Nieuwbouw in twee fases
Het nieuwbouwproject op Het Rijtven bestaat uit twee fases.
De eerste fase omvat de bouw van één dagbestedingsgebouw
en drie woongebouwen. Kort na de jaarwisseling kunnen de
eerste bewoners terecht in hun compleet nieuwe woonomgeving. Begin 2014 start de tweede fase met de sloop van de
bestaande bouw. Op die plek komen nog eens twee
gebouwen voor dagbesteding en twee woongebouwen. Eind
2014 is het project klaar. Dan komen ook de dagbestedings
cliënten van ORO naar deze locatie op Het Rijtven.

John Zeeman (ORO) en Walter Schuurman

Onderhoudsplan
Om het duurzame karakter van de gebouwen ook in de toekomst te
waarborgen, werkt Hendriks Coppelmans aan een gedegen

Of we de elementen nu al dan niet zelf produceren in onze eigen

onderhoudsplan voor de komende tien jaar. Walter Schuurman: “Beide

productie-unit in Uden. Uiteraard is de voorbereidingsfase essentieel.

partijen hebben de intentie om via een onderhoudscontract voor een

Als je dit nauwkeurig uitvoert, passen de verschillende elementen op de

langere tijd aan elkaar verbonden te blijven. De ervaring die we opdoen

bouwplaats perfect in elkaar.”

tijdens de bouwperiode, nemen we mee in het opstellen ervan.”

Moeiteloos op de juiste plek
Volgens John Zeeman vraagt houtskeletbouw om een andere manier van
denken. “Dankzij de expertise van Hendriks Coppelmans komen we
samen tot een goed eindresultaat. En ook het belang van een goede
voorbereidingsfase zag ik met eigen ogen, toen onder andere de
kozijnen moeiteloos geplaatst konden worden. De schuifpui naar de
veranda was wat lastiger, maar dan hebben we het ook over een pui van
zes meter lang. Of deze bouwmethode goedkoper is? Dat vind ik moeilijk
in te schatten, omdat er geen echt vergelijkingsproject beschikbaar is.
Voor ons zit de grootste winst vooral in de kortere bouwtijd. In zeven
weken stonden de eerste gebouwen overeind.”

Serviceteam: flexibele ‘alleskunner’ bij kleinschalige onderhoudsprojecten
Vanuit vestigingen in Uden, Schijndel en Heijen staat het

een klein bouwbedrijf binnen ons grote bouwbedrijf”, vertelt Pieter Driessen.

Serviceteam van Hendriks Coppelmans 24 uur per dag klaar voor

Hij is verantwoordelijk voor de drie serviceteams met ongeveer dertig

klachten- en mutatieonderhoud. Maar het vakmanschap van het

medewerkers. “Wij werken met een vast team, ook qua onderaannemers.

Serviceteam reikt verder dan dat. Voor verschillende zorginstellingen

We zijn goed op elkaar ingespeeld, werken prettig en efficiënt, en kunnen

en woningcorporaties is het team een ideale partner bij

snel schakelen als de situatie daar om vraagt. Onder andere door inzet van

aanbodgestuurd groot onderhoud en vraaggestuurd

extra mankracht. Al onze mensen zijn gewend om bij bewoners over de

binnenonderhoud. Ook bij wat grotere klussen.

vloer te komen. Daardoor zijn we niet alleen de ideale partner voor dit soort
aanbodgestuurde grootonderhoudsprojecten aan de buitenschil, maar ook

Een mooi voorbeeld is de dakrenovatie van 22 woningen in Sint-

voor vraaggestuurde opdrachten binnenshuis. Als een individuele huurder

Michielsgestel afgelopen september. De daken werden volledig gestript en

zijn badkamer, keuken of toilet wil laten vernieuwen op het moment dat het

voorzien van nieuwe gordingen, schoorstenen, isolatie, dakpannen en goten.

hem uitkomt, staan wij voor diegene klaar!”

Woningcorporatie Huis & Erf toont zich erg tevreden over de kwaliteit van het
werk. De lijnen tussen opdrachtgever en het Serviceteam waren kort en dat
zorgde voor veel duidelijkheid. Ook bewoners waren continu op de hoogte
van de stand van zaken. Juist dat is erg belangrijk bij een project dat zo’n
grote impact heeft op het dagelijks leven van de bewoners. Daarom zijn we
voortdurend bezig om het complete proces steeds verder te verbeteren.

Vraaggestuurd onderhoud
Het Serviceteam van Hendriks Coppelmans heeft een jaaromzet van zo’n
drie miljoen euro en zet zich naast Huis & Erf ook in voor andere
woningcorporaties zoals Area, Mooiland en PeelrandWonen. “Het is in feite
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