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Lean (af)bouwen, 
winst voor 
iedereen
Lean bouwen is een beproefde methode om  

(bouw)projecten te realiseren met een minimale 

verspilling van tijd en kosten. Hendriks Coppelmans 

past deze slimme systematiek als onderdeel van 

ketensamenwerking al met succes toe bij groot 

onderhoud en ontwikkeltrajecten. Maar ook bij 

nieuwbouwprojecten zijn de voordelen van lean plannen 

en bouwen nu duidelijk zichtbaar. Vooral in de 

afbouwfase is er voor iedereen volop winst te behalen.

De bouw van een appartementencomplex aan de Wolput in 

Vlijmen in opdracht van woningcorporatie Woonveste, is een 

mooi voorbeeld van lean werken binnen een 

nieuwbouwproject. Juist in de afbouwfase komen veel 

verschillende partijen bij elkaar: van installateur tot metselaar 

en van stukadoor tot tegelzetter. Deze afbouwpartners 

stemmen de verschillende werkzaamheden in de  

25 huurappartementen zo goed mogelijk op elkaar af en 

committeren zich aan het gezamenlijke succes.  

Hendriks Coppelmans verzorgt daarbij de coördinatie,  

als risicodragend regisseur van het bouwproces.

Optimale afstemming
Vanuit die sturende rol bracht Hendriks Coppelmans alle 

afbouwpartners bijeen tijdens twee kick-offsessies, om met 

elkaar het leanprincipe in te vullen. De slimme planning die 

daaruit volgde, zorgde voor duidelijkheid en rust op de 

bouwlocatie. De meeste knelpunten zijn immers vooraf 

getackeld, de afbouwpartners hebben begrip voor elkaars 

werkzaamheden, én zij kunnen mens en materieel ruim van 

tevoren inplannen. Dit leidt tot minder faalkosten en 

opleverpunten, een snellere doorlooptijd en een nog betere 

kwaliteit van het werk. En de praktijk bewijst het: nog altijd 

liggen we keurig op schema om de appartementen begin 

2014 op te leveren. Een win-winsituatie voor alle 

afbouwpartners, de opdrachtgever én de toekomstige 

bewoners!    

“Onze grootste winst 
zit in de kortere 
bouwtijd”
Op Het Rijtven in Deurne bouwt Hendriks Coppelmans aan een 

bijzonder nieuwbouwproject voor ORO, een zorginstelling voor mensen 

met een verstandelijke beperking. In de noordzone van het bosrijke 

terrein komen vijf woon- en drie dagbestedingsgebouwen. Bij dit project 

wordt dankbaar gebruikgemaakt van houtconstructie-elementen, een 

specialisme van Hendriks Coppelmans. Een van de voordelen van deze 

prefab houtconstructies is de korte bouwtijd. Voor de cliënten van ORO 

betekent dit minder prikkels in hun directe leefomgeving.

ORO biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in 

de regio Zuidoost-Brabant. De ondersteuning varieert van 24 uurszorg tot 

dagbesteding en ambulante begeleiding, op ongeveer honderd 

verschillende locaties. Het Rijtven in Deurne is daarvan de grootste.  

 “Voor onze cliënten die 24 uurszorg nodig hebben, bouwen we vijf 

woongebouwen waar in totaal zestig bewoners een thuis krijgen”, vertelt 

John Zeeman, manager huisvesting van ORO. “Daarnaast komen er drie 

dagbestedingsgebouwen, ook bestemd voor onze cliënten met de 

zwaarste beperking. Deze mensen reageren snel op gebeurtenissen van 

buitenaf. Daarom is deze locatie zo fijn. Het bos zorgt voor rust en weinig 

prikkels voor onze cliënten. In deze natuurlijke omgeving past het duurzame 

karakter van de toegepaste houtconstructie perfect.”

Professionele blik
In de zoektocht naar een geschikte partner om de nieuwbouw te realiseren, 

kwam ORO uit bij Hendriks Coppelmans. “Onze kennis en ervaring met 

houtconstructie-elementen was een van de redenen dat we uit de 

voorselectie naar voren kwamen”, aldus Walter Schuurman, projectleider bij 

Hendriks Coppelmans. “Ons team kijkt altijd met een professionele blik naar 

de bouwtekeningen van de architect om ze tot in detail te controleren.  

Anke den Ouden, contactouder:
“We hebben hier te maken met kwetsbare cliënten. Mensen die niet 

altijd aan de kant gaan. Die geen contact willen. Die zich kunnen 

bezeren aan losliggende materialen of ermee willen gooien.  

De aannemer houdt hier heel goed rekening mee. Dat verdient  

een groot compliment!”


