‘Nul-op-de-meter? Gewoon doen!’

Met roze helm de bouw
op tijdens Girlsday

Het thema nul-op-de-meter leeft. Dat bleek wel tijdens de
praktijkmiddag die wij eerder dit jaar organiseerden voor
Brabantse woningcorporaties. Zo’n veertig belangstellenden

Elf meiden van het Udens College namen op donderdag 14 april

kwamen naar Gemert, waar we voor Goed Wonen dertig

tijdens Girlsday een kijkje achter de schermen bij ons bedrijf.

nul-op-de-meterhuurwoningen bouwen. Er was volop aandacht

Deze tweedejaars vmbo-leerlingen volgen allemaal het profiel

voor techniek, maar ook voor financiële haalbaarheid, energie-

Bouwen, Wonen en Interieur binnen de sector Techniek. U
 itgerust

prestatiewetgeving, garanties en bewonersinformatie.

met een stijlvolle roze helm bezochten zij een bouwlocatie dicht
bij huis: De Gaarden.

Vanaf 2021 moeten alle nieuwe woningen in Nederland bijna energie
neutraal zijn. Daarna schuiven we op naar nul-op-de-meter. Dat is onze
gezamenlijke opdracht. Maar hoe breng je zeer energiezuinige of zelfs
energieleverende nieuwbouw in de praktijk? Joris Wismans van Goed

Vertegenwoordigers van diverse corporaties
bezochten de praktijkmiddag ‘nul-op-de-meter’ in Gemert.

Wonen vertelde hoe zijn corporatie het heeft aangepakt. “Duik niet zelf in

Girlsday is een initiatief van VHTO, een landelijke organisatie die techniek
onder de aandacht brengt van meisjes. “En als erkend leerbedrijf werken
wij heel graag mee aan dergelijke initiatieven”, vertelt personeelsfunctionaris

Plan Mariënhof in Vlijmen was binnen drie maanden verkocht.

Wonen-naar-Wens
in trek

Françoise Brandwagt. “Bij Hendriks Coppelmans stijgt het aantal vrouwen

de technische details. Laat dat over aan anderen, en selecteer vooral de

getoetst op het een speciaal keurmerk: NOM-Keur. De basiseisen

snel en het aandeel ligt zelfs al flink boven het landelijk gemiddelde. Toch

De vraag naar tweekappers en vrijstaande woningen trekt weer

juiste partner. Kiezen voor nul-op-de-meterprojecten? Gewoon doen!”

hiervoor sluiten naadloos aan op de energieprestatievergoeding. Zo

zijn vrouwen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in de bouwwereld.

aan. Wij brengen vraag en aanbod in dit duurdere segment

hebben corporaties de zekerheid dat zij deze vergoeding kunnen innen.

Vooral óp de bouwplaats. En dat is jammer. Zeker als je bedenkt dat

succesvol samen met Wonen-naar-Wens®. Hierbij hebben

NOM-Keur

Daarnaast toetst het NOM-Keur op kwaliteitskenmerken zoals comfort

meisjes op school vaak beter scoren op techniek dan jongens.”

toekomstige bewoners maximale inspraak, veel keuzevrijheid en

Naast dit project in Gemert hebben wij al vergelijkbare nul-op-de-meter-

en gezondheid, het binnenmilieu, de kwaliteit van de instandhouding,

projecten in Vlijmen en Haaren gerealiseerd. Bovendien zijn we

gebruikersfeedback en de tevredenheid van bewoners.

aangesloten bij de Stroomversnelling. Dit betekent dat onze
nul-op-de-meterconcepten voor bestaande en nieuwbouw worden

persoonlijke begeleiding bij de realisatie van hun nieuwe woning.

Volop kansen in techniek

En dat wordt gewaardeerd!

Op ons hoofdkantoor in Uden kregen de leerlingen achtergrond
Kijk voor een videoimpressie op: hendrikscoppelmans.nl/nompraktijkmiddag

Nieuw certificaat MVO Prestatieladder

informatie over het nieuwbouwproject De Gaarden.

Zo werden de (half)vrijstaande woningen in nieuwbouwwijk Mijn

“Zo ervaren ze dat een bouwproject meer is dan alleen het werk op de

WaterMerk in Cuijk ontwikkeld op basis van het principe Wonen-naar-

bouwplaats”, aldus Françoise. “Denk aan planontwerp, beeldkwaliteit,

Wens. Met stuk voor stuk unieke woningen in Amsterdamse Schoolstijl

bewonerscommunicatie en het vertalen van werktekeningen in een

als resultaat. Geen woning is er hetzelfde. Ook nieuwbouwproject

3D-model. Die veelzijdigheid is hét bewijs dat je met een opleiding in

Mariënhof in de duurzame wijk Geerpark in Vlijmen is een mooi

de techniek alle kanten op kunt.” Daarna staken de meiden zelf de

voorbeeld. De zes gelijkvloerse woningen, zowel vrijstaand als

Wij hebben het certificaat MVO Prestatieladder 3 weer voor drie

handen uit de mouwen op de bouw. Hun taken: metselen, timmeren en

twee-onder-een-kap, werden in nauwe samenwerking met de gemeente

jaar op zak. Deze hercertificering onderstreept onze inzet op

de bouwkraan besturen. “Ik vind dit leuk voor één dagje, maar niet elke

Heusden en belangstellende 55-plussers op maat ontwikkeld. Dat

people, planet en profit.

dag”, zegt vmbo-leerling Najaah. Terwijl de 13-jarige Isa best in de bouw

gebeurde in zeer korte tijd en binnen drie maanden was het project al

wil werken. “Als ik dan maar wel deze roze helm op mag.”

verkocht.

MVO Prestatieladder is Nederlands meest toonaangevende keurmerk
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Slechts 22 bouw

Doelgroepen in beeld

ondernemingen hebben het in bezit. “Heel bijzonder om tot die selecte

“Hendriks Coppelmans heeft in Geerpark bewezen dat het in staat is om

groep te behoren”, zegt directeur Bart Hendriks. “En dat terwijl veel

voor alle verschillende doelgroepen de juiste woningen te ontwikkelen en

mvo-gerelateerde zaken voor ons heel vanzelfsprekend zijn. Zoals

bouwen”, vertelt Oscar van Limburg, projectleider gemeente Heusden.

de open communicatie met woonconsumenten en omwonenden,

“En erg belangrijk: toekomstige bewoners bepalen voor een groot deel

de ontwikkeling van duurzame woningconcepten en ons eigen

zelf hoe hun woning eruit komt te zien. Dat wordt enorm gewaardeerd,

goededoelenfonds Cohesie. Daarnaast zijn we natuurlijk ook heel

merk ik. Net als de heldere stijl van communiceren richting potentiële

praktisch bezig. Zo hebben we onlangs een paar extra laadpalen voor

kopers. Redenen genoeg voor ons om Hendriks Coppelmans uit te

elektrische auto’s aangeschaft.”

nodigen om ook over de volgende planfases mee te denken.”

Mvo doe je samen
Wij blijven investeren in mvo. “Hierbij betrekken we onze relaties, om
samen tot de juiste focus te komen”, aldus Bart Hendriks. “Zo is de
afgelopen jaren extra geïnvesteerd in social return. Bijvoorbeeld door de
inzet van leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ook onze partners selecteren we hierop; hiervoor zijn protocollen

Bezoek De Gaarden tijd ens Dag van de Bouw

ontwikkeld. Zo werken we sinds kort samen met de postBode, een
postbezorger die voor 90% draait op mensen met een afstand tot

Tijdens de landelijke Dag van de Bouw op zaterdag 4 juni staat de

de arbeidsmarkt. En kort geleden hebben we onze buren in Uden

bouwplaats van De Gaarden open voor publiek. Op deze historische

ondervraagd: hoe kunnen wij een nog betere buur zijn? In 2016

locatie – de voormalige kloostertuin van het Retraitehuis – realiseren

pakken we weer een nieuw thema op. Hiervoor gaan we in gesprek

wij in opdracht van Area 18 grondgebonden woningen en

met stakeholders in de corporatie- en zorgwereld. Mvo is en blijft een

24 appartementen. Het nieuwbouwplan ligt aan de Volkelseweg in

kwestie van samenwerken.”

Uden, in de achtertuin van ons hoofdkantoor. Benieuwd?
De bouwplaats is op 4 juni geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Bezoekers krijgen informatie en presentaties van onze medewerkers
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en er zijn leuke doe-activiteiten voor kinderen.

De laatste bouwfase van Mijn WaterMerk in Cuijk
ging in februari feestelijk van start.
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