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‘Eindgebruiker moet onze leidraad zijn’
Met zijn marktgerichtheid ging 

Bart Hendriks één keer té ver. 
“We waren zo bezig met de 

eindgebruikers van woningen, dat 
corporaties onze dienstverlening als 
concurrentie ervoeren. Daar hebben 
we gewoon een stap terug moeten 
doen.” En nog steeds ervaart de 
directeur/eigenaar van Hendriks 
Coppelmans in Uden regelmatig dat 
spelers in ‘de bouwmarkt’ zijn 
marketingmethode niet begrijpen: 
“Tijden zijn gelukkig veranderd en 
daarmee ook het besef dat je samen de 
eindgebruiker zo goed mogelijk moet 
bedienen. Ieder in je eigen rol.” 
Hendriks (54) stamt van de familie 
Hendriks die in 1922 het bouwbedrijf 
startte. Hij kwam zelf echter bij Philips 
terecht, waar hij onder meer het 
vastgoed beheerde. Waaronder 
woningen van medewerkers. “Ik heb 
daar mijn kijk op sociaal wonen 
ontwikkeld. Ik ben ervan doordrongen 
geraakt dat we onze salarissen betaald 
krijgen uit de huurpenningen van die 
bewoners.” 
Toen Bart Hendriks in 1991 werd 
gevraagd in het bouwbedrijf te 
stappen, nam hij het initiatief om de 
organisatie eens goed af te stoffen: 
“alles was in de loop van de tijd gaan 
draaien om projecten, techniek en 
geld. Er was weinig empathie in de 
organisatie.” 
Na de overname van bouwonderne-
ming Coppelmans in 1997 kwam de 
ommekeer. “We hadden breed overleg 
over de nieuwe naam van het bedrijf. 

We kwamen er die dag niet uit. Ik 
raakte geïrriteerd en stuurde iedereen 
weg. Daar zat ik dan aan een grote lege 
vergadertafel met allemaal lege 
stoelen. Dat was het moment dat ik me 
bedacht dat op die stoel niemand 
anders dan de klant thuishoort. De 
eindgebruiker moet onze leidraad 
zijn.” 
De marketing van Hendriks Coppel-
mans werd radicaal omgegooid. 
Klantgerichtheid werd het kernwoord. 
“Ik nam een marketeer aan. En iemand 
uit de keuken-, tegel- en sanitairwe-
reld. En iemand uit de zorg. Allemaal 
met als doel de klantfocus en empa-
thie in de organisatie te verhogen. We 
stelden ‘huisvestingsadviseurs’ aan. 
Het bleek te nieuw voor de markt: 
niemand had zo’n adviseur. Corpora-
ties zagen ons als concurrent. Dat was 
niet zo, want we wilden alleen maar 
weten welke woonbehoefte mensen 
hadden en op die wensen acteren. Dat 
viel nog niet mee overigens: veel 
mensen hebben wel een woonvraag, 
maar weten dat niet om te zetten in 
een concrete woonbehoefte. Veel gaat 
onderbewust. Wonen is emotie.” 
Het marketingprincipe was dus 
‘klantgerichtheid’. Ook voor Hendriks 
zelf. “Ik ben opdrachtgevers gaan 
bezoeken. Niet met de vraag of er nog 
iets te bouwen is, maar met de vraag 
waar zij behoefte aan hebben. Ik doe 
dat nog steeds. Dan ga je héél 
inhoudelijk. Je ontdekt, komt samen 

tot inzicht dat je bijvoorbeeld moet 
kijken naar woonlasten en niet alleen 
naar bouwkosten. Zulke gesprekken 
worden gewaardeerd en leiden tot een 
beter aanbod en tot innovaties.” 
Hendriks vervolgt: “We zijn concepten 
gaan bedenken om antwoord te geven 
op deze behoeften. Bijvoorbeeld 
energetisch renoveren, energieneu-
traal wonen, maar ook concepten 
waarin we rekeninghouden met 
mensen met een beperking of 
waarmee we buurtparticipatie 
bevorderen. Ik heb met autobedrijven 
gepraat, met supermarkten, met 
mensen in de horeca. Allemaal met de 
vraag: hoe doen jullie dat: voorzien in 
de behoefte van jullie klanten? Je kunt 
namelijk veel leren van andere 
sectoren.”

Eindgebruiker
Het leidde er ook toe dat het bedrijf 
zich specialiseerde in wonen en een 
zeer actieve communicatie in de 
richting van de eindgebruiker 
opbouwt. Via persoonlijk contact door 
de huisvestingsadviseurs, huurders- 
en kopersbegeleiders, maar ook via 
internet, social media en nieuwsbrie-
ven (print en online) communiceert 
Hendriks Coppelmans met bewoners 
corporaties en andere klanten. 
Hendriks: “We gaan de dialoog breed 
aan en laten zien dat we ons actief 
betrokken voelen bij de huisvestings-
wensen van mensen. Of het particu-
liere kopers of huurders van een 
corporatie of zorginstelling zijn.” 
Werkt het? “Ja, we hebben betere en 
diepere relaties gekregen met onze 
opdrachtgevers. Bij zowel huurders, 
kopers als professionele opdrachtge-
vers zien we hoge tevredenheidsscores.
We hebben een enkeling niet kunnen 
overtuigen van onze aanpak, maar dat 
hoort er bij. En we hebben intern ook 
een enorme slag gemaakt. Tevreden 
klanten blijken zéér inspirerend!” 
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INTERVIEW Bart Hendriks

Marketing mag in de 
bouw dan nog in de 
kinderschoenen staan, 
er zijn ook aannemers 
die heel goed weten 
hoe ze de markt 
moeten benaderen en 
bewerken. Komende 
weken doen vier van 
hen de eigen 
marketing strategie uit 
de doeken. Vandaag: 
Bart Hendriks van 
Hendriks Coppelmans.

Van onze medewerker
Hans Smit
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We gaan de dialoog breed 
aan en laten zien dat we ons 
actief betrokken voelen❝

❞

De marketingstrategie van Hendriks Coppelmans 
1. Uitgangspunt is: de eindgebruiker betaalt onze salarissen 
2. Klantgerichtheid: de markt op en wensen van klanten verzamelen
3. Instroom van niet technisch georiënteerde medewerkers 
4. Innovatieve concepten aan de markt aanbieden
5. Zichtbaar zijn: zowel fysiek als via internet en print 
6. Specialisatie in wonen

Tips van Bart Hendriks 

+ Tevreden klanten zijn de beste reclame
+ Deze aanpak is motiverend voor de hele club
+ Meer rendement: zowel uit relaties als uit werkplezier
- Specialisatie betekent soms ook afscheid moeten nemen van  klanten
- Behoeften eindgebruikers zijn lastig te doorgronden




