
Sturen op woonlaSten én de tevredenheid van gebruikerS: voor veel bouwerS en techneuten 
iS dit bijzaak. hendrikS coppelmanS bouwgroep bv heeft dit al jaren verankerd in haar viSie 
en Scoort daarmee punten bij corporatieS. we ondervragen marti SmitS, ‘miSter nom’ bij de 
ontwikkelend bouwer: “energetiSch verantwoord bouwen iS één. bewonerS meekrijgen en 
leren omgaan met duurzame inStallatietechniek iS andere koek.”

Wonen moet geWeldig zijn

De Visie Van Marti sMits



ontwikkelaars en bouwers hebben natuurlijk heel lang het stempel gehad 

van traditionele, in zichzelf gekeerde, op stichtingskosten gestuurde 

organisaties. weinig flexibel, de klant is maar lastig en waarom voor een 

acht gaan, wanneer een zes voldoende is. die tijd is lang en breed voorbij, 

zeker bij projectbouwer hendriks coppelmans. van het woord ‘aannemer’ 

gaat manager projectbureau marti Smits al sputteren: het woord was al 

voor de economische crisis een no-go bij het udense bedrijf. 

aanbestedingen heten tegenwoordig ‘uitvraag’. onderaannemers het vel 

over de oren trekken? nee, het ontwikkelen en bouwen is een samenspel 

tussen partners, waarin iedereen het beste zou moeten willen. natuurlijk: 

de scherpte is er wel, want eerlijk, er moet onder aan de streep geld 

verdiend worden, maar de gebouwprestatie en de gebruikerswensen en 

ervaringen zijn leidend geworden. de pay-off: ‘wonen wordt geweldig’ 

boezemt een ambitieuze belofte in. 

Ontwikkeling van cOncepten

hendriks coppelmans heeft haar eigen concepten. de nom-concepten 

zijn ontwikkeld samen met de Stroomversnelling, het bekende 

aanjaaginitiatief. zeven concepten prijken op de bedrijfssite: van een 

betaalbare flexibele zorgwoning tot een nul-energie-sociale huurwoning. 

de budgetwoning, een rij- en een appartementvorm, is de troef voor 

corporaties mét nom keur, en vormt het grootste deel van de 

orderportefeuille van de brabanders. de rijtjeswoning heeft een 

houtskeletgevel met triple glas, een prefab ongelijkzijdig dak met 

ongeveer twintig pv-panelen op de zonzijde en is luchtdicht gebouwd 

met een infiltratie qv;10-waarde van 0,30 dm3/s.m2. het liefst levert 

hendriks coppelmans deze woning op met een bodemgebonden 

warmtepomp en vloerverwarming als afgifte, in combinatie met 

balansventilatie, maar er is ook een optie denkbaar met lucht/

water-warmtepomp in combinatie met systeem c-ventilatie. “meerdere 

smaken voor elk budget”, illustreert Smits, daarbij aangetekend dat de 

lucht/water-variant ook vaker wordt toegepast bij gestapelde bouw, 

waarbij de buitenunits bijvoorbeeld op het dak, onder een hoedje van 

pv-panelen kunnen worden geplaatst. in de bodemvariant staat de alpha 

innotec wzSv 62k3m met een gesloten bodemwisselaar standaard 

ingekleurd. een keuze die niet alleen te maken heeft met 

productkwaliteit, maar vooral ook met ondersteuning. vloerverwarming 

is de enige afgifte, in zones ingedeeld op basis van de klantvraag. een 

keuze die hendriks coppelmans samen met de vaste installatiepartner 

gpr projectinstallaties heeft gemaakt. de installateur uit heeswijk-

dinther is de vaste sparringpartner (zie kader bladzijde 8). een variant op 

het eigen budgetwoning-concept is de (af)topwoning. deze 

levensloopbestendige woning heeft standaard een slaapkamer en 

badkamer op de begane grond: betaalbaar en met een huurprijs die 

onder de aftoppingsgrens van 635,05 euro valt. ook voldoen ze aan de 

epv-eisen, waardoor de bewoners een energieprestatievergoeding 

betalen aan de corporatie. zo krijgen ze de garantie dat de woningen de 

beloofde energieprestatie blijven leveren.  

nOM en Beng

“de nom-woning is toch nog ruim 20.000 euro duurder dan de epc 0,4 

woning. bij beng (2020) wordt de warmtevraag nog meer bepalend, 

en dan heb ik de verwachting dat dit verschil kleiner wordt. een 

tussenwoning blijft snel onder de 25 kwh/m2 in beng. voor 

hoekwoningen en seniorenwoningen, met meer muuroppervlakte en 

dus warmteverlies, moeten we gaan rekenen. de speelruimte zit vooral 

in het bouwkundige component.” de warmtepomp is een ‘no-brainer’. 

de vraag naar gastoestellen komt nog sporadisch voor, maar het wordt 

kruimelwerk. “vooral ook omdat wij ramingen maken over de totale 

levensduur, is all-electric simpelweg de nieuwbouwstandaard.” maar 

Smits wil over de technische horizon blijven kijken: pvt-panelen (de 

combinatie van zonnestroom en zonthermisch) koppelen aan de 

warmtepomp is zo’n mogelijke oplossing. “de warmtevraag gaat verder 

terug, dus we gaan ook kijken naar elektrische radiatoren. opslag is 

een ander ding, daar moeten we ook naar gaan kijken. Sommige zaken 

zijn nog te pril, maar we houden het wel in de gaten.”  

Standaarden, Maar tOch Maatwerk

ondanks de conceptuele aanpak, is er toch veel ruimte voor maatwerk. 

“onze opdrachtgevers vragen om veel flexibiliteit”, zegt Smits. “dat 

betekent variaties in beukmaten, plattegronden. daarom zijn we ook 

niet, zoals veel grote collega’s, aan het industrialiseren met 
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Marti SMitS: “Het gaat niet enkel Meer oM Stenen Stapelen. er iS zo veel Meer. van planvorMing, via 

bewonerScoMMunicatie, naar energetiScH rekenen en Monitoren. en bouwen ja.”

Van aannemer naar dienstVerlenende 
bouWer
hendrikS coppelmanS bouwgroep bv, opgericht in 1921, 

wordt geleid door de derde generatie hendrikS, een 

oer-brabantSe onderneming, opererend vanuit uden. 

in 1997 werd de projectenbouwer het fuSiebedrijf 

hendrikS coppelmanS, jaarlijkS goed voor tuSSen de 300 

en 400 nieuwbouwwoningen binnen een Straal van één 

uur rondom uden met een totaalomzet van 70 miljoen 

euro. 

bij het bedrijf werken ongeveer 100 menSen. op de 

bouwplaatS zijn het vooral de timmerlieden die 

herinneren aan het klaSSieke ‘aannemerSwerk’; voor 

de meeSte uitvoerende taken ruSt het bedrijf op haar 

partnerS en flexibele Schil. 

de gemiddelde projectgrootte van de nieuwbouw iS 

tuSSen de twintig en zeStig woningen, maar er zijn 

uitSchieterS naar boven: in vlijmen werkt het bedrijf 

bijvoorbeeld aan de bouw van 117 nul-op-de-meter-

woningen, waarvan vijftig in de koop. 

“dit iS onS eerSte project met de energie preStatie 

garantie (epg), die we hebben ontwikkeld”, vertelt SmitS 

trotS. “de vijftig koopwoningen, volledig all-electric, 

worden gemonitord, waardoor de koperS 25.000 

euro extra hypotheekruimte kunnen krijgen.”



bijvoorbeeld prefab beton.” een woning van hendriks coppelmans is 

naast dak en hsb-gevel een traditioneel bouwwerk van kalkzandsteen 

en metselwerk, echter al wel luchtdicht gebouwd volgens de beng-

principes. “onze visie is flexibiliteit: we vinden het prettig om onze 

opdrachtgevers de ruimte te geven voor eigen wensen. wij willen juist 

niet de catalogusbouwer zijn die haar conceptboekje opent en zegt: dit 

is het.” hetzelfde geldt voor het installatiewerk: de woning wordt 

ingeregeld volgens de wensen van de gebruiker, zodat het huis zowel 

bouwkundig als installatietechnisch past als een jas van een 

kleermaker, in plaats van de standaard maatvoering van een 

textielgigant.

van aanBOdgericht naar klantgericht

de klantgerichte aanpak, ruim voor de economische crisis al ingezet, 

heeft de ontwikkelende bouwer overeind gehouden toen het minder 

ging. ook toen al opereerde het bedrijf vraaggestuurd. “we hebben 

onze visie goed over kunnen brengen naar corporaties die toentertijd 

sterk op stichtingskosten stuurden. nee, zeiden wij: kijk nou eens naar 

de woonlasten over de totale levensduur. laat ook het energieverbruik 

leidend zijn in keuzes die je bij de bouw maakt. hierin hebben we veel 

corporaties kunnen overtuigen: een belangrijke pijler onder ons huidige 

succes. onderscheidend zijn in de markt, oplossingen bieden voor de 

lange termijn.” dit betekent ook dat in samenwerking met onze vaste 

installateur(s) gekeken wordt naar de kwalitatief beste oplossing. 

“exploitatiekosten zijn voor onze opdrachtgevers ook kosten. wanneer 

we die kunnen tackelen door aan de voorzijde voor duurdere techniek 

te kiezen, zijn we dat aan onszelf verplicht om aan te bieden.”

kOperS- en huurderSBegeleiding

een serie woningen bouwen lijkt niet moeilijk: zo veel mogelijk 

repetitie zoeken, goed inkopen en met vaste partijen de afspraken 

formuleren. maar wat als je binnen die standaardisering tóch zo 

flexibel en persoonlijk mogelijk wilt blijven? dat hoeft geen 

spanningsveld te zijn, vindt marti Smits. hendriks coppelmans heeft 

juist groots ingezet op de klantreis in de vorm van begeleiding van 

huurders en kopers. “corporaties hebben hier flink op bezuinigd. wij 

zijn tien jaar geleden al begonnen met het verder intensiveren en 

professionaliseren van de bewonerscommunicatie. dit betekent dat 

onze begeleiders vanaf de eerste planvorming aanschuiven. zij 

behartigen, als werknemers van hendriks coppelmans, ook de 

belangen van de opdrachtgevers, verpakken de boodschappen in 

heldere taal en gaan vanaf het eerste moment tot ver na oplevering 

begeleiden, masseren en helpen. daar blinken wij echt in uit. dus mee 

met opnames, probleemgevallen preventief tackelen, uitleg in 

jip-en-janneketaal over wat de verduurzaming inhoudt, welke 

comfortconsequenties dit heeft, maar ook wat mogelijk nadelen of 

factoren van ontevredenheid zóuden kunnen zijn. dat is een kwestie 

van ervaring, maar vooral van mensenkennis. we hebben een 

uitvoerder die zich in de grootste probleemwijk als een vis in het water 

voelt, omdat hij de juiste snaren raakt.” 

help, ik heB ander cOMfOrt

bij die begeleiding zit tegenwoordig ook gebruikersgedrag bij 

duurzame installatietechniek, een belangrijke factor die bepaalt of je 

huis ook een thuis wordt. Smits: “mensen komen vaak uit een situatie 

met hoge temperatuursystemen met radiatoren en krijgen ineens te 

maken met een modulerende warmtepomp, vloerverwarming en 

balansventilatie. dat is een andere perceptie van comfort, waarin we 

duidelijke instructies mee moeten geven. hier besteden we met onze 

vaste installateurs veel aandacht aan. in teksten en handleidingen, 

maar bijvoorbeeld ook met youtube-filmpjes: hoe werkt het, hoe veel 

of hoe weinig kun of moet je het systeem beïnvloeden en hoe wordt 

de naregeling zo veel mogelijk maatwerk. bewoners- of 

kopersgesprekken gaan te vaak over de keuken en het tegeltje: terwijl 

juist het gebruiksgedrag in de woning dé factor is die de 

eindtevredenheid bepaalt.”

hypOtheekruiMte MeeneMen

bij dat begeleidingstraject is aan de voorzijde nog een factor 

bijgekomen: uitleg over de energie prestatie vergoeding (epv) bij 

huurwoningen of energie prestatie garantie (epg) bij koopwoningen. 

hiervoor moet de installatie gemonitord worden. dat is voor bewoners 

een verhaal dat je goed uit moet leggen, omdat het kan voelen als een 

inbreuk op de privacy. “in vlijmen hebben we nu de eerste vijftig 

kopers begeleid in de financiering, waarbij we dus via de epg 25.000 

gPr ProjeCtinstallaties: monteurs met 

iPad’s, digitale shoWroom, en álles 

doorgerekend

gpr projectinStallatieS uit heeSwijk-dinther verzorgt 

nagenoeg al het inStallatiewerk in de nom-nieuwbouw 

van hendrikS coppelmanS. de inStallateur werkt Samen 

met de ontwikkelaar/bouwer aan de concepten, 

ontwerpt en bouwt in bim, en blijft conStant rekenen 

om concepten te verbeteren en maatwerk te leveren 

per project. een bijzonder partnerShip tuSSen twee 

afzonderlijke bedrijven. “we hebben duidelijke afSpraken 

met elkaar, maar in deze conStructie kunnen we elkaar 

SuperScherp houden”, vertelt mede-eigenaar peter 

van der wijSt. “we Staan open voor alle technieken en 

producten, maar daarbij zijn wij wel erg kritiSch. we 

kiezen voor kwaliteit, échte preStatieS en Service. de 

nieuwbouwSpecialiSatie Stimuleert onS continue te 

Structureren en conStant vooruit te denken. we 

moeten het werk goed maken.”
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van betaalbare flexibele zorgwoning tot nul-energie-Sociale Huurwoning, wonen wordt geweldig bij HendrikS coppelManS!

euro extra hypotheek voor mensen kunnen verzorgen.” extra 

dienstverlening onder hetzelfde dak. “de bouwer en ontwikkelaar is 

steeds meer het loket dat alles voor haar klant regelt. we zeggen niet 

voor niets ‘wonen wordt geweldig’. wanneer je dan terughoort van 

een corporatie dat er géén klachten zijn geweest, dan gaat dat wel van 

mond-tot-mond. want normaal staat hun telefoon roodgloeiend. deze 

factor is steeds belangrijker bij de ‘uitvraag’ van corporaties, en dat 

onderschatten veel branchegenoten, die nog altijd projecten op basis 

van stichtingskosten proberen binnen te halen. daar plukken wij nu 

echt de vruchten van.” 



ComPaCt, stil en Comfort
“de huiSinStallatie moet goed te regelen zijn en dient goed aangepaSt te kunnen worden aan de wenSen van de gebruiker. 

dit moet energiezijdig met minimaal verbruik zijn, maar wel met een compacte Stille, comfort gevende inStallatie welke zo 

min mogelijk onderhoud nodig heeft. het iS niet voor nietS dat we elk project volledig vanaf nul ontwerpen. opdrachtgeverS 

tikken tonnen af voor hun woning: aan onS om daarvoor het beSte te leveren.” de monteurS werken vanaf de ipad: hier 

Staan - in bim - de meeSt actuele werktekeningen, opdrachten, optieS en aanvullende informatie. gpr projectinStallatieS heeft 

met hendrikS coppelmanS een eigen SySteem ontwikkeld. het werken met revit drukt de faalkoSten flink en biedt tegelijkertijd 

ruimte voor de gewenSte flexibiliteit. “al wordt er SuperStrak getekend en gerekend de helft van alle woningen gaat ondankS 

de Specifieke aanvliegroute toch nog op de Schop”, zegt van der wijSt. “dat geeft wel eenS uitdagingen - bijvoorbeeld een krappe 

inStallatieruimte - maar daarin werken we oploSSingSgericht. bij onS geen problemen maar oploSSingen.” de werkwijze biedt 

ruimte voor prefab: de rioleringen en waterleidingen worden digitaal uitgezet. deze liggen er al voordat het eerSte beton 

op de bouw komt. van der wijSt: “alS het een dag onwerkbaar weer iS, ligt onze bedrijfShal weer vol met voorgemonteerde 

onderdelen. wij hebben een team van goede vakmenSen om onS heen verzameld, waardoor we dit geheel zo kunnen realiSeren.” 

ook qua badkamerS wordt een moderne werkwijze gehanteerd. we werken met een virtuele Sanitair Showroom. door deze 

geraffineerde, klantvriendelijke online aanpak gaat 95% voor deze keuze. dat iS grootS.”



 de visie vanfoto linkerpagina: in biM Staan de MeeSt actuele werktekeningen, opdracHten, optieS en aanvullende inforMatie.
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