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Geachte heer ,
Op uw verzoek treft u onderstaan informatie aan aangaande de bedrijfsfilosofie van Superlook B.V.
Superlook B.V. is een bedrijf wat in 2003 is opgericht door ondergetekende (tevens DGA).
Ondergetekende is in 1999 een samenwerkingsverband met het toenmalige Supral BV aangegaan om “het vak”
te leren, in eerste instantie als freelancer, later - in 2003 - in vaste dienst. Dit bedrijf richtte zich op het
ontwikkelen en produceren van milde gevelreinigingsproducten en aanbieden van oplossingen op het gebied
van gevelreiniging en bescherming.
Toen Supral ermee stopte was het voor ondergetekende duidelijk dat - voor het behoud van het monumentale
erfgoed - het werk voortgezet diende te worden. Er werd (en wordt) immers bij “reiniging” en “bescherming” om
diverse redenen te veel beschadigd, iets wat in de overtuiging van Superlook absoluut niet noodzakelijk is en
voorkomen kan worden.
Vanuit het oogpunt van Superlook is de oorspronkelijke gevel leidend voor de aanpak. Een gevel reinigen van
uit esthetisch oogpunt is geen probleem, wèl dient men - zo vindt Superlook - elke gevel opnieuw met respect
en de nodige terughoudendheid te benaderen; respect voor de leeftijd en de oorspronkelijk toegepaste
materialen. Het moet dus technisch verantwoord zijn de gevel te reinigen, anders heeft het geen zin en kun je
er beter van af blijven, er zal immers alleen maar irreversibele schade toegebracht worden om een vaak tijdelijk
- en in elk geval zeker misplaatst - idee van “frisse gevel” na te streven. De leeftijd van een gebouw mag aan
de buitenzijde af te lezen zijn, zo is de filosofie van Superlook, en indien men aan zo’n gebouw werkt dient men
zich dienstbaar op te stellen en respect te tonen.
Dit respect hangt samen met bezieling, toewijding, liefde voor het erfgoed. Zaken die voor Superlook erg
belangrijk zijn en, doordat alle werknemers hiervan doordrenkt zijn, bijdragen aan het succes. Voor de
werknemers heeft Superlook ervoor gekozen - na veel mensen van collega-bedrijven te hebben uitgeprobeerd,
zonder resultaat - om mensen van buiten de branche aan te trekken en deze zelf op te leiden. Kwaliteit en
perfectie zijn bij deze interne opleiding de maatstaven. Zo’n dertigtal mensen hebben zo de afgelopen jaren bij
Superlook gewerkt, steeds onder begeleiding van ondergetekende; hieruit zijn uiteindelijk twee mensen
geselecteerd die voldoen aan de hoge norm: Piotr Dzon en Darek Kurasewicz. Zij stellen aan zichzelf en hun
werk dezelfde hoge eisen die bij Superlook tot standaard zijn geworden. Zij kunnen dan ook - na jarenlange
interne opleiding - zelfstandig werken uitvoeren en hebben aan alle projecten op de referentielijst meegewerkt.
Indien gebruik wordt gemaakt van (eventuele) inleners, dan verrichten deze enkel en alleen hand~ en
spandiensten zoals bijvoorbeeld spoelen. Superlook kiest er in deze bewust voor om klein te blijven, waarbij
groei langzaam plaats mag vinden. De ambitie is om de respectvolle werkwijze - binnen het bedrijf - aan
maximaal 8 mensen door te geven. Liever klein met grote daden!
Elk werk wordt - op dit moment - door ondergetekende opgestart, begeleid en opgeleverd. Uiteraard worden
altijd proefstukken gezet om de diverse gradaties van de ondergrond te bepalen en ervoor te zorgen dat de
“pijngrens” van de gevel niet wordt overschreden. Doordat Superlook de lat zo hoog heeft liggen, bereikt zij
vaak meer resultaat dan het verwachtingspatroon van de opdrachtgever.
Samenvattend kan de filosofie van Superlook gekenmerkt worden door respect voor het gebouw, waarbij het
resultaat altijd gericht is op het gebouw. Terughoudend optreden, reversibel en zorg voor de toekomst van de
gevel.
Ervan overtuigd u hiermee een helder beeld te hebben verschaft van filosofie en werkwijze van Superlook,
teken ik,
Met vriendelijke groet,
Superlook B.V. Roy Nordsiek.
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