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02 WÉDÉ-INFO

Gebruiksgemak, uitstraling, 
helderheid en snelheid. We 
wilden een nieuwe website 
waarin deze vier uitgangspunten 
centraal stonden. U moet in no 
time kunnen vinden wat u zoekt 
en datgene moet vervolgens 
duidelijk omschreven worden. 
Daarnaast wilden we, dat de site 
naadloos aansluit op de identiteit 
en waarden van Wédéflex, zowel 
visueel als tekstueel. En dat is 
volgens ons wel gelukt.

Content Management 
Systeem (CMS)
Het CMS-systeem van onze 
nieuwe website biedt ons de 
mogelijkheid steeds nieuwe 
functionaliteiten aan de site toe 
te voegen om de bezoekers van 
onze site nog beter te bedienen. 
Daarnaast kunnen we ook 
effectief internetmarketing 
inrichten (SEO, koppeling 
E-mailmarketing, social media) 
wanneer dat gewenst is en het 
onze opdrachtgevers en Dealers 
ook voordeel oplevert.

Ga nu naar  
www.wedeflex.nl!
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Wédéflex Duurzame 
Daksystemen viert dit jaar 
uitbundig - en samen met u! - 
haar veertigjarig bestaan. 
Tegelijkertijd richten we het 
vizier continu op de toekomst. 
We zijn natuurlijk trots op wat 
we de afgelopen veertig jaar 
bereikt hebben, maar weten 
ook dat het altijd nóg beter 
kan. Op alle gebieden. We 
lanceren daarom dit jaar onze 
splinternieuwe website. Want 
zeg nou zelf, als je veertig 
bent geworden verdien je toch 
ook een prachtige nieuwe 
‘jas’...?

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE!

Wat vindt u?
Wij zijn erg blij met onze nieuwe 
website, maar we zijn natuurlijk veel 
benieuwder naar wat u ervan vindt!  
Wij waarderen het dan ook als u ons 
laat weten wat u aanspreekt en waar  
u misschien nog verbeteringen ziet. 
Want daar kunnen we wat mee.  
U kunt uw reacties mailen naar  
info@wedeflex.nl. 



Wédéflex Duurzame Daksystemen

03

Het onafhankelijke KIWA BDA 
Dakadvies B.V. aanvaardde onze 
opdracht het levensduuronderzoek 
naar oude Wédéflex daken opnieuw te 
verrichten. BDA heeft daarom onze 
dakbedekkingen, conform de regels 
zoals opgesteld in BRL 1511, aan 
diverse inspecties onderworpen. 

Derde onderzoek door 
onafhankelijk orgaan
Het laten onderzoeken van de 
prestaties van onze dakbedekkingen 
door een onafhankelijk adviesorgaan  
is niet nieuw. Dit is al het derde onder-
zoek dat we op deze wijze uit laten 
voeren. De eerste rapporten over  
de levensduur werden opgesteld in 
1997 en 2003. En in 2014 heeft 
Professor Nico Hendriks de BDA 
Verklaring opgesteld voor Wédéflex 
dakbanen. Dit jaar ziet een belangrijk 
nieuw rapport het levenslicht. De 
formele titel van het onderzoek is 
‘Onderzoek praktijkervaring conform 
BRL 1511-deel 1 met Wédéflex 
Established Products’.

Bewezen en verwachte 
levensduur objectief vaststellen
De Beoordelingsrichtlijn 1511 voorziet 
in deel 1 in een procedure voor het 
onafhankelijk bewijzen van de prestatie 
van dakbedekking. Het belang 
daarvan is duidelijk: alleen op deze 

Onderzoek oud Wédéflex dak door ing. Sigo Amersfoort 
van KIWA BDA Dakadvies B.V.

Tijdens het onderzoek worden monsters genomen voor 
nader laboratoriumonderzoek.

manier kun je de relatie tussen de 
verwachte en bewezen levensduur 
objectief vaststellen. Wédéflex vindt 
het daarom erg belangrijk dat alles wat 
we beweren ook door onafhankelijk 
bewijs wordt gestaafd: ‘The Proof is in 
the Experience!’. De Wédéflex D4 
dakbanen presteren al 40 jaar en 
daarvoor leveren we nu dus ook het 
spijkerharde bewijs.

Praktijkinspecties
BDA heeft, exact zoals voorgeschreven 
is in de BRL 1511-deel 1, praktijk-
inspecties verricht waarbij de daken in 
leeftijdscategorieën van vijf jaar zijn 
verdeeld. Dus 1-5 jaar oud, 5-10 jaar 
oud, enzovoorts. Per leeftijdscategorie 
zijn vijf projecten geselecteerd uit een 
lijst van minimaal twee maal zo veel 
projecten. Voor deze projecten golden 
de volgende criteria:
•	 	ze	moesten	minimaal	500	m2 groot 

zijn
•	 	ze	moesten	door	verschillende	

bedrijven aangebracht zijn
•	 	het	moest	aantoonbaar	zijn	dat	de	

dakbedekkingen inderdaad gemaakt 
waren in het geclaimde jaar. Dit kon 
bijvoorbeeld met een Certificaat van 
Verzekerde Dakbedekking. 

Verder moesten de onderzoekers vast 
kunnen stellen dat het product 
ongewijzigd is in de geclaimde 

periode. Dus geen wijzigingen in 
compound of inlages. In het aparte 
document ‘Levensloopverklaring’ 
verklaart BDA eveneens dat Wédéflex 
D4 over een periode van 40 jaar 
ongewijzigd is in samenstelling qua 
product en productspecificaties.

Laboratoriumonderzoek
Tijdens de inspecties werden monsters 
genomen van de dakbedekking voor 
nader laboratoriumonderzoek. Daarbij 
werden diverse monsters met speciale 
apparatuur kunstmatig doorverouderd. 
Zo kon de restlevensduur bepaald 
worden. Met gebruikmaking van 
fluorescentiemicroscopie werd de 
dispersie bepaald en de diepte van 
eventuele craquelévorming. 

Uniek rapport
Het door BDA opgestelde 
praktijkervaringsrapport voor Wédéflex 
is het eerste rapport dat op de door 
BRL 1511-deel 1 voorgeschreven wijze 
is opgesteld. Dat maakt dit rapport 
uniek! Er is geen andere fabrikant die 
op dezelfde, onafhankelijke manier kan 
bewijzen dat zijn product in de 
samenstelling die nu de fabriek verlaat, 
een bewezen levensduur van 40 jaar 
heeft. Wédéflex kan dat wel en daar 
zijn we enorm trots op!

WÉDÉFLEX PRESENTEERT

Het is u als trouwe lezer van de 
REDAKTIE vast niet ontgaan 
dat we de laatste maanden 
hard gewerkt hebben aan het 
nieuwe onderzoek naar de 
praktijkprestaties van Wédéflex 
D4 en Wédéflex Mineral 
dakbanen. We hebben diverse 
keren over de geïnspecteerde 
projecten gecommuniceerd om 
u zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden. En jawel: het 
nieuwe BDA praktijkervarings-
rapport is NU beschikbaar!

NIEUW ONDERZOEK PRAKTIJKPRESTATIE 
WÉDÉFLEX DAKBANEN
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Vanaf 1 augustus 2018 is 
Wédéflex gecertificeerd 
volgens de nieuwe normen 
ISO 9001 en ISO 14011, versie 
2015. Deze normen zetten de 
organisatie nog meer centraal 
en stimuleren continue 
verbetering.

...U uw brievenbus de 
komende weken heel goed in 
de gaten moet houden? Wij 
lanceren in oktober 2018 
namelijk een hele nieuwe - en 
bovenal een hele speciale en 
lekkere - dakrol! Deze dakrol 
past ook nog eens door de 
brievenbus. En vanzelfspre-
kend krijgt u de primeur. 
Nieuwsgierig? Nog even 
wachten. To be continued...

Omslag
De nieuwe normen zijn opgebouwd 
volgens de High Level Structure* 
(HLS). Het grootste verschil tussen de 
oude en nieuwe normen is het 
uitgangs punt van waaruit de norm 
vertrekt. De ISO 9001 norm is bovenal 
gericht op kwaliteit. De oude norm 
was daarentegen behoorlijk voor-
schrijvend. Een kwaliteitshandboek 
was verplicht en de nadruk lag op 
procesbeschrijvingen. De ISO 14001 
norm legt de nadruk op het milieu. 
Beide normen hebben een behoorlijke 
omslag gemaakt en dat is positief: de 
organisatie is nu het uitgangspunt en 
de norm niet (meer). Ook ligt de focus 
nu veel meer op de context van de 
organisatie en de daarbij behorende 
kansen en risico’s. Het gaat nu dus 
veel meer over de praktijk, waarbij 
leren en doorlopend verbeteren 
voorop staan.

Sturen op kwaliteit
Met het ISO 9001 certificaat tonen wij 
aan dat onze geleverde diensten 
kwalitatief goed zijn, maar ook dat wij 
voortdurend sturen op het verbeteren 
van onze processen. Wij zijn trots dat 
wij de transitie van ISO 9001:2008 
naar ISO 9001:2015 succesvol hebben 
doorlopen en nu volgens de nieuwe 
ISO-norm zijn gecertificeerd.

Oog voor het milieu
Wédéflex heeft oog voor kwaliteit en 
uiteraard ook oog voor het milieu. Wij 

WÉDÉ-INFO

WIST U DAT...
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geven dan ook structureel aandacht 
aan het onderwerp milieu in onze 
bedrijfsvoering. Met het ISO 14001:2015 
certificaat tonen wij aan dat wij een 
duurzame organisatie zijn die veel 
aandacht besteedt aan het milieu. We 
voeren continu verbeteringen door die 
bijdragen aan een duurzame en 
milieuvriendelijke samenleving. 

Rijbewijs
Het behalen van de certificaten is 
vergelijkbaar met het behalen van een 
rijbewijs. Ons werk stopt hier niet, 
maar begint hier juist. We richten ons 
dag in dag uit op het verbeteren van 
onze producten, processen en 
prestaties. Zowel op het gebied van 
kwaliteit als milieu.
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De nieuwe ISO-certificaten.

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. 

Vindt u het ook zo fijn om eens gezellig 
een dakterrasje te pakken? Er was 
gelegenheid genoeg gezien het weer 
de afgelopen zomermaanden...
Dit ‘dakterras’ kwamen wij onlangs op 

een dak tegen. Het lijkt veelvuldig 
gebruikt te zijn. Zo te zien vierden de 
gebruikers ‘het goede leven op het 
dak’ hier intensief! 

*Toelichting HLS
De High Level Structure (HLS) is het 
hart van het zogenoemde plug-in 
model voor ISO-managementsysteem-
normen. Dit model is de reactie van 
ISO op wensen vanuit de markt om 
ervoor te zorgen dat de normen voor 
managementsystemen beter op elkaar 
gaan aansluiten en logisch met elkaar 
in verband kunnen worden gebracht. 
Normen voor bijvoorbeeld kwaliteits-, 
milieu- en arbomanagement moeten 
beter gaan aansluiten op de trend van 
integraal risico- en compliance-
manage  ment en zo gemakkelijk 
worden geïntegreerd in het algehele 
managementsysteem van een 
organisatie. Daarom is door ISO 
besloten de managementsysteem-
normen voortaan te ontwikkelen 
volgens het ‘Plug-in model’.

De gedachte hierachter is, dat het 
managementsysteem van een 
organisatie werkt als het operating 
system van een computer, waarin 
specifieke programma’s en apparaten 
kunnen worden geplugd. Onderwerp- 
en sectorspecifieke normen kunnen als 
modules worden ontwikkeld en in de 
kern worden ingeplugd. Die normen 
zorgen er dan voor dat het manage-
ment systeem goed functioneert voor 
een bepaald aspect van de bedrijfs-
voering. Daarvoor moet die kern wel 
alle relevante aspecten van het 
managen, dat wil zeggen het besturen 
van een organisatie, bevatten en dat is 

dan ook het uitgangspunt geweest bij 
het ontwikkelen van de HLS.  
(bron: www.nen.nl)
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Het destructief onderzoek is doorgezet tot op de plafondafwerking.

Begin 2018 vroeg de eigenaar van de 
bungalow aan Brommer onderzoek te 
doen naar aanhoudende vocht-
problematiek in de woning. Vooral in 
de kruipruimte was het vochtprobleem 
groot. Er zaten al langere tijd ‘zwarte 
schimmelplekken’ op het plafond en in 
hoeken van enkele vertrekken. Deze 
plekken leken ook steeds erger te 
worden. 

Brommer legde een drainage systeem 
aan rondom de woning. Het vocht-
probleem in de kruipruimte was hier-
mee verholpen. Brommer onder wierp 
ook de dakbedekkings con structie aan 
een uitgebreid onderzoek en verrichtte 
daarnaast destructief onderzoek. Ze 
troffen de volgende dakconstructie 
aan (van binnen naar buiten):
•	 Plafondafwerking	van	gipsplaten.
•	 	Houten	balklaag,	waar	50	mm	

glaswol en een folie tussen zat.
•	 	Dakbeschot	van	strovezelplaten	

(halmplank) van 50 mm dik.
•	 Scheidingslaag	van	papier.
•	 	De	oorspronkelijke	dakbedekking	

(die bestond uit een drielaagse 
onderling verkleefde glasvlies-
bedekking).

•	 	Een	eerste	overlaging	met	een	
gemineraliseerde, gemodificeerde 
en gebitumineerde polyestermat.

•	 	Een	tweede	overlaging	met	een	
kunststof dakbedekking van ECB 
(Ethyleen Copolymeer Bitumen).

•	 Ballastlaag	van	grof	grind. 

Het vocht in de kruipruimte van de 
woning leverde nogal wat problemen 
op. Het was in de woning namelijk zo 
vochtig dat ook bouwfysisch de 
dakbedekkingsconstructie niet naar 
behoren functioneerde. Dit bleek met 
name uit het feit dat de strovezel platen 
vocht bezaten, plaatselijk waren 
aangetast en op diverse plaatsen al 
behoorlijk doorhingen tussen de 
houten balklaag. 
Eigenlijk was er maar één optie: de 
bestaande dakbedekkingsconstructie 
- inclusief het dakbeschot van stro-
vezel  platen - slopen tot op de houten 
balklaag. De folie en de glaswoldekens 
tussen de balklaag verwijderen. Op de 
bestaande houten balklaag nieuw dak-
beschot van platen underlayment aan-
brengen. En daarop een goede en 
duurzame dakbedekkingsconstructie 
realiseren. Zo gezegd zo gedaan.

 
De nieuwe dakbedekkingsconstructie 
is nu, van binnen naar buiten, als volgt 
opgebouwd:
•	 	Plafondafwerking	van	gipsplaten.
•	 Houten	balklaag.
•	 	Dakbeschot	van	platen	

underlayment.
•	 	Bitumineuze	dampremmende	laag	

van Wédémec ZK.
•	 	Thermische	isolatie	van	

polyisocyanuraat (PIR), aluminium 
gecacheerd, 60 mm dik.

•	 	Een	duurzaam	Wédéflex	
dakbedekkingssysteem bestaande 
uit een eerste laag Wédébase 446 
die mechanisch bevestigd is aan de 
nieuwe houten ondergrond en een 
toplaag van Wédéflex Mineral.

De dakranden zijn strak afgewerkt met 
stroken Wédéflex Mineral en nieuwe 
zinken afdekkappen.

Brommer heeft weer een tevreden 
klant. Ze hebben het hele traject - van 
onderzoek tot en met oplevering en 
vanaf de kruipruimte tot en met het 
dak, goed aangepakt en het werk 
goed opgeleverd. Top!

06 PROJECT IN UITVOERING

BUNGALOW AMSTELVEEN
Onlangs heeft één van onze 
oudste Dealers, Brommer BV 
te Amstelveen, het dak van 
een bungalow te Amstelveen 
gerenoveerd. Lees hier hoe en 
waarom Brommer dit grondig 
heeft aangepakt.

Aanzicht insnijding: verwijderde 
dakbedekking legt strovezelplaat 
bloot.

Overzicht deel van het dakvlak.Overzicht deel van het dakvlak.

Project: 
Bungalow aan de Kringloop  
te Amstelveen

Opdrachtgever: 
Eigenaar bungalow

Wédéflex Dealer: 
Brommer BV Dakdekkersbedrijf  
te Amstelveen

Omvang oppervlak vijver: 
circa 150 m²

Wédéflex producten: 
Wédémec ZK, Wédébase 446 en 
Wédéflex Mineral
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Deze kaas was verpakt in een mooie 
chique zwarte doos en vergezeld van 
een stijlvol kaasmes. Wij bedanken op 
deze wijze onze Established Dealers 
graag voor de fijne samenwerking. En 
de + van de 40+ heeft natuurlijk ook 

een dubbele lading: we zijn blij met 
wat we samen de afgelopen 40 jaar 
bereikt hebben maar zien vooral  
ook uit naar mooie projecten en 
constructief samenwerken in de  
jaren die voor ons liggen!

07

...WIJ NOG STEEDS JARIG ZIJN? 
En wij dus ook nog steeds 
trakteren? 
Afgelopen maand hebben we 
al onze Established Dealers 
verrast met een heerlijke  
40+ kaas. Proef & Experience! 

Overzicht deel van het dakvlak.

Aanzicht dakrandafwerking zonder 
zinken afdekkap.

Aanzicht dakrandafwerking met 
zinken afdekkap.

WIST U DAT...

Experience 
the making of...
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“Dit dak was een van de eerste 
uitdagingen in mijn ‘dakencarrière’”, 
begint Gerrit Kerkdijk, samen met zijn 
broer Herman directeur en eigenaar 
van de DNN-Groep in Emmen. “Het 
betrof hier een traditioneel schuin dak. 
De opdrachtgever wilde graag dat het 
een strak dak werd zonder naden en 
verdikkingen. Wij dachten allereerst: 
daar kunnen we geen garantie op 
geven. Maar daar nam onze opdracht-
gever - geheel terecht - geen genoegen 
mee. De oplossing die we bedachten 
was ‘geshut’ dakleggen (waarbij de 
dubbele inlaag een grote rol speelde). 
Deze methodiek vind je in geen enkel 
verwerkingsboekje terug, maar ik ben 
van mening dat je af en toe buiten de 
kaders moet durven denken. We vroe-
gen Wédéflex of zij hier wel garantie 
op af konden geven. Dat kon. Het dak 
ligt er inmiddels bijna 40 jaar op en 
hoefde al die jaren niet gerenoveerd te 
worden. Dat is pas echt duurzaam als 
je het mij vraagt.”

Wédéflex Duurzame 
Daksystemen bestaat dit jaar 
40 jaar. Een mooie gelegen-
heid om daken te beschouwen 
die nagenoeg 40 jaar mee-
gaan. Het oudste Wédéflex-
dak in Nederland ligt op de 
Rackethal in Assen en werd 
destijds gelegd door Dak-
systemen Noord-Nederland 
(DNN). Directeur Gerrit Kerkdijk 
van de DNN-Groep kan het 
zich nog goed herinneren...

RACKETHAL ASSEN HEEFT HET  
OUDSTE WÉDÉFLEX-DAK

DNN-Groep
Familiebedrijf DNN werd in 1976 
op gericht door Mans Kerkdijk, de 
vader van Gerrit en Herman. DNN 
staat voor Daksystemen Noord-
Nederland. De DNN-Groep is een 
professioneel en innovatief dakbe-
dekkingsbedrijf gevestigd in 
Emmen. De DNN-Groep heeft, 
naast een flexibele schil, circa 45 
vakmensen in dienst en is actief in 
Nederland en in het buitenland. 
Gerrit Kerkdijk richt zich op de 
commerciële kant van het bedrijf 
en Herman focust zich op alle 
technische zaken. 
Inmiddels zijn twee zoons van 
Gerrit in het bedrijf werkzaam. Zij 
zijn de 3e generatie van de familie 
die straks de dagelijkse leiding zal 
krijgen.
Naast de dakspecialismen is het 
bedrijf ook actief in innovatieve 
prefab bouwelementen.

 

DNN-Groep en Wédéflex
“De samenwerking tussen de DNN-
Groep en Wédéflex bestaat al heel 
lang. Samen hebben we aansprekende 
projecten tot een goed einde gebracht. 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de daken 
van het Windesheim College en het 
Drente College. Maar ook aan het dak 
van scheepswerf De Vries in Makkum 
dat in no time gerealiseerd moest 
worden. We zijn inmiddels partners  
die elkaar 100% vertrouwen. 
Bij een nieuw project spreken we 
regel matig de technische zaken met 
Coen van der Kooij (Technisch 
Directeur Wédéflex) door. Durven we 
het samen aan? En hoe richten we het 
optimaal in? Want het is toch altijd 
weer maatwerk. Er zit een ziel in het 
bedrijf Wédéflex. De bedrijfscultuur 
van Wédéflex past bij onze cultuur. 
Een voorbeeld: bij een dak voor het 
zwembad in Urk ontstonden problemen 
met het product. Wédéflex loste het 
probleem direct op en dat schept 
vertrouwen. Eigenlijk zijn we in een 
soort huwelijk met elkaar verbonden 
en dat betekent dat we er voor elkaar 
zijn, in goede maar ook in slechtere 
tijden.”

Rackethal Assen.

Het schuine  
Wédéflex-dak 

Rackethal Assen is 
bijna 40 jaar oud en 

het vereiste al die jaren 
nooit renovatie of 

verlaging
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“Dat kan ik beamen”, vult Christian 
Nijholt, Account Manager bij Wédéflex, 
aan.”Wij staan of vallen met de 
kwaliteit van onze dealerorganisatie. 
Vandaar dat we zo zorgvuldig zijn in 
het selecteren van onze Established 
Dealers. Als je weet dat zij vakman-
schap ‘ademen’, kun je echt een goed 
eindproduct leveren. Dan kun je samen 
altijd naar de mogelijkheden binnen de 
beperkingen zoeken. En dat is precies 
wat onze klanten van ons verwachten. 
Daarnaast speelt co-creatie tussen 
ons en onze Established Dealers een 
steeds grotere rol. Hoe kunnen we 
bijvoorbeeld nog duurzamer werken, 
met nog duurzamere materialen? Dat 
onderzoeken we samen want inno-
veren lukt alleen als je ook samen 
ruimte maakt om te experimenteren.”

‘Er zit een ziel  
in het bedrijf 

Wédéflex’

‘Samen zoeken naar de mogelijkheden  
binnen de beperkingen’

Visie vereist keuzes maken
Gerrit: “Wij hebben binnen de DNN-
Groep hele heldere keuzes durven 
maken. Noodzakelijk om succesvol te 
zijn en te blijven. Zo richten we ons 
bewust op het realiseren van grotere, 
complexe en duurzame daken. 
Dientengevolge focussen we ook sterk 
op het goed opleiden van al onze 
medewerkers. Zij moeten de kennis en 
professionaliteit hebben om deze grote 
projecten aan te kunnen. Wédéflex 
ondersteunt ons hierin en de 
producten en dienstverlening van 
Wédéflex passen hier goed bij. Ik zeg 
altijd: Wédéflex moet je kunnen 
verkopen. Initieel is de investering wat 
hoger maar die verdien je altijd terug. 
Het product is top maar of je het 
verkoopt hangt dus vaak af van het 
profiel van de klant of van het bestek. 
Onze dakdekkers geven op hun beurt 
regelmatig aan dat ze het liefst met de 
Wédéflex-producten werken. Maar dat 
kan ook te maken hebben met de taart 
die we ontvingen omdat Wédéflex dit 
jaar 40 jaar bestaat...” 

Christian Nijholt (Wédéflex) in gesprek met Gerrit Kerkdijk (DNN).
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“In 2001 heb ik binnen Woonbron de 
overstap gemaakt van mutaties naar 
planmatig werken. Ik nam zitting in 
diverse werkgroepen, beoordeelde 
Programma’s van Eisen (PvE’s) en 
zorgde er mede voor dat Woonbron 
voldeed aan de kwaliteitsnorm die aan 
woningbouwcorporaties gesteld wordt. 
Ik mocht me echt overal mee bemoeien 
en dat beviel me wel. De kwaliteit van 
de woningen werd beter en de kosten 
gingen tegelijkertijd omlaag omdat we 
aanvragen slimmer in de markt zetten. 
In 2010 is het centraal bedrijfsbureau 
van Woonbron opgericht, waarbinnen 
ik aan de slag ging als technisch 
adviseur. In deze rol kwam er een bulk 
werk op me af, onder andere ook van-
uit de Verenigingen van Eigenaren 
(VVE’s). Ik moest tijd zien te winnen en 
Wédéflex hielp me daarbij want hun 
3-fasen projectbegeleiding nam me 
veel werk uit handen. Bovendien 
voorzag Wédéflex me van de juiste 
‘munitie’ om mijn bazen ervan te 
overtuigen voor Wédéflex Duurzame 
Daksystemen te kiezen. Door de 
bewezen levensduur van hun systemen 
ben je overall namelijk goedkoper uit 
en werk je tegelijkertijd duurzamer en 
dus milieuvriendelijker. Daar konden ze 
niets tegen inbrengen.”

Langdurige klantrelatie
“De contacten met Woonbron  
waren er al voor 2004”, vertelt Marcel 
Duyvestijn, Account Manager bij 
Wédéflex. “Met de komst van het 
bedrijfsbureau binnen Woonbron 
kwam er ook meer structuur. 
Woonbron koos duidelijk voor werken 
met A-merken en de aannemers 
moesten zich daar aan houden.  
Als Wédéflex kijken we altijd over de 
schouder van de opdrachtgever mee. 
We willen er zeker van zijn dat alles 
goed komt en de bewezen levensduur 
- die door derden vastgesteld is! - 
waarmaken. Daarin maken we echt  
het verschil.”

Sirach van Schaijk is in 1950 
in haringstad Vlaardingen 
geboren en getogen maar is - 
in tegenstelling tot wat je zou 
verwachten - geen liefhebber 
van de typisch Nederlandse 
lekkernij. Hij begon zijn 
carrière in de bouw, werkte 
jarenlang bij bouw- en 
woningtoezicht binnen de 
gemeente Rotterdam, runde 
tussendoor nog zijn eigen 
technisch adviesbureau en 
zette zich vanaf 1998 in voor 
woningbouwcorporatie 
Maasoevers. Deze corporatie 
fuseerde in 2002 met 
Woonbron Rotterdam. In de 
diverse functies die Sirach 
binnen Woonbron bekleedde 
onderhield hij altijd nauwe 
contacten met Wédéflex 
Duurzame Daksystemen, een 
gewaardeerde partner. Sirach 
is al een aantal jaren met 
pensioen en maakt voor ons 
tijd voor zijn verhaal.

Sirach van Schaijk in gesprek met Marcel Duyvestijn.

...EEN OPDRACHTGEVER VAN HET  
EERSTE UUR: SIRACH VAN SCHAIJK

Woonbron
Woonbron is een wooncorporatie 
met 45.000 woningen en 4.000 
overige vastgoedeenheden in 
Rotterdam, Nissewaard, Delft en 
Dordrecht.
Wonen is een basisbehoefte. 
Woonbron zorgt voor goed en 
betaalbaar wonen voor 
huishoudens met een smalle 
beurs. Kwetsbare mensen kunnen 
op Woonbron rekenen. De missie 
van Woonbron: Woonbron zorgt in 
gevarieerde wijken voor passende 
huisvesting voor hen die ons nodig 
hebben. Voor onze bewoners zijn 
wij partner in prettig wonen. 
Vandaag voor morgen.
(bron: website Woonbron)

Woonbron sociaal en innovatief
Sirach: “Woonbron is een vooruit-
strevende en een sociale organisatie. 
Je ziet bijvoorbeeld dat het aantal 
FTE’s op het aantal woningen boven 
het landelijk gemiddelde ligt om de 
bewoners optimaal te kunnen bedie-
nen. Woonbron voert daarnaast 
voortdurend overleg met de gemeente-
besturen en heeft ook goede contac ten 
in Den Haag. Ze willen ook altijd graag 

IN GESPREK MET...

De 3-fasen 
projectbegeleiding van 
Wédéflex nam me veel 

werk uit handen
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de nieuwste snufjes in woningen 
realiseren mits de meerwaarde 
bewezen is. De lat werd, kortom, door 
de jaren heen steeds hoger gelegd en 
de medewerkers moeten dan natuurlijk 
ook ‘meegroeien’. Ik kon mezelf steeds 
verbeteren door goede cursussen op 
mijn vakgebied te volgen. Fijn dat 
Woonbron dat faciliteerde.”

Van uitvoering naar beleid
“In het begin van mijn samenwerking 
met Wédéflex lag de nadruk op de 
uitvoering”, vervolgt Sirach. “Daarna 
speelde informatievoorziening een 
steeds belangrijkere rol. Marcel en ik 
hadden al die jaren regelmatig contact, 
ook als er geen dakwerkzaamheden of 
vervangingen speelden.” 
Marcel: “Eigenlijk gingen we van samen 
op het dak naar meer beleidsmatig 
bezig zijn rondom het dak. Sirach 
moest ons intern kunnen verkopen. 
Onze bewezen levensduur, het gemak 
van de 3-fasen projectbegeleiding en 
het altijd nakomen van de afspraken 
maakten dat makkelijk(er) voor Sirach. 
De Wédéflex Duurzame Daksystemen 
moesten vervolgens echter wel 
voldoen aan de beloofde prestaties. 
En dat deden ze.”

Het belang van ‘de klik’
Sirach: “Ik hecht veel waarde aan een 
prettige samenwerking op persoonlijk 
niveau. En natuurlijk heb je met de een 
een betere klik dan met de ander. Met 
Marcel was het fijn werken. Hij hield 
me altijd goed op de hoogte van de 
(door)ontwikkelingen van hun 
verschillende daksystemen. Ik haalde 
daar dan de highlights uit. Hier namen 
we echt de tijd voor. Spoed is in mijn 
ogen namelijk vaak een zwaktebod. 
Gejaagdheid draagt niet bij aan 
kwaliteit. Maar aan de andere kant: als 
het gewoon klikt en je hebt ook nog 
eens een goed product heb je eigenlijk 
niet heel veel woorden meer nodig.”

Van samen op  
het dak naar 

beleidsmatig bezig  
zijn met het dak
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