BuurtBouwen® biedt
integrale kijk op
woningvoorraad

Maatschappelijk Mooi® landt in meer gemeenten
Betaalbare woonruimte, een prettige werkomgeving en wijk

Van concept naar businesscase

diensten die samenkomen op één locatie: dat is Maatschappelijk

In maart kwamen de partners bijeen voor de operationele uitwerking.

Mooi® in een notendop. In Uden ziet de gemeente kansen voor

“Het was een prettig en constructief overleg, aangestuurd door een

zo’n multifunctioneel woon- en dienstencentrum. Samen met

onafhankelijke gespreksleider”, aldus Anita Pauwels. “Het resultaat?

De samenleving verandert en de bouwbranche verandert mee.

woningcorporatie Area, Social Enterprise IBN en Hendriks

Meer duidelijkheid over ieders
rol en bijdrage in het traject

Meer en meer verplaatst de focus zich naar de wensen van de

Coppelmans werd hiervoor in maart een belangrijke stap

woonconsument en het vitaal en up-to-date houden van de

gezet. Ook in andere gemeenten is Maatschappelijk Mooi®

bestaande woningvoorraad. Waar veel bouwbedrijven zich nog

inmiddels enthousiast opgepakt.

vooral richten op productie, kijkt Hendriks Coppelmans met een
meer integrale blik naar deze uitdagingen. Dat betekent meer

Maatschappelijk Mooi speelt in op ontwikkelingen in de maatschappij.

aandacht voor bewoners, transformatie en verduurzaming van

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht van

woningen, met BuurtBouwen® als allesomvattend concept.

mensen, onder andere door de nieuwe Wmo en Participatiewet.

“Zo wordt wonen geweldig, juist in de bestaande buurten.”

Langer zelfstandig thuis wonen, een andere invulling van de zorg

Gemeente Uden:

‘Als je doet wat je
altijd deed, krijg je
wat je altijd kreeg’.

en passend werk voor mensen in de eigen wijk: deze en andere
“Onze branche zit in een transitieperiode en de veranderingen vragen om

en de randvoorwaarden die
daarmee samenhangen. We
hebben dan ook afgesproken
om samen de volgende stap
te zetten. Dat betekent dat
we onderzoeken of er in Uden
een haalbare businesscase
te maken is. Daarna komt het

ontwikkelingen hebben veel impact in de samenleving. De gemeente

volgende beslismoment en onderzoeken we welke locatie het meest

vernieuwende oplossingen”, vertelt Bart Hendriks, algemeen directeur van

vervult hierin een centrale rol en doet graag een beroep op organisaties

geschikt is voor de nieuwe accommodatie.”

Hendriks Coppelmans. “Als ontwikkelende bouwgroep wachten we niet

die wonen, werken en wijkdiensten vernieuwend samenbrengen.

Meer gemeenten volgen

af, maar komen we zelf met initiatieven en innovatieve concepten. Na de
periode van wederopbouw en nieuwbouw, verplaatste onze aandacht

Vierstappenplan

Maatschappelijk Mooi is in eerste instantie ontwikkeld in de gemeente

zich sinds 1992 naar (re)vitalisering van de bestaande woningvoorraad.

“Samen met IBN en Area ontwikkelden we een basisconcept dat hier

Uden. Nu zien ook andere gemeenten en social enterprises volop

Om voor elke afzonderlijke wijk of buurt daadkrachtig te kunnen inspelen

uitstekend bij aansluit”, vertelt Anita Pauwels, conceptontwikkelaar bij

kansen. “Inmiddels is het concept ook in Beek en Donk, Helmond en

op de demografische, economische en sociaalmaatschappelijke

Hendriks Coppelmans. “Maatschappelijk Mooi is ons antwoord op de

bij WSD in Boxtel enthousiast ontvangen”, verduidelijkt Anita Pauwels.

veranderingen, ontwikkelden we een innovatief concept: BuurtBouwen.”

uitdagingen die voor ons liggen, zoals burgerparticipatie stimuleren en

“Samen met een aantal partijen werkt Hendriks Coppelmans ook in

de juiste woonruimte en ondersteuning bieden aan mensen die dit nodig

deze gemeenten aan voorzieningen voor wonen, werken en

hebben. Dat is onze gedeelde verantwoordelijkheid, en elke partner

wijkdiensten. Voor ons een mooi signaal dat Maatschappelijk Mooi®

vervult daarin een belangrijke rol. Vanuit deze gedachte hebben we het

antwoord geeft op de vragen van de toekomst.”

®

Leefbaar en vitaal
“Een buurt is veel meer is dan een cluster van woningen; het is een
samenleving op zich”, beseft Bart Hendriks. “Juist in een samenleving

Bart Hendriks: “Vanuit zes invalshoeken kijken naar bestaande buurt”.

waar oude zekerheden verdwenen zijn is de behoefte aan een echt ‘thuis’,
een veilige basis, steeds belangrijker. Neem alleen al de toenemende

projectplan ‘Wonen, Werken en Wijkdiensten’ opgesteld, inclusief een
plan van aanpak. In dit vierstappenplan werken we het concept steeds

Wilt u meer weten over het concept Maatschappelijk Mooi®?

Regie bij woningcorporatie

verder uit. Na elke stap beslissen we samen of de tijd rijp is voor de

Neem dan contact op met Anita Pauwels via (0413) 26 48 33 of
anita.pauwels@hendrikscoppelmans.nl.

vergrijzing, de stijgende vraag naar eenpersoonswoningen en de

Door in gesprek te blijven met gemeenten, corporaties en

volgende fase. Zo bereiken we ons gezamenlijke doel: een passende

energie- en betaalbaarheidsvraagstukken. Net als aandacht voor sociale

maatschappelijke organisaties, houdt Hendriks Coppelmans

woon- en werkomgeving voor deze groep mensen.”

cohesie. Om tot een leefbare en vitale buurt te komen die klaar is voor

deze aanpak actueel. “Alleen door écht te weten wat er speelt

de toekomst, kun je niet volstaan met bouwen of verbouwen alleen.

en waar de individuele wijkbewoner om vraagt, kunnen wij die

Dit vraagt om een duidelijke visie, de juiste samenwerkingspartners,

integrale dienstverlener zijn die onze partners ontzorgt”, legt

technische ingrepen en slimme financieringsvormen. Alle vraagstukken die

Bart Hendriks uit. “Terwijl de woningcorporatie de regie behoudt,

in zo’n wijk samenkomen, kunnen we met BuurtBouwen beantwoorden.”

nemen wij de verantwoordelijkheid voor de analyse, advisering,

Zekerheid, ook in de exploitatie!

bewonerscommunicatie en de realisatie. Er is behoefte aan betere

Een van de pijlers van BuurtBouwen® is het op peil houden van de kwaliteit van woningen. Via een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Integrale en
systematische aanpak

en betaalbare oplossingen voor bestaande bouw. Met BuurtBouwen

brengt Hendriks Coppelmans precies in beeld welke acties daarvoor nodig zijn. Het resultaat: een langere levensduur, hogere kwaliteit én

spelen we daarop in. Wij hebben de middelen en de kennis in huis om

zekerheid over de kosten op de lange termijn. Een hele zorg minder voor corporaties, zorginstellingen en andere vastgoedeigenaren.

Met BuurtBouwen biedt Hendriks

die opgave op kostenefficiënte wijze te realiseren.”

Coppelmans een complete
gereedschapskist voor de

Kijk op de wijk met het Hexagonmodel.

Samenwerking

bestaande woningvoorraad.

BuurtBouwen komt voort uit de sociaalmaatschappelijke betrokkenheid

Een integrale en systematische

van Hendriks Coppelmans. Bart Hendriks: “Als stabiele organisatie

oplossing waar veel

met een duidelijke visie op wonen, zoeken wij de verbinding in nauwe

woningcorporaties op zitten te

samenwerkingsverbanden en partnerships. Dit is geen kunstje, maar

wachten. Bart Hendriks: “Voor

zit diepgeworteld in ons DNA. Ik geloof echt dat BuurtBouwen een

corporaties kunnen we elke wijk zorgvuldig analyseren, behoeften

eigentijdse manier is om vanuit onze branche een bijdrage te leveren

inventariseren, gegarandeerde scenario’s opzetten, plannen ontwikkelen

aan een betere samenleving. We zijn daarmee op de goede weg,

Rust en zekerheid

en met bewoners communiceren. Daarvoor is ons Hexagon-model een

maar tegelijkertijd valt er nog veel terrein te winnen. Onder andere

Hendriks Coppelmans ondertekende onlangs, samen met zorginstelling

belangrijk middel. Een slim model dat we als blauwdruk op elke casus

door samenwerkingsverbanden te optimaliseren. Dan wordt wonen

ORO, een MJOP-overeenkomst voor een periode van drie jaar. Het

kunnen projecteren en vertalen naar haalbare scenario’s. Zo bepalen we

voor iedereen geweldig: ook in de huidige woning in de eigen,

gaat om het meerjarig planmatig onderhoud, reparatieverzoeken en

Zowel het opstellen als het uitvoeren van het MJOP is bij Hendriks

samen het gewenste eindgebruikersniveau en de relevante energetische,

vertrouwde buurt.”

24/7-servicediensten voor vijf woon- en drie dagbestedingsgebouwen.

Coppelmans in goede handen. Door jaarlijkse NEN 2627-inspecties

esthetische, ergonomische, ecologische en economische aspecten.
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Na nieuwbouw van deze complexen op het terrein van Het Rijtven

en adviezen blijft het plan actueel en houdt ORO de vinger aan de

Het resultaat? Hogere bewonerstevredenheid, beter gestructureerde

Meer weten over BuurtBouwen® of eens met ons van gedachten

in Deurne, neemt Hendriks Coppelmans daarmee de gedeelde

pols. En bij een woningmutatie realiseert een vast team snel de juiste

processen en gegarandeerde zekerheid in de exploitatie.”

wisselen? Neem dan contact op met directeur Bart Hendriks

verantwoordelijkheid in de exploitatie. Op basis van gemaakte keuzes

aanpassingen aan de woning. Dit alles biedt continu rust voor de

via bart.hendriks@hendrikscoppelmans.nl of (0413) 26 48 33.

in de bouwteamfase, komen we tot een doordacht onderhoudsadvies.

kwetsbare bewoners en zekerheid voor de zorgorganisatie.
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