
Rob Dekker over Baanderherenweg: “Mensen kunnen 

wooncarrière maken in hun eigen wijk”

Onder kostprijs werken is voor niemand goed. Niet voor opdracht-

nemers en niet voor opdrachtgevers. Toch gebeurt het in de bouw, 

waardoor de kwaliteit steeds vaker onder druk staat. Wat is er aan  

de hand? En veel belangrijker: hoe komen we hier samen uit?  

Martin Liebregts, directeur van de BouwhulpGroep en 

hoofdredacteur van kennisnetwerk Renda, geeft zijn visie. 

 

“Het traditionele aanbesteden geeft opdrachtgevers grip op de prijs, maar 

leidt ook tot problemen”, vindt Liebregts. “Partijen gaan de markt op en 

halen telkens andere partners in hun team. Bedrijven die ze normaal 

gesproken niet zouden kiezen. Dat is jammer. Vergelijk het met voetbal: 

iedereen weet dat een team pas optimaal functioneert als de spelers goed 

op elkaar zijn ingespeeld. Toch kiezen we in de bouw steeds voor een 

andere opstelling. Daarmee is de wedstrijd op voorhand al verloren.”

Ketensamenwerking
Liebregts pleit voor andere vormen van samenwerken. “Keten-

samenwerking met vaste partners leidt tot betere kwaliteit, dat is zeker. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Het zou ook tot een scherpere prijs 

moeten leiden. Want het kan toch niet waar zijn dat een incidentele 

samenwerking goedkoper is dan een team waarvan de spelers volledig op 

elkaar zijn ingespeeld? Naarmate je meer projecten samen oppakt, kun je 

processen beter op elkaar afstemmen. Je pakt projecten handiger aan en 

dat leidt tot betere kwaliteit voor lagere kosten.”

Beste prijs
“Het is aan de markt om ketensamenwerking zo interessant te maken dat 

opdrachtgevers er niet omheen kunnen”, stelt Liebregts. “Dan heb ik het 

dus óók over de prijs. Zorg voor transparantie in je prijsstelling door 

arbeids- en materieelkosten te scheiden van algemene bedrijfskosten.  

En laat zien waar de voordelen voor de opdrachtgever zitten.  

Welke kosten bespaar je door slim samen te werken in een vast team? 

Opdrachtgevers zijn net gewone mensen; ze willen altijd de beste prijs.”

Constante kwaliteit
Voor opdrachtgevers ligt er ook een opgave: meer focus op kwaliteit. 

Liebregts: “De bouwketen moet die kwaliteit aantoonbaar maken en laten 

zien dat samenwerking in een ingespeeld team tot betere prestaties leidt. 

Vertrouwen is niets; het gaat om het bewijs dat je levert in de praktijk. En 

wil je voor de volle winst gaan, dan kies je toch voor een ingespeeld team?”

Vanuit vestigingen in Uden, Schijndel en Heijen verzorgt het 

Serviceteam van Hendriks Coppelmans 24 uur per dag het 

klachten- en mutatieonderhoud voor verschillende 

woningcorporaties en zorgorganisaties. Deze service verloopt 

sinds begin dit jaar nog sneller en efficiënter dankzij een 

digitaliseringsslag in de servicebus.

Waar de Serviceteammedewerkers voorheen elke ochtend werkbonnen 

overhandigd kregen van de uitvoerder, ontvangen zij de planning nu 

direct digitaal op hun tablet. “Zo kunnen ze voortaan rechtstreeks naar 

de klant”, vertelt Pieter Driessen, verantwoordelijk voor de Service-

teams. “En is de klus afgerond? Dan registreren ze de gewerkte uren en 

de gebruikte materialen direct op de tablet. Ook onze vaste partners 

werken op deze manier.”

Minder faalkosten
De uitvoerder kan nu op elk moment van de dag de status van een klus 

inzien, en daar met zijn planning direct op inspelen. “Superefficiënt”, 

stelt Pieter. “Dankzij de digitalisering gaat onze handelingssnelheid 

omhoog en verminderen we faalkosten. Uiteraard profiteren ook onze 

opdrachtgevers hiervan. We kunnen nog sneller service verlenen tegen 

lagere kosten.”

‘Digitale bouwvakker’
“De stap naar een ‘digitale bouwvakker’ is best even wennen”, vertelt 

Pieter. “Daarom digitaliseren we in fases. De volgende stapis het 

koppelen van software van woningcorporaties aan ons eigen 

planningsprogramma. Later wordt dit volledig geautomatiseerd. 

Dan kunnen we nog sneller en efficiënter reageren op verzoeken.”   

Serviceteam zet 
digitale stap vooruit

Dankzij zijn tablet kan Serviceteammedewerker Nol van Kessel 

met zijn collega’s sneller en efficiënter aan de slag in de wijk.

“Samenwerking 
belangrijk voor 
goede invulling 
sociale rol”
Voor Woonstichting St. Joseph realiseerde Hendriks Coppelmans in 

Boxtel 37 atelier- en eengezinswoningen aan de Baanderherenweg. 

Ook het nieuwbouwproject Bracbant werd vorig jaar opgeleverd. 

Hier wonen startende huurders naast mensen met een beperking. 

Rob Dekker, directeur-bestuurder van de Woonstichting: “Door 

samenwerking met de juiste partners is het gelukt om een mooie 

bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Boxtel.”

Het nieuwbouwproject aan de Baanderherenweg maakt deel uit van een 

grote revitalisering van de wijk Selissenwal, en betekent een belangrijke 

kwaliteitsimpuls voor het noorden van Boxtel. Op deze locatie stonden 101 

portieketageflats verdeeld over een aantal gebouwen. Hendriks Coppelmans 

renoveerde twee van die gebouwen op hoog niveau en de rest werd 

gesloopt. In december 2013 werden de 30 eengezinswoningen (15 huur en 

15 koop) en 7 atelierwoningen opgeleverd aan de nieuwe bewoners. “Dit 

bracht meer variatie in het woningaanbod”, vertelt Rob Dekker. “Het hart van 

de wijk is nu helemaal opgeknapt, en Selissenwal is populairder dan ooit.”

Bijdrage aan leefbaarheid
Ook Bracbant is een verrijking voor Boxtel. Het complex, opgeleverd in 

augustus 2013, combineert 8 huurwoningen van de Woonstichting met 

18 appartementen voor cliënten van zorgaanbieder Cello. “De corporatie 

is er voor mensen met een smalle beurs en voor hen die niet in hun eigen 

woonruimte kunnen voorzien”, licht Rob Dekker toe. “De realisatie van 

Bracbant past uitstekend in die filosofie en sluit aan bij de ontwikkelingen 

in de maatschappij.”  

Rol onder druk
Differentiatie in woningbouw leidt tot een evenwichtige opbouw van de 

wijk. “Het is nog maar de vraag of wij die taak ook in de toekomst op een 

goede manier kunnen invullen”, aldus Rob Dekker. “Door het beleid van 

de overheid komt onze rol in de wijkopbouw zwaar onder druk te staan.

Als woningen boven de huurgrens worden overgelaten aan de markt, 

betekent dit een beperking van onze taken. En dat is de doodsteek voor 

dit soort wijkhervormingen.” Rob Dekker verwacht dat het aantal 

woningcorporaties afneemt. “Nu zijn er nog een kleine vierhonderd in ons 

land, maar over tien jaar zou dat wel eens de helft kunnen zijn. Binding 

houden met de lokale samenleving wordt dan alleen maar belangrijker.”

Meer samenwerking
Volgens Rob Dekker vraagt deze ontwikkeling om een verregaande 

samenwerking met andere woningcorporaties en partners in de bouwketen. 

“Je ziet nu al dat corporaties snijden in de bedrijfslasten. Met minder mensen 

evenveel doen. Dan helpt het als een ontwikkelende bouwer zoals Hendriks 

Coppelmans zelf met initiatieven komt en meedenkt in transparante 

modellen. Voor elke aannemer telt de winst. Daar is niets mis mee. Maar je 

hebt ook aannemers die een stuk verder kijken. Partijen die samen met ons 

als sociale partner tot een optimaal product willen komen, zonder dat telkens 

de kassa rinkelt. Dat schept vertrouwen in het proces, waarbij we elkaar 

vinden in het succes, maar ook in pijnpunten. Hendriks Coppelmans heeft 

dat in zich. Dat bewijzen ze keer op keer.”   

Samenwerking Hoflaan Tilburg
Martin Liebregts werkte nauw samen met Hendriks 

Coppelmans tijdens het groot onderhoud aan 58 woningen 

aan de Hoflaan in Tilburg, in opdracht van WonenBreburg. 

Liebregts vervulde de rol van architect, Hendriks 

Coppelmans verzorgde de uitvoering. Bij deze renovatie 

werd zowel de buiten- als de binnenzijde van de woningen 

aangepakt. Alle woningen kregen bovendien energielabel B.

“Opdrachtgevers zijn net gewone mensen”

Martin Liebregts: “Een voetbalteam presteert beter als de spelers op elkaar ingespeeld zijn. Zo werkt het in de bouw ook.”

Hendriks Coppelmans brengt ketensamenwerking succesvol in 

praktijk. Een van de tools die wij inzetten om de coördinatie- en 

projectkosten tot een minimum te beperken, is Activity Based 

Costing. 

 

Meer weten hierover? Neem dan contact op met Cas Stuut  

via cas.stuut@hendrikscoppelmans.nl of (0413) 26 48 33. 

Bekijk ook onze projectcases en pilotpublicaties op: 

www.hendrikscoppelmans.nl/ketensamenwerking.
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