Kwaliteitsimpuls
samen werken
Goed inspelen op actuele huisvestingsvraagstukken van woningcorporaties vraagt om kennis en vernieuwing. In die snel bewegende
markt brengt Hendriks Coppelmans de dienstverlening naar een
hoger niveau met het aantrekken van een ‘vernieuwend verbinder’.
René Beks (rechts) vertelt bij event Energiesprong
over ervaringen met nul-op-de-meter

Aansluiting bij
Stroomversnelling
Brabant

De 36-jarige Brechje Lubse is vanaf 3 november het gezicht van
deze nieuwe functie.
Woningcorporaties nog beter bedienen met kennis van procesvernieuwing en
volkshuisvesting. Een taak die Brechje Lubse, voormalig procescoördinator en
senior projectmanager programma ketensamenwerking voor Stichting Wonen
Limburg, op het lijf is geschreven. Algemeen directeur Bart Hendriks is dan ook
blij met haar komst. “Met haar professionele kijk weet Brechje relevante
maatschappelijke ontwikkelingen in samenwerking te vertalen naar een
doordacht, klantgericht en passend aanbod. Brechje herkent haar intrinsieke
drive naar vernieuwing in onze organisatie. Er was direct een klik.”

Hendriks Coppelmans heeft zich aangesloten bij
Stroomversnelling Brabant. Een duurzaam en breed

Klantenblijheid

gedragen initiatief van de provincie Noord-Brabant, de

Brechje Lubse geeft met haar kennis en ervaring kleur aan de nieuwe functie.

vijf grote gemeenten, corporaties, bouwers, adviseurs,

“Zo kunnen we de samenwerking met corporaties nog beter vormgeven”, legt

kennisinstituten en opdrachtgevers. In oktober

Bart Hendriks uit. “De markt beweegt voortdurend. Corporaties willen partners

ondertekenden we hiervoor de zogeheten Brabantdeal.

die anticiperen op zaken als woonlastenverlaging, bewonerscommunicatie en

Het gezamenlijk streven? Een volledig energieneutrale

dagelijks onderhoud. Brechje speelt hier met een frisse en actuele blik op in. Zij

woningvoorraad in 2050.

is sterk gericht op klantwensen, klantrelatie, vernieuwing en een efficiëntere
manier van samenwerken. Of, zoals Brechje het zelf noemt, ‘klantenblijheid’.

NOM-renovatieconcept

Dat woord vat het eigenlijk perfect samen.”

In harde cijfers betekent dit dat in 35 jaar tijd liefst 800.000
bestaande woningen naar nul-op-de-meterwoningen worden
getransformeerd. “Om dit te bereiken, delen wij graag onze
expertise”, vertelt directeur ontwikkeling René Beks. “Neem
ons NOM-renovatieconcept. Hierin komt onze expertise in
nieuwbouw nul-op-de-meterwoningen samen met onze
jarenlange ervaring in groot onderhoud. Dit betekent ook dat
wij een NOM-renovatie slim kunnen combineren met een
binnenrenovatie. Fijn voor de opdrachtgever én de
bewoners. Er loopt al een pilotproject met Bergopwaarts
waarin we de komende tijd een aantal bestaande woningen
nul-op-de-meter maken. Door aan te sluiten bij de
Brabantdeal kunnen we ons concept objectief laten

Brechje Lubse: “Ik wil graag verwonderen en de twinkeling in de
ogen zien bij iedere betrokkene van het bouwproces.”

beoordelen en verder versterken. Want alleen samen met
onze opdrachtgevers komen we tot het juiste plan om de
doelstelling in 2050 te halen.”

Blije reacties bij ORO
Blij en trots waren cliënten, familieleden en ORO-medewerkers
vrijdag 2 oktober bij de officiële opening van de Noordzone van Het
Rijtven in Deurne. Hier realiseerden we vijf woon- en drie dagbestedingsgebouwen voor ORO, een zorginstelling voor mensen met een
(ernstige) verstandelijke beperking.

Complimenten voor inlevingsvermogen
Op de openingsmiddag klonken er complimenten voor het bouwteam.
ORO-directeur Ingrid de Vries: “Een flexibele bouwpartner die uitstekend
inspeelde op de wensen van de organisatie én de specifieke vragen van de
bewoners.” Voor hen had Hendriks Coppelmans nog een verrassing in petto:
een overkapping van FSC-hout die mooi in de natuurlijke omgeving past.
Bij de opening van Het Rijtven trapt PSV-legende Willy van der Kuijlen
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een balletje met cliënten van ORO. (foto: Hein van Bakel)

Algemeen directeur Bart Hendriks ontving als dank een fraai kunstwerk uit
handen van Igor en Fons.

