
Samen energie  
besparen in de zorg
Veel zorgorganisaties zitten met een veel te hoge energie

rekening. Verduurzaming van zorgvastgoed is een kans, maar 

hoe pak je dat aan? Op 29 januari hield Hendriks Coppelmans 

hierover een inspirerende kennisbijeenkomst voor vertegenwoor

digers en adviseurs van zorgorganisaties. 

Allerlei onderwerpen kwamen aan bod: van slimme financiering via een 

Energy Service Company (ESCo) tot aantrekkelijke energiebesparende 

maatregelen. Er waren sprekers van Urgenda, onze partner Eneco en 

opdrachtgever Cello Zorg. Voor Cello ontwikkelt Hendriks Coppelmans 

een plan met verschillende maatregelenpakketten voor energetische 

renovatie. Cello kan hieruit een keuze maken en zelf de regie voeren.  

“Je moet je keuzes goed afwegen”, verduidelijkt Sam Schoonus, 

manager huisvesting van Cello. “Wij pakken in elk geval het laaghangend 

fruit: relatief eenvoudige maatregelen die veel effect hebben. Verder 

beginnen we met de oudere gebouwen, want daar valt het meest te 

besparen.”

Transformatieproject  
in de race voor NRP 
Gulden Feniks
Het innovatieve woningtransformatieproject van woningbouw

vereniging Bergopwaarts, Hendriks Coppelmans en architect  

Vissers & Roelands dingt mee naar de landelijke renovatieprijs:  

de NRP Gulden Feniks. Bij dit pilotproject in de Europastraat  

in Deurne werden drie eengezinswoningen gesplitst in zes  

kleinere wooneenheden voor verschillende doelgroepen. De 

‘meergeneratie woning’ is een groot succes.

Met deze transformatie anticipeert Bergopwaarts op de toename van 

kleine huishoudens en het dreigend tekort aan een en tweepersoons

woningen. De corporatie zag, op basis van demografisch onderzoek,  

dat zij over twintig jaar circa duizend extra woningen voor een of tweeper

soonshuishoudens nodig heeft, binnen een gelijkblijvende woningvoorraad. 

Dit wil ze onder andere bereiken door het splitsen van grondgebonden 

eengezinswoningen. In de Europastraat is als pilot de transformatie van 

drie jaren 60woningen in ketensamenwerking uitontwikkeld en succesvol 

gerealiseerd. De zes nieuwe woningen voor starters (boven) en senioren 

(beneden) zijn volledig gerenoveerd en energetisch opgewaardeerd tot 

Energielabel B. De levensduur van de woningen is zo met 40 jaar verlengd.

Prijsuitreiking op 3 juni
Stichting NRP (Nationaal Renovatie Platform) reikt elk jaar de NRP Gulden 

Feniks uit aan de beste renovatie en transformatieprojecten in Nederland. 

Dit jaar zijn er liefst 111 inzendingen, een recordaantal. De genomineerden 

worden op 23 april bekendgemaakt en de prijsuitreiking is op 3 juni. 

Praten over uw woningvoorraad?
Sluit uw woningvoorraad ook onvoldoende aan bij de (toekomstige) vraag 

en wilt u meer weten over mogelijkheden voor transformatie? Neem dan 

contact op met directeur Cas Stuut: (0413) 26 48 33  

of cas.stuut@hendrikscoppelmans.nl.   

BudgetRijwoningen® 
in Beek en Donk
In de uitbreidingswijk Beekse Akkers in Beek en Donk ontwikkelt 

Hendriks Coppelmans tien betaalbare koopwoningen gebaseerd 

op het concept BudgetRijwoning®. De hoek en tussenwoningen in 

project ‘Isidorushoeve’ worden vanaf €169.000, v.o.n aangeboden. 

‘Isidorushoeve’ maakt deel uit van een groter woningbouwplan 

waarvoor de gemeente Laarbeek Hendriks Coppelmans selecteerde. 

In totaal ontwikkelen en realiseren we in de wijk 43 koop en 

vrijesectorhuurwoningen. www.deisidorushoeve.nl

Een succesvolle transformatie van drie  

eengezinswoningen in zes kleinere wooneenheden. 

Dertig nul-op-de-meterwoningen voor Goed Wonen

‘Koppositie in ketensamenwerking verstevigen’ 
De praktijk bewijst het: waar opdrachtgever en een bouwonderneming 

met haar gespecialiseerde partners nauw samenwerken, stijgt de kwa

liteit en dalen de integrale kosten. Zeker als je project overstijgend met 

hetzelfde team werkt. “Ketensamenwerking zorgt voor meer efficiency 

en daardoor een vlotter bouwproces met kortere doorlooptijden en 

minder faalkosten. Maar met name zorgt het voor een hogere tevreden

heid bij bewoners en medewerkers”, verduidelijkt directeur Cas Stuut. 

“Als pionier in ketensamenwerking willen we onze koppositie graag 

behouden. Dan moet je jezelf continu verbeteren. Daarom zie je bij ons 

veel zelfreflectie en regelmatige herijking.”

Investeren in kennis
Na de renovaties in de wijken Loven en Vogeltjesbuurt, heeft Hendriks 

Coppelmans recentelijk in Tilburg het derde ketensamenwerkingsproject 

voor Tiwos opgeleverd. Om de samenwerking te evalueren en verbeter

punten te benoemen, gingen onlangs alle ketenpartners met elkaar in 

gesprek. “Er werd open en positief kritisch van gedachten gewisseld”, 

vertelt Cas Stuut. “Hoe kunnen we nog efficiënter werken, ook bij kleinere 

projecten? En hoe kunnen we nog waardevoller zijn voor de opdracht

gever? De oplossingen hiervoor leggen we vast in een verbeterplan.”   

Ook op andere vlakken blijft Hendriks Coppelmans investeren in kennis. 

Bijvoorbeeld via samenwerking met prof. dr. Jack van der Veen, hoog

leraar Supply Chain Management aan de Nyenrode Business Universiteit, 

de Regieraad Bouw en andere koplopers in ketensamenwerking.   

Constructief verbeteroverleg met ketenpartners.

Hendriks Coppelmans bouwt voor woningcorporatie Goed Wonen 

in Gemert dertig nulopdemeterhuurwoningen. Daarmee gaat de 

corporatie weer een stap verder dan het oorspronkelijke plan.

Goed Wonen koos voor een partnership met Hendriks Coppelmans 

vanwege de scherpe prijs en het meedenken bij de uitontwikkeling.  

“De opdrachtgever heeft zelfs ons voorstel opgepakt om een stap verder 

te gaan”, vertelt directeur René Beks. “In plaats van energieneutrale 

woningen komen er nu dertig nulopdemeterwoningen. Dit sluit nog 

beter aan bij de duurzaamheidsgedachte van de corporatie.”

Besparen op 
woonlasten
Joris Wismans, manager 

vastgoed bij Goed Wonen, is 

blij met de inbreng van Hendriks 

Coppelmans. “Energiekosten 

vormen een steeds groter deel 

van de vaste woonlasten.  

Met een nulopdemeterwoning 

kan de huurder hierop flink 

besparen. Samen met Hendriks 

Coppelmans en Technisch Adviesbureau Crone treffen wij hiervoor 

de juiste maatregelen. Zo krijgen deze woningen een warmtepomp, 

zonnepanelen en extra isolatie. Hendriks Coppelmans denkt met ons 

mee, komt met creatieve oplossingen en zorgt voor een haalbare 

businesscase. Precies wat wij zoeken bij onze partners.”

Eerder ontwikkelde Hendriks Coppelmans al nul-op-de-meterwoningen 

in Vlijmen en Haaren. De oplevering van de vijftien huurwoningen aan  

de Elzenhof en vijftien aan de Prinses Irenestraat in Gemert volgt  

eind dit jaar.    

Joris Wismans, manager 

vastgoed bij Goed Wonen.

Kinderen maken kennis 
met de bouw
Leerlingen van basisschool De Palster uit Uden keken op 29 

januari hun ogen uit tijdens een bezoek aan Hendriks Coppelmans. 

Wie weet was het voor sommige kinderen de eerste stap op weg 

naar een opleiding in de bouw. Want met het aanwakkeren van die 

interesse kun je niet vroeg genoeg beginnen!

Door het organiseren van schoolbezoeken, snuffelstages en onze 

deelname aan (regionale) samenwerkingsverbanden zoals Techniek = 

Troef en Girlsday, laten we jongeren kennismaken met onze branche. 

Tegelijkertijd dagen we mbo’ers en hbo’ers uit om bij ons de verdieping 

te zoeken. Iets wat we natuurlijk blijven doen als mensen eenmaal 

bij ons in dienst zijn, onder meer via training on the job, cursussen 

en vervolgstudies. Als erkend leerbedrijf willen we jonge mensen 

een bijzondere leerervaring bieden en de bouw van nog meer goed 

opgeleide medewerkers voorzien.   

Transformatie zorgpanden
Hendriks Coppelmans helpt zorginstellingen met het energetisch renove

ren van vastgoed. Onze eigen EPAadviseur vervult hierin een hoofdrol. 

Aan de hand van een doeltreffende quickscan en verregaande kennis 

van financieringsconstructies, bieden we zorgorganisaties handvatten. 

Daarbij kunnen we ook de mogelijkheden verkennen voor een functione

le transformatie van zorgpanden, bijvoorbeeld omvorming naar regulier 

wonen, (sociaal) werken of wonen voor andere zorgdoelgroepen.  

Meer weten? Neem dan contact op met directeur ontwikkeling René 

Beks via (0413) 26 48 33 of rene.beks@hendrikscoppelmans.nl.   

Enthousiaste leerlingen van basisschool De Palster 

tijdens een schoolbezoek.
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