INNOVATIE | INTERV IE W

INTERV IE W | INNOVATIE

46
46

47

Met een nieuwe huisstijl, een nieuw verhaal
en een nieuw adres begon WSM het jaar
2017. WSM produceert sinds de jaren negentig alles in eigen beheer, maar werd al in 1978
opgericht. “Destijds zag oprichter Jan van
Warmerdam een markt in het leveren van bijzonder slijtvast meubilair voor de zorgsector.
We hanteren hierbij de term ‘molestbestendig’”, vertelt directeur Cees van Wijnen.
‘BIJZONDER BESTENDIG’
Molestbestendig meubilair voor de zorgsector, overheidsinstellingen en scholen: balies,
keukens, al dan niet in hoogte verstelbaar,
pantrymeubels, woon- en slaapkamerinrichtingen, kasten en garderobes.
Meubilair voor jeugd- en GGZ-instellingen,
verslavingsklinieken en woongemeenschappen, maar ook overheidsinstellingen zoals
penitentiaire inrichtingen en Tbs-klinieken.
De doelgroep heeft zich in de loop der jaren
verbreed en de markt blijft groeien. Dit komt
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door een toenemende zorgvraag en doordat
de 24-uurseconomie het gebruik intensiveert. Vooral in de intensieve zorg heeft het
meubilair het dikwijls zwaar te verduren.
De extreme gebruikseisen vragen om een
‘bijzonder bestendig’ meubel.
270 0 -SCHARNIEREN
Van Wijnen benadrukt echter dat we zeker
niet alleen aan situaties met agressie moeten
denken. “Er ontstaan ook beschadigingen
doordat mensen een meubel zwaar belasten
of men gaat er per ongeluk ruw mee om.
Om de kans op schade zo klein mogelijk te
maken passen wij onze speciale 2700 –scharnieren toe. Deze zorgen ervoor dat een deurtje volledig opendraait en sterk bevestigd zit
aan de kast. De zeer zware uitvoering van
een dergelijk scharnier zorgt ervoor dat het
niet afbreekt wanneer je er op leunt of het
deurtje probeert los te rukken.” Aangezien
het plaatmateriaal dan niet de zwakke scha-

kel mag worden, kiest WSM voor oersterk
berkenmultiplex. Hiermee onderscheidt het
zich in de markt. Daar waar het meubilair
minder intensief gebruikt wordt kunnen
alternatieve materialen gebruikt worden.
ZORG EN ONDERWIJS
In hoeverre raken de bezuinigingen in de
zorgsector de omzet van WSM? “Aanvankelijk
zagen we in veel situaties een verschuiving
naar de keuze voor investeringen op korte
termijn. Omdat het voor beslissers een
onzekere situatie was en men niet wist hoe
de toekomst eruit zou zien werden er goedkopere oplossingen ingezet. Qua duurzaamheid paste dit vaak niet bij de doelgroep.
Inmiddels begint de markt zich te stabiliseren. Zorgaanbieders verleggen hun horizon
weer en kunnen daardoor weer investeren
in duurzaam meubilair. In het geval van onze
molestbestendige producten zomaar 25 jaar.
Op langere termijn kost dat minder dan in

dezelfde periode drie of vier keer alternatieven van mindere kwaliteit te vervangen.
Overigens renoveren wij ook meubilair om
het weer een eigentijdse uitstraling te geven.
We vervangen dan de fronten en de grepen.”
Via een relatie kreeg WSM een aantal jaren
geleden een mooie kans om de afzetmarkt
te verbreden naar de onderwijssector. “We
leveren nu volop binnen De Haagse Scholen
in Den Haag, een stichting met 65 locaties
waar basis- en speciaalonderwijs gegeven
wordt. Ook de bouw van Brede scholen en
multifunctionele centra biedt veel kansen
voor WSM. Doordat er in onderwijsinstellingen ook zware gebruikseisen zijn zien we
overeenkomsten met de zorg”.

alles in het werk om vroegtijdig met de
eindgebruikers in contact te komen. Van
Wijnen: “We inventariseren de wensen en
behoeften van de eindgebruikers en bieden
een persoonlijk advies aan. Zij staan immers
centraal en kennen hun werk- en leefsituatie.
We kijken hierbij naar verschillende kwaliteitsniveaus om te komen tot het juiste meubilair.
Onze 2700-open blik helpt om met onze
opdrachtgevers mee te bewegen en in te
spelen op hun specifieke wensen en behoeftes. Vervolgens kunnen zij met kennis van
zaken hun eisen voor het bestek formuleren.
Naast eindgebruikers zijn ook architecten,
bouwmanagementbureaus en aannemers
voor ons belangrijke disciplines om samen te
komen tot een duurzaam eindproduct voor
de eindgebruikers”.

Dit 270 0 -model
visualiseert de
open blik van WSM
om in te spelen
op behoeften van
opdrachtgevers

speciaal meubilair met oog
voor de eindgebruiker
SPECIAAL MEUBILAIR MET OOG
VOOR EINDGEBRUIKER
Bij nieuwbouwplannen of een ingrijpende
renovatie wordt het vaste meubilair meestal
in het bouwbestek opgenomen. WSM stelt

Een bijzonder bedrijf, Van Warmerdam
Speciaal Meubilair, dat zijn zeer robuuste
producten als ‘bijzonder bestendig’ aanprijst.

Gemaakt voor een lang leven onder de
zwaarste omstandigheden.
Dat noemen we pas duurzaam!
Van Warmerdam
Speciaal meubilair BV
Faradaystraat 1
4004 JZ TIEL
www.wsm.nl
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