwachte 
duidelijkheid over de betrouwbaarheid 
van milieuprofielen van dakbedekkings-
systemen. In de verklaring werden de 
volgende milieuaspecten betrokken: 
Duurzaamheid, Milieuprofiel (LCA 
berekening), milieuzorgsysteem, 
verwerking productafval, recycling-
techniek en klachtenbehandeling.
De uitreiking deed in de markt nogal  

De Milieuzorgcertificatie werd behaald 
in februari 1999 en was een logisch 
vervolg op de BDA Milieuverklaring.  

De norm voor ISO 14001 schrijft een 
verplichte jaarlijkse verbetering voor, 
waarbij de doelstellingen op milieugebied 
moeten worden behaald. Deze  normering  
sloot uitstekend aan bij onze filosofie; het 
vastleggen van alle milieuaspecten van de 
bedrijfs voering. Vooral het kunnen op ne-
men van de gehele keten - van produce-
ren, leveren en uitvoeren tot presteren 
van dakbedekkingsconstructies - zit 
ingebakken in het DNA van Wédéflex. 

Wel was het een uitdaging om deze norm 
- destijds geschreven op industriële pro-
cessen en veel minder op verwerking en 
gebruik - te “vertalen” naar onze situatie. 
Met de inspanningen van de lead auditors 
van Kiwa is dat uitstekend gelukt. Als 
eersten hebben we beide handboeken van 
ISO 9000 en ISO 14001 geïntegreerd. 
Voor ons een logische stap, voor de 
auditors nog niet eerder vertoond. 
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wat stof opwaaien. De Verklaring kwam 
voor een groot deel van onze branche als 
een verrassing en werd als een nieuwe 
norm gezien, waarvan velen het niveau 
niet zouden kunnen of willen halen. 
Slechts Wédéflex en de collega’s van 
Derbigum beschikten over De Milieu-
verklaring.  
 
De commotie heeft er wellicht toe bijge-
dragen dat kort erna een ware vloed aan 
milieucertificaten in de bouw ontstond, 
zoals MRPI, LCA en andere. Voor ons 
was het een onafhankelijke bevestiging 
(Proof) van een gedegen milieubeleid  
dat we al heel lang voerden.  
 
De BDA Milieuverklaring werd later  
ver vangen door de BDA verklaring, 
waarvan wij nog steeds in bezit zijn.


