Ons mvo-beleid door
de ogen van relaties

Welk goed doel
verdient steuntje?

Maatschappelijke betrokkenheid zit bij Hendriks Coppelmans in de

Bewonersbegeleidster Ageet (links) heeft een luisterend oor

Hogere tevredenheid
door inzet bewoners
begeleidster
Een grootonderhoudsproject is voor bewoners best spannend.
Ageet Reith, bewonersbegeleidster bij Hendriks Coppelmans,
kent de signalen. “Mensen worden onrustig en onzeker. Dat is
een natuurlijke reactie bij verandering. Met heldere informatie,
een luisterend oor en persoonlijke aandacht kun je veel zorgen
wegnemen”, weet Ageet. Het leidt tot een hogere bewoners
tevredenheid en ontlast de corporatie. Het project verloopt
soepeler en dat is prettiger voor iedereen.

genen. In onze ogen kun je wonen pas echt geweldig maken als je

Cohesie, het maatschappelijk fonds van Hendriks Coppelmans, keert

positief bijdraagt aan een leefbare samenleving. Daarom onder

jaarlijks in de decemberperiode geld uit aan goededoelenprojecten die

nemen wij duurzaam en houden we rekening met de wensen en
behoeftes van de huidige generatie én de generaties die na ons
komen. In 2013 behaalden wij, als eerste in onze categorie in

bijdragen aan ‘geweldig wonen’. Kent u zo’n project, dat financiële
Ted Pasveer (staand rechts) en Marti Smits houden
een interactieve clashsessie met bouwpartners.

Nederland, het certificaat MVO Prestatieladder niveau 3.

Op onderzoek uit
Ook op het gebied van mvo willen wij continu doorgroeien. Daarom
ondervroegen we de afgelopen maanden een aantal relaties over dit
onderwerp. Hoe staan zij tegenover mvo? En wat verwachten zij van
ons? 45% van de benaderde organisaties reageerde met duidelijke
antwoorden. Een respons die ons tevreden stemt.

steun, publieke aandacht en een schouderklopje verdient? Meld het
dan bij ons aan. Dat kan tot 10 november 2014 via de website
fonds-cohesie.nl. Een comité van aanbeveling, onder voorzitterschap

‘Versneld innoveren met
eigen BIM-specialist’

van oud-gedeputeerde Paul Rüpp, nomineert vervolgens enkele
projecten. In december mogen relaties en medewerkers namens het
fonds ieder C 20,- schenken aan een van deze goede doelen.

De ontwikkelingen rondom BIM volgen elkaar in rap tempo op.
Hendriks Coppelmans heeft op dit vlak al flink geïnvesteerd in

Conclusies

software, hardware en kennis. De komst van een eigen BIM-specialist

Hendriks Coppelmans staat bij de meeste respondenten bekend als een

en de aanschaf van een smartboard zorgen voor een nieuwe impuls.

bedrijf dat actief bezig is met mvo. Dit is positief. Ook blijkt uit het
onderzoek dat onze relaties het belangrijk vinden dat we steeds weer een

Sinds september heeft Hendriks Coppelmans met Ted Pasveer een

stap verder gaan. Vooral op het gebied van social return liggen er kansen,

BIM-specialist in huis. “BIM is dé weg naar efficiënte en effectieve samenwer-

zo geven ze aan. De komende tijd gaan wij aan de slag met de feedback.

king”, vertelt hoofd projectbureau Marti Smits. “Met het aantrekken van Ted
Pasveer kunnen we binnen onze organisatie de volgende stap zetten en de

Een uitvoeringsteam met een ’sociale antenne’ vormt bij Hendriks

Meer weten over dit onderzoek en de resultaten? Of ook deelnemen?

Coppelmans de basis voor elk onderhoudsproject. Toch kan er soms iets

Neem contact op met Bart Hendriks via (0413) 26 48 33.

uitdagingen op BIM-gebied versneld oppakken.”

‘Ademende’
ecologische
huurwoningen

extra’s nodig zijn om leefbare en werkbare omstandigheden te creëren.

Clashsessie op smartboard

Bijvoorbeeld vanwege weerstand vanuit de wijk, een taalbarrière,

“Een andere stap is de aanschaf van een interactief smartboard”, legt Ted

sociaal-maatschappelijke problemen of omdat er veel ouderen of

Pasveer uit. “Dit slimme beeldscherm gebruiken we als presentatiemiddel

Aan de rand van Malden bouwt Hendriks Coppelmans voor

hulpbehoevenden wonen. “Dan is het prettig als er iemand is, die vanuit

bij clashsessies met onze bouwpartners. Alle 3D-gebouwmodellen van

opdrachtgever Ca’vera twintig ecologische vrijesectorhuurwoningen.

een neutrale rol aandacht heeft voor bewoners”, schetst Ageet. “Ik ben

de betrokken partners voegen we samen tot één model en bekijken we

In het nieuwbouwplan Droogsehof sluit het sterk ecologische karakter

een intermediair tussen het bouwtechnisch team, de corporatie en de

op het grote scherm letterlijk van alle kanten. Zo krijgen we knelpunten

van de huurwoningen naadloos aan op de landelijke omgeving.

bewoners. Het feit dat je er bent, brengt vaak al rust.”

snel in beeld. Hierdoor voorkomen we eventuele faalkosten al in een

Positieve modus

bewonersavonden en verzorgt sociale opnames via een-op-eengesprekken aan de keukentafel. “Ik luister, ga de verbinding met mensen aan en
kijk waar knelpunten zitten of kunnen ontstaan. Voorkomen is altijd beter
dan genezen. Als er toch moeilijkheden ontstaan, probeer ik de oorzaak
van het probleem te achterhalen en mensen weer in een positieve
modus te krijgen.”

Het meest in het oog springen de sedumdaken, het ontbreken van

betere kwaliteit voor een lagere prijs.”

polyurethaanschuim en ademende prefab houtconstructies van
FSC-hout. Stuk voor stuk elementen die zorgen voor een gezond en

Excellent gebied Geerpark Vlijmen

Als bewonersbegeleidster maakt Ageet onder andere sociale analyses
van een wijk. Ze is betrokken bij het plan van aanpak, is aanwezig bij

vroeg stadium. De klant profiteert van een kortere doorlooptijd en een

In tweeënhalve
maand uitverkocht

Steeds meer informatie

aangenaam binnenklimaat. Consort Architects ontwierp de woningen, en

Het BIM-model wordt vanaf de ontwikkeling tot en met de oplevering continu

Hendriks Coppelmans leverde een belangrijke bijdrage aan de

verrijkt met informatie. Ted: “De benodigde materialen en de specificaties

uitontwikkeling ervan. Juist dankzij onze kennis van ecologisch bouwen.

ervan hebben we steeds direct in beeld. Na de oplevering stellen we het

Daarin staan het milieu en de menselijke gezondheid centraal. Niet voor

BIM-model beschikbaar aan de opdrachtgever. In de beheersfase kunnen zij

niets gelooft Hendriks Coppelmans in een biobased economy: een flinke

alle gebouwinformatie dan snel en eenvoudig raadplegen.”

stap verder dan duurzaam bouwen alleen.

De Nederlandse woningmarkt zit in de lift en ook Hendriks
Coppelmans ziet stijgende woningverkoopcijfers. ”We merken het bij

Duidelijk zijn

nagenoeg al onze projecten en in alle regio’s”, constateert directeur

Ageet is gepokt en gemazeld in de wijk – op zowel sociaal-maatschap-

ontwikkeling René Beks. “Een absolute topper is het

pelijk als medisch vlak – en is erkend conflictbemiddelaar. “De sociale

nieuwbouwproject ‘Waterspin’ in de duurzame wijk Geerpark in

controle is vaak groot, mensen weten veel van elkaar en onthouden alles.

Vlijmen. In tweeënhalve maand wisten we daar alle woningen te

Ik ken de dynamiek van een groep. Belangrijk is om daar zorgvuldig en

verkopen!” Natuurlijk zijn de lage rente en het herstel in het

integer mee om te gaan. Dezelfde taal spreken, rekening houden met

consumentenvertrouwen belangrijke oorzaken, maar volgens Beks is

gewoontes en gebruiken en zorgen dat je elkaar begrijpt. Privacy vind ik

er meer. “We hebben goed zicht op de wens van de lokale

daarbij een groot goed. Soms kan de spanning hoog oplopen. Mensen

woonconsument. We bieden woningen die daarbij aansluiten én

op een correcte manier tegemoet treden en tegelijkertijd grenzen stellen

betaalbaar zijn. Zo hebben we in Boekel bijvoorbeeld vrijstaande

en duidelijk zijn is dan van belang. We hebben tenslotte een onderhouds-

woningen ontwikkeld in het betaalbare segment. Bij het uitverkochte

klus te doen!”

project in Vlijmen spraken vooral de flexibele plattegrond en de
energiezuinigheid aan.”
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Ecologische huurwoningen Droogsehof in Malden.
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