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Innovatief digitaal 
opnamesysteem
Als onderhouds- en renovatiespecialist streeft Hendriks Coppelmans 

naar een soepel proces. Een nieuw ontwikkeld digitaal woningopname-

systeem draagt hieraan bij. Met de software zijn alle woning- en 

uitvoeringsgegevens altijd en overal up-to-date beschikbaar, voor 

uitvoerende partijen, bewoners en opdrachtgever. De innovatie wordt 

voor het eerst toegepast bij grootonderhoudsprojecten in Cuijk

(148 woningen, Mooiland Maasland) en Tilburg (81 woningen, Tiwos).

Centrale database 
Sinds medio jaren 90 voert Hendriks Coppelmans woningopnames 

digitaal uit. Met de gemoderniseerde variant, ontwikkeld met Kraan 

Bouw computing, kan op de bouwplaats rechtstreeks in de centrale 

database gewerkt worden. Kantoor en bouwplaats beschikken zo altijd 

over dezelfde gegevens. Met een tablet en een app voert de uitvoerder 

in de woning de werkzaamheden in. De bewoner kijkt mee en alle 

individuele keuzes worden geregistreerd.

Instrument voor samenwerking 
De software is zeer geschikt voor ketensamenwerking. Samenwerken 

gaat beter als ketenpartners dezelfde gegevensbron gebruiken en het 

bespaart administratief werk. Ook opdrachtgevers krijgen toegang. 

Voordeel: altijd actuele projectinformatie, inclusief kostenoverzichten en 

planningen. Het systeem wordt uitgebreid tot een compleet woning-

dossier. BIM voor de renovatie dus.  

Ecologisch bouwen 
in Malden
In Malden gaat Hendriks Coppelmans vanaf medio volgend jaar 

20 ecologische woningen bouwen. Deze maand werd hiervoor een 

bouwteamovereenkomst gesloten met initiatiefnemer en ontwikkelaar 

Cavera BV. Ons bedrijf kwam in een selectie als winnaar uit de bus op 

grond van kennis en ervaring met prefab houtconstructies, duurzaam 

bouwen en het meedenken in kostenrisico’s bij de verdere planont-

wikkeling. Ook onze duurzame bedrijfsfilosofie speelde een belangrijke rol.  

Met ruim 50 aanmeldingen is het animo onder consumenten groot.

Houtconstructiebouw
Het nieuwbouwplan ‘Droogsehof’ heeft een verregaand ecologisch 

karakter. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de landschappelijke 

ligging aan de rand van Malden, de lage milieubelasting van de woningen, 

de gekozen bouwtechniek en het gebruik van duurzame materialen, zoals 

FSC-hout. Ook worden vernieuwende energieconcepten toegepast. 

De woningen, die ontworpen zijn door Consort Architect uit Rotterdam, 

zijn door het gebruik van houtconstructies ‘ademend’, wat zorgt voor een 

aangenaam en gezond binnenklimaat. Het nieuwbouwproject bestaat 

volledig uit koopwoningen, in meerdere types, alle in de vrije sector.

Voor meer info: droogsehof.nl   

‘Opgefrist’ Service-
team 24/7 paraat
Het wagenpark van ons Serviceteam heeft afgelopen maanden een 

opfrisbeurt gekregen. Op de bussen prijkt het vernieuwde logo. Én de 

slogan ‘Wonen wordt geweldig!’. Zeer toepasselijk, want de allround 

vaklieden brengen deze belofte dagelijks bij de bewoners thuis in 

praktijk. Ze komen in actie op verzoek van technische diensten van 

woning corporaties en zorginstellingen en eigenaren van opgeleverde 

nieuwbouwwoningen. Vanuit drie vestigingen in Uden, Schijndel en 

Heijen (Gennep) staat het Serviceteam klaar voor kleine onderhouds-

klussen en reparaties, mutatieonderhoud en storingen. 24 uur per dag,  

7 dagen in de week. Sommige problemen kunnen immers écht niet 

wachten tot de volgende werkdag.    

Woningopname met tablet biedt veel voordelen.




