
Efficiënt gebruik maken van resources
In het streven naar efficiëntie is Zaanstad 
Dakwerken een tijd geleden gestart met de 
vernieuwing van de ICT.ISSYS ICT heeft hen 
succesvol geholpen om hun infrastructuur 
optimaal in te richten en succesvol te 
implementeren in de organisatie.
  
Zo heeft Zaanstad Dakwerken onder andere de 
dataopslag naar de Cloud verhuisd. Het mobiele 
werken en de bedrijfstelefonie volgden al snel. 
Medewerkers kunnen nu ook de conditiemeting 
van een dak direct op projectlocatie digitaal 
vastleggenvastleggen met hun tablets. De opdrachtgever 
kan dezelfde dag inloggen om de resultaten te 
bekijken. De overstap van een telefooncentrale 
naar Hosted Telefonie was de volgende stap. 
Zaanstad Dakwerken heeft voor Compleet 
gekozengekozen op basis van de flexibele voorwaarden en 
omdat zij het prettig vinden om te betalen op 
basis van hetgeen zij daadwerkelijk gebruiken. 

Gebruikers van gebouwen willen droog zitten, ook in weer en wind. Ze moeten 
kunnen vertrouwen op een waterdicht en stormvast dak. Bereikbaar zijn is 
daarom voor Zaanstad Dakwerken extra belangrijk. Als er reparatieverzoeken 
zijn, zoals bij een lekkage, is snelle communicatie essentieel.

ZaanstadZaanstad Dakwerken is daarom 24/7 bereikbaar voor calamiteiten. Hiervoor 
vertrouwen zij voor hun telefonie op Compleet. Via mijn.compleet.nl beheren 
zij de bereikbaarheid van collega's, zodat de oproepen altijd goed terecht 
komen bij de dienstdoende medewerkers.
 
DagelijksDagelijks zijn tientallen medewerkers aan het werk op externe projectlocaties. 
Hierbij worden zij ondersteund door collega's van de kantoren in Wormerveer 
en Apeldoorn, die het contact met de opdrachtgevers onderhouden. Om alles 
in goede banen te leiden is goede bereikbaarheid en (kosten-) efficiënte 
communicatie binnen dit grote netwerk essentieel.

Op kantoor en onderweg

Betrouwbaarheid, deskundigheid en een goede prijs- kwaliteitsverhouding 
zijn de pijlers van Zaanstad Dakwerken. Om dit te realiseren zijn 
duurzaamheid en innovatie door de hele keten verweven. Dit doen zij onder 
andere door deelname aan het Consortium, waarbij vijf gespecialiseerde 
serviceorganisatiesserviceorganisaties zich hebben verbonden aan een duurzame en resultaat-
gerichte ketensamenwerking. Hierbij worden kennis, ervaring en innovatie 
gedeeld en vullen ze elkaar naadloos aan. Dit leidt niet alleen tot kwaliteitsver-
betering maar ook meer kosten- en tijdsefficiëntie. Bovendien vergaren en 
delen uitvoerende medewerkers meer vakkennis. Dit draagt bij aan 
kennisontwikkeling en nog meer plezier in het werk. Deze nieuwe manier van 
werken zorgt ook voor ontwikkelingen in bedrijfsprocessen en communicatie. 
ISSYS ICT zag hier een mooie match met Compleet Telefonie.

De vraag van Zaanstad Dakwerken
Zaanstad Dakwerken uit Wormerveer is de 
totaalexpert op het gebied van daktechniek voor 
platte daken. Zij garanderen kwaliteitsdaken die 
aan alle moderne eisen voldoen op het gebied van 
comfort, veiligheid en milieu. Gebruikers van 
gebouwengebouwen profiteren hiermee van een prettiger 
klimaat, lager energieverbruik en optimale 
veiligheid. Zaanstad Dakwerken verzorgt daken 
voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten en 
voor diverse doeleinden. 

Over Zaanstad Dakwerken

“Gebruikers van gebouwen willen droog zitten, ook in weer en wind. Bereikbaar zijn is daarom voor Zaanstad 
Dakwerken extra belangrijk. Als er reparatieverzoeken zijn, zoals bij een lekkage, is snelle communicatie essentieel.”

Het nieuwe werken voor 
Zaanstad Dakwerken

Collega’s op kantoor en locatie werken 
productiever met elkaar samen

Efficiëntere 
samenwerking

Volledige controle, medewerkers 
kunnen zelf de bereikbaarheid regelen

Bereikbaarheid in 
eigen hand

Zaanstad Dakwerken betaalt alleen 
voor wat werkelijk gebruikt wordt

Betalen 
per gebruiker


