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Huis & Erf hecht veel waarde aan haar vaste 

samenwerkingspartners. Ze laat zich ondersteunen 

en onderhoudt relaties met vaste externe experts. 

Als er één woord is dat deze relaties typeert, is 

het wel vertrouwen. Zowel Hendriks Coppelmans 

Bouwgroep als Van Thiel Optimaal bevestigen wat 

Peter Kleijnen van Huis & Erf zegt. “Om structureel 

samen te werken is een stevige basis nodig.”  

Peter gaat verder. “Met veel bedrijven, zoals 

Van Thiel en Hendriks Coppelmans, werken we 

al jaren naar volle tevredenheid. Onze huurders 

krijgen jaar in jaar uit dezelfde mensen over de 

vloer, die hun werk bovendien snel en efficiënt 

doen omdat ze de huurders en de huizen goed 

kennen. Over en weer investeren zowel wij als 

onze partners voortdurend in kwaliteit, met als 

gezamenlijk doel dat de huurder comfortabel 

woont en blijft wonen. Als we vanuit Huis & Erf 

iemand ergens heen sturen, vertrouwen we erop 

dat hij zijn werk goed doet. De huurder moet 

tevreden zijn én blijven.”

Steeds dezelfde gezichten
Vaste ketenpartners, zo noemt Peter de personen 

met wie ze vaak samenwerken. “We gaan bewust 

voor lokale bedrijven en vastigheid op lange termijn. 

We zouden wel steeds op zoek kunnen gaan naar 

een bedrijf dat op dat moment de beste of het goed-

koopste is, maar dat zou kwaliteits-, capaciteits- en 

financiële problemen geven. Iemand die je amper 

kent, zet bijvoorbeeld geen stapje extra en is minder 

flexibel met feestdagen. Voor onze huurders is 

Van Thiel Optimaal
Al meer dan 40 jaar is het Schijndelse Van Thiel een 

van de vaste partners als het gaat om cv-ketels 

en verwarmingsinstallaties. Het begon als Jos van 

Thiel, daarna heette het bedrijf Installatiebedrijf Van 

Thiel en intussen staan broers Rob en Chris van 

Thiel aan het roer van het regionaal actieve Van 

Thiel Optimaal. Hoe ervaren zij de samenwerking?

“We kennen de huizen en huurders van Huis & Erf 

van haver tot gort. We zijn inmiddels een volwaar-

dige partner die meedenkt en met ideeën komt”, 

vertelt Rob. “Daar krijgen we ook alle ruimte voor, 

omdat Huis & Erf meegaat met de tijd en investeert 

in innovatie.” Chris vult aan. “We plannen ons werk 

zelf in, in overleg met de huurders natuurlijk. Sinds 

een paar jaar bellen bewoners ons rechtstreeks 

en zit Huis & Erf er niet meer tussen. Dat getuigt 

van vertrouwen in onze expertise en manier van 

werken.” Van Thiel Optimaal doet gaskeuringen, 

installeert verwarmingsinstallaties, vervangt deze 

na 20 jaar en verzorgt onderhoud en service. “Na 

al die jaren worden onze monteurs ook op straat 

aangesproken door huurders, dat is het mooie van 

een dorp. Betrokkenheid. Gelijkwaardigheid. Daar 

het wel zo duidelijk en handig als het onderhoud 

steeds door dezelfde mensen gedaan wordt. Het 

werkt prettig en snel als een monteur of loodgieter 

je woning, de installatie én jou als huurder kent. 

Ja, we geloven in de kracht van een langdurige 

samenwerking. Onze woningen hebben we immers 

ook voor de komende 50 tot 100 jaar!”

Direct contact en initiatief
“Neem nou Van Thiel Optimaal. Als er iets is met 

de ketel, bellen bewoners hen rechtstreeks. Zij 

weten meteen hoe en wat, kennen het soort sto-

ringen en sturen direct de goede monteur. Het zou 

toch gek zijn als wij daartussen moeten zitten? 

Ook wat onderhoud betreft neemt van Thiel initia-

tief. Als ze vinden dat in een bepaald complex de 

installaties aan vervanging toe zijn, koppelen ze dit 

terug. Ze ontzorgen ons. En daar heeft de huurder 

profijt en gemak van.”
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geloven wij in. Net als Huis & Erf.”

Toen, nu en straks
“Begin jaren ’70 plaatste onze vader Jos de eerste 

verwarmingsinstallatie in een sociale huurwoning in 

Schijndel. De ontwikkeling van lokale naar centrale 

verwarming was in volle gang. Anno 2017 zijn er 

nog altijd enkele huizen waar geen centrale ver-

warming in zit, al hebben de meeste inmiddels een 

HR-ketel. De nieuwe ketels die we installeren, zijn 

de zuinigste die er zijn. Dit levert voordeel op voor 

de huurder in de vorm van lagere woonlasten. Wat 

we tegenwoordig steeds meer zien, is elektrische 

verwarming. Over een jaar of 30 wil Nederland 

gasvrij zijn, dus daar spelen we al op in met het 

plaatsen van warmtepompen. Wat we verder ver-

wachten voor de toekomst? Nóg minder energie-

kosten! Doordat steeds meer mensen zelf energie 

opwekken met behulp van zon of wind, wordt de 

prijs van elektrische energie alsmaar lager.”

“Als ik een storing doorgeef, 
staat mijn vaste monteur snel 
op de stoep.”

“We kennen de huizen en huurders van 
Huis & Erf van haver tot gort.”

Meer over 
duurzaamheid in 
woningen lees je 

op blz. x. 
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Hendriks Coppelmans Bouwgroep
Sinds 2004 doet Hendriks Coppelmans uit Uden 

onderhoud- en renovatiewerk voor Huis & Erf. Ze 

realiseren nieuwe keukens, badkamers en toiletten 

en complete renovaties van complexen en huizen. 

Terwijl ze hard aan het werk zijn om monument 

Oud-Beekvliet in Sint-Michielsgestel om te bouwen 

tot geschikte appartementen, maken project- 

coördinator Frank Hermkens en uitvoerder 

Edwin Paalman graag even tijd.

“Zowel in contacten met de bewoners als in ons 

werk worden we erg vrij gelaten”, legt Frank uit. 

We krijgen van Huis & Erf door welke huizen aan 

de beurt zijn en vanaf dat moment pakken we het 

zelf op. We checken of er inderdaad onderhoud 

nodig is, stemmen de keuzes en planning met 

de huurder af, boeken indien nodig hoogwerkers 

en nemen maatregelen voor eventuele overlast.” 

Peter Kleijnen van Huis & Erf beaamt dit. “Wij laten 

ze zoveel mogelijk direct met de bewoners com-

municeren, zodat deze een vaste contactpersoon 

hebben en de werkzaamheden in hun huis snel en 

doelgericht verlopen.” 

Er is een aantal vaste partners van Huis & Erf. We hebben het hier over externe 

bedrijven die werkzaamheden verrichten in en aan de woningen. Kwam er laatst 

een monteur over de vloer voor je cv-ketel? Is er in het kader van onderhoud of 

renovatie gewerkt aan je keuken, badkamer, de elektra of het dak? Grote kans 

dat het iemand van deze lokale bedrijven was.

In elkaars hoofd kijken 
“De samenwerking verloopt zo goed, omdat we 

na 13 jaar precies weten wat we aan elkaar heb-

ben”, gaat Edwin verder. “We kennen de regels, 

huurders en huizen van Huis & Erf, waardoor we 

in de meeste situaties zelf kunnen inschatten 

wanneer we in overleg moeten of wanneer we het 

zelfstandig mogen oplossen. De huurder ontvangt 

continu dezelfde ploeg mensen, belt ons als er 

iets afgestemd moet worden en wordt niet van 

het kastje naar de muur gestuurd. Dat werkt voor 

iedereen prettig. Wat ons betreft gaan we nog 

jaren zo door!”

‘Meer zien van 
het oud-seminarie 

Beekvliet? 
Kijk op blz. x.’

“We weten van elkaar 
wat we denken en 
weten precies wat wél 
en niet kan.”
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De vaste partners 
van Huis & Erf
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