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Een team dat goed op elkaar is ingespeeld, boekt betere 

resultaten. Absolute logica in de sport en inmiddels ook steeds 

meer in de bouw. Dat het echt zo werkt, zien we in Tilburg. Daar 

tekenen Hendriks Coppelmans en vaste ketenpartners binnenkort 

voor het zesde grootonderhoudsproject in dezelfde samenstel-

ling. André van der Wouw, manager vastgoed van opdrachtgever 

Tiwos: “Wij zijn ‘om’, maar we blijven kritisch.”

Het eerste wapenfeit van de keten met Hendriks Coppelmans als kartrek-

ker, was de renovatie van 180 woningen van Tiwos in de Tilburgse wijk 

Loven in 2011. “Toen was er nog geen trackrecord, alleen vertrouwen”, 

stelt André van der Wouw. “Nu we meerdere projecten verder zijn, zie je 

de meerwaarde pas echt. De kwaliteit, efficiency, doorlooptijden en 

bewonerstevredenheid zijn verbeterd. Bovendien zien we innovaties tot 

stand komen, zowel technisch als procesmatig. Dit toont aan dat je pas 

van ketensamenwerking kunt spreken als deze projectoverstijgend is.” 

Cas Stuut, directeur van Hendriks Coppelmans: “Vooruitstrevende 

ketenpartners zoeken elkaar continu op, ook buiten projecten om. Om  

te sparren, te vernieuwen en elkaar te versterken. Niet voor niets zijn we 

aangesloten bij het platform Ketensamenwerking van Nyenrode Business 

Universiteit. We willen vooraan zitten in de kennistrein.” 

Continu leren en verbeteren
De keten heeft momenteel het vierde project in uitvoering; nummer vijf en 

zes zijn al ingepland. Het succes zit volgens Cas Stuut in de continue 

verbeterdrang. “We blijven evalueren, bijsturen en optimaliseren. Een 

voorbeeld? Wij communiceren sinds kort rechtstreeks met de voorlieden 

van de ketenpartners; de projectleiders zijn ertussenuit. Veel efficiënter. 

Daarnaast hebben we een digitaal platform ontwikkeld om informatie te 

delen, ook met de opdrachtgever. Om kosten te besparen, vergaderen 

we vaker via Skype. En de stuurgroep hebben we laatst in ere hersteld 

om het effect van verbeteringen te meten.” Ook op de werkvloer is 

verbetering het toverwoord. “Iedereen luncht tegenwoordig tegelijk, en 

niet meer in ploegen”, aldus Cas Stuut. “Je merkt dat mensen elkaar 

daardoor makkelijker aanspreken op verbeterkansen. Weer een stap  

die de kwaliteit ten goede komt.”

Loslaten en scherp blijven
Voor Tiwos is ketensamenwerking een kwestie van loslaten. André van 

der Wouw: “Waar we vroeger zelf achter ons bureau de oplossingen 

bedachten, laten we dit nu over aan deskundigen. En dat werkt, als je 

maar open communiceert. Samen optrekken en uitdagingen delen, daar 

gaat het om. Ik merk dat iedereen er enthousiast van wordt en dat geeft 

energie. We zijn ‘om’, maar het is wel zaak om scherp te blijven. We 

Renovatie-app geeft        
realtime inzicht 
De digitale woningopname met tablet, al jaren gemeengoed bij 

Hendriks Coppelmans, is doorontwikkeld tot een volwaardige 

Renovatie-app®. Dit in samenwerking met softwareleverancier 

Kraan Bouwcomputing. Het resultaat: een handige applicatie om 

bij renovatie- en onderhoudsprojecten de werkzaamheden per 

woning te registreren. Dankzij een directe koppeling met de 

kantoordatabase, zijn de gegevens op de tablet altijd up-to-date. 

Met minder overlegmomenten, faalkosten en administratieve 

handelingen als resultaat.

Kwaliteitscontrole en opleverregistratie
Bewoners zien in één oogopslag welke werkzaamheden per ruimte aan 

bod komen, inclusief keuzemogelijkheden. “En onze ketenpartners weten 

met één druk op de knop welke werkzaamheden ze mogen uitvoeren, 

“Met het zesde project in zicht, 

slaagt deze keten er nog steeds in 

om innovatie en vernieuwing toe te 

passen. Een behoorlijk uniek 

fenomeen. Hier wordt gestuurd op 

teams, niet op bedrijven.”

Dirk Zuiderveld,  

specialist in ketensamenwerking

BIM: van pilotproject naar dagelijkse praktijk
Wat een jaar geleden nog veelbelovende pilotprojecten waren, is inmiddels gemeengoed bij Hendriks Coppelmans: werken met een 

bouwinformatiemodel. Inmiddels wordt BIM ook al ingezet bij clashsessies met ketenpartners en voor het visualiseren van de bouwplaats-

inrichting. En daar blijft het niet bij. “BIM is hier aan de orde van de dag.”

Bij de start van elk project kiest Hendriks Coppelmans de juiste 

ketenpartners. “Zij denken al in een vroeg stadium met ons mee over 

de inzet van BIM en de opbouw van het model voor dat specifieke 

project”, zegt hoofd projectbureau Marti Smits. “Hiervoor ontwikkelden 

we een eigen standaard met een unieke werkmethodiek die aansluit op 

de landelijke richtlijnen. Onze hele organisatie kan hiermee uit de 

voeten, en onze partners nemen we daarin mee.” “Dit is het resultaat 

van de eerste, succesvolle pilotprojecten”, vult BIM-specialist Ted 

Pasveer aan. “Samen met architecten en constructeurs bouwen we 

aan het moedermodel. Daarna vullen de andere ketenpartners het aan 

op hun discipline. Zo creëren we voor ieder  project een specifiek 

bouwinformatiemodel.”

Meer intelligentie in projecten
“Om elke partner eenvoudig toegang te geven tot het model, werken we 

met een open BIM-standaard en het uniforme uitwisselformaat IFC. Zo 

kan iedereen informatie toevoegen, ongeacht het softwarepakket”, legt 

Ted Pasveer uit. “De koppeling met het softwareprogramma Solibri Model 

Checker stelt ons in staat het hele bouwproces tussen alle partijen te 

coördineren en clashes te detecteren. Zo brengen we nog meer 

intelligentie in projecten. Partners die daarin minder ver zijn dan wij, 

nemen we graag in de arm. Juist in die samenwerking en de voort-

durende verbetering van de inzet van BIM zit de belangrijkste winst: 

procesoptimalisatie en lagere kosten.”

BIM op de bouwplaats
BIM heeft inmiddels ook de weg naar de bouwplaats gevonden. Marti 

Smits: “Door het inladen van de omgeving visualiseren we de bouwplaats-

inrichting. Handig voor ons, bijvoorbeeld om vooraf de plek van de 

bouwkraan te bepalen. En buurtbewoners zien de toekomstige situatie 

voor zich in 3D. Zij zien de aan- en afvoerroute van het bouwverkeer, de 

locatie van de bouwkeet én dat bestaande bomen blijven staan. Een goed 

middel om omgevingshinder vroegtijdig in beeld te krijgen en begrip te 

kweken bij buurtbewoners en gemeenten. Het succes is al bewezen bij de 

nieuwbouw van 29 woningen in Berkel-Enschot. Een van de vele projecten 

die we volledig in BIM realiseren, net zoals onder andere Isidorushoeve in 

Beek en Donk, de Gaarden in Uden en al onze BudgetRijwoningen®.”

Blik op de toekomst
Nieuwe kansen op BIM-gebied volgen elkaar in rap tempo op. Ted 

Pasveer: “Als koploper volgen wij die ontwikkelingen op de voet. Zo 

onderzoeken we nu of we naast bouwmaterialen ook de kosten en 

tijdsplanning in het model kunnen opnemen. De volgende stap is een 

flatscreen in de bouwkeet, zodat we het model ook op locatie kunnen 

bekijken en aanpassen. En ook 3D-printing komt eraan. De ontwikke-

lingen gaan hard.”    

BIM-specialist Ted Pasveer (rechts) en Mark Smaling, calculator/

werkvoorbereider, werken aan een BIM-project.

moeten onszelf continu kunnen verantwoorden richting onze Raad van 

Toezicht en natuurlijk de klant.” 

Van gevoel naar harde cijfers
Aan de legitimatie van ketensamenwerking wordt hard gewerkt. Tiwos en 

Hendriks Coppelmans zijn bezig met de ontwikkeling van een tool om de 

prestaties bij ketensamenwerkingsprojecten te monitoren, te objectiveren 

én af te zetten tegen de resultaten bij ‘traditioneel’ uitgevoerde werken. 

“We hebben een goed gevoel over ketensamenwerking, maar het gaat 

uiteindelijk om de harde cijfers”, besluit André van der Wouw. “Die 

vertellen je hoe het écht zit. Bovendien kunnen we dan gaan bench-

marken met de landelijke situatie.”  

Tiwos is ‘om’: zesde project in dezelfde keten

terwijl de opdrachtgever realtime zicht houdt op de status ervan”, 

verduidelijkt uitvoerder Marco Fleuren. “Het opnemen van de kwaliteits-

controle en opleveringsregistratie in de app is de volgende stap. Hiervoor 

integreren we een checklist in het systeem. Zien we bij de controle een 

verbeterpunt? Dan maken we daarvan een fotonotitie, die direct naar de 

juiste partner gaat. Een prettige manier van werken voor alle partijen.”  

Uitvoerder Marco Fleuren (rechts) gebruikt de Renovatie-app bij  

een project in Heesch en bewoner Andre Baldyga kijkt mee.

Uitvoerder Rini Janssen, directeur Cas Stuut en André van der Wouw (Tiwos) bezoeken 

een appartementencomplex dat ‘in de keten’ gerenoveerd gaat worden.




