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kennis in huis.” Cas Stuut vult aan: “Het tijdperk van stenen stapelen 

zijn we al ver voorbij. We transformeren van productiebedrijf naar een 

risicodragende kennisorganisatie. Daarmee zijn we regisseur, 

coördinator, katalysator en eindverantwoordelijke ineen.” 

Vervolgproject
Met het pilotproject - de renovatie van 180 vooroorlogse woningen in de 

Tilburgse wijk Loven - hebben Tiwos en Hendriks Coppelmans laten zien 

de materie te beheersen. “Het begint allemaal met een corporatie die je 

de ruimte geeft”, aldus Cas Stuut. “Tiwos durft te kijken naar wat echt 

belangrijk is, stelt op basis daarvan de doelen vast en laat de concrete 

invulling aan ons over.” Met succes, zo blijkt uit de hoge bewoners-

tevredenheid, gewaardeerd met het rapportcijfer 8. Het project krijgt dan 

ook een vervolg. “In opdracht van Tiwos gaan we binnenkort met exact 

dezelfde ketenpartners aan de slag met 81 woningen in de Tilburgse 

Vogeltjesbuurt. We hebben het pilotproject uitgebreid geëvalueerd, 

verbeterpunten gefor  muleerd en afgesproken dat we in die zaken gaan 

investeren. Zo komt er bijvoorbeeld een gezamenlijk softwareplatform. 

Juist doordat er hier sprake is van projectoverstijgende samenwerking, 

en dus continuïteit, kunnen wij die stap maken. Verder willen we toe naar 

één projectleider voor de hele keten, in plaats van afzonderlijke 

projectleiders per bedrijf.” Vincent Gruis reageert enthousiast. “Het is heel 

mooi wat hier allemaal gebeurt. Dit is meer dan ketensamenwerking. 

Deze partijen zijn op weg naar ketenintegratie. Een mooi voorbeeld voor 

corporaties, bedrijfsleven én het onderwijs.”    

Hoogleraar Vincent Gruis van TU Delft wil innovatie in ketensamenwerking stimuleren

“Hendriks Coppelmans en Tiwos 
schoolvoorbeeld ketensamenwerking”
Steeds meer professionals in de bouw zijn ervan overtuigd: 

ketensamenwerking heeft de toekomst. Maar van theorie naar 

praktijk is een grote stap. Samen met de Hogeschool Utrecht en 

andere koplopers werkt Hendriks Coppelmans doelgericht aan 

kennisontwikkeling en innovatie. Met mooie resultaten. Prof. dr. ir. 

Vincent Gruis van de Hogeschool Utrecht en de TU Delft en Cas 

Stuut, directeur van Hendriks Coppelmans Bouwgroep, geven uitleg. 

Vincent Gruis is hoogleraar Housing Management aan de TU Delft en 

heeft daarnaast een lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer aan de 

Hogeschool Utrecht. “Ketensamenwerking is een centraal thema binnen 

mijn vakgebied”, vertelt hij. “Het is duidelijk dat de daadwerkelijke 

vertaalslag naar de praktijk een verandering van denken vergt. Omdat het 

bedrijfsleven daarin een cruciale rol speelt, heb ik in 2009 een project 

geïnitieerd rond dit thema. Het idee: vooruitstrevende woningcorporaties 

en vastgoedonderhoudsbedrijven handvatten bieden om ketensamen-

werking in de praktijk te brengen, daarbij hun successen en 

strubbelingen volgen en onderlinge kennisuitwisseling stimuleren.” 

Sterk koppel
Het project concentreert zich rond zeven koppels van een woning-

corporatie en een onderhoudsbedrijf. Een ervan is de combinatie van 

de Tilburgse woningcorporatie Tiwos en Hendriks Coppelmans. 

“We werken al jaren samen en hebben dezelfde visie op ketensamen-

werking”, vertelt Cas Stuut, directeur van Hendriks Coppelmans. 

“De uitnodiging om deel te nemen aan dit project zagen we als een 

geweldige kans om ons nog verder te ontwikkelen op dit gebied.“ 

Kennisinbreng
Inmiddels loopt het project bijna ten einde. In twee jaar zijn er flinke 

stappen gezet. Een aantal koppels heeft een pilotproject uitgevoerd, dat 

als een rode draad door het programma liep. Ondertussen kwamen de 

deelnemende partijen elk kwartaal bij elkaar om kennis en ervaringen uit te 

wisselen. Cas Stuut blikt tevreden terug. “Het is interessant om te zien dat 

ieder koppel weer anders te werk gaat. Daar leer je van. Verder hebben we 

vooral veel bevestiging gekregen. Als team lopen wij duidelijk voorop.” 

Vincent Gruis knikt instemmend. “Tiwos en Hendriks Coppelmans zijn een 

van de meest vernieuwende koppels. Zij hebben tijdens de bijeenkomsten 

meer gebracht dan gehaald. Dat verdient een groot compliment.” 

Toekomst
Vincent Gruis vindt dat het project interessante inzichten heeft 

opgeleverd. “De resultaten bundelen we binnenkort in een rapportage, 

zodat iedereen er zijn voordeel mee kan doen. Niet alleen de markt, 

maar ook het onderwijs. Het is van groot belang dat studenten worden 

opgeleid volgens dit gedachtegoed. Ketensamenwerking heeft absoluut 

de toekomst. Corporaties hebben steeds meer behoefte aan zekerheid 

over hun uitgaven en beseffen dat ze de markt moeten helpen om meer 

met minder te realiseren. Bovendien hebben ze zelf minder technische 

Prof. dr. ir. Vincent Gruis (links) en Cas Stuut.


