
Huisnummer

Extra zekerheid bij NOM
Onze eerste nul-op-de-meterwoningen met NOM Keur zijn binnenkort 

een feit. Daarmee zijn wij een van de slechts vier bouwers in ons land 

met dit keurmerk voor nieuwbouw. Corporatie Thuisvester ervaart 

de meerwaarde.   

Innovatieve bouwsoftware
Sinds een jaar zetten we een handige digitale tool in bij het registreren 

van de NOM-eisen en bij keuringen en opleveringen van nieuwbouw- 

en renovatieprojecten. De voordelen? Meer efficiency, tijdsbesparing en 

een kleinere foutkans.    

Digitaal keuren en 
opleveren via handige app

Lees verder op pagina 7.

NOM Keur voor nul-op-de-
meterwoningen Thuisvester

Lees verder op pagina 6.
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Wonen geweldig maken 
doen we samen.

www.hendrikscoppelmans.nl



Tijdens de rondwandeling kon iedereen zelf ervaren dat álles 
in Geerpark duurzaamheid ademt.

Diederik Samsom 
nam de zaal mee in “de 
wondere wereld van het 
klimaatakkoord”.
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Trede 2 Prestatieladder Socialer Ondernemen behaald
Op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO zijn we twee 

treden gestegen. Vorig jaar bereikten we al de aspirant-status en 

na de meest recente beoordeling behaalden we het certificaat voor 

trede 2. Dit betekent dat onze organisatie aantoonbaar goed 

presteert op het gebied van sociaal ondernemen en belangrijke 

stappen zet naar inclusief werkgeverschap.

“Al sinds 2012 beschikken we over ons mvo-certificaat, met social return 

als een van de onderdelen”, vertelt Oltjan Akkerman, hoofd afdeling P&O. 

“Een scherp oog voor de maatschappij en de wereld om ons heen zit 

diepgeworteld in onze genen. We kiezen voor duurzame oplossingen en 

groen ondernemen, en grijpen de kansen aan om werk te bieden aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Prestatieladder 

Socialer Ondernemen (PSO) past dus naadloos in ons mvo-beleid.”

Wisselwerking met PSO-partijen
De PSO draagt ook bij aan onze bedrijfsvoering. Oltjan: “Dankzij ons 

certificaat hoeven we collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt niet 

per se op specifieke bouwprojecten in te passen. We hebben ook op 

andere plaatsen binnen ons bedrijf functies die vaak passender zijn en 

meer toekomstperspectief bieden. Bovendien stimuleert PSO de 

samenwerking met partners die eveneens gecertificeerd zijn.” Ondanks de 

voordelen plaatst Oltjan wel een kanttekening. “Er is enige sprake van 

verdringing. Voorheen was onze werf bijvoorbeeld de ideale plek om 

arbeidsongeschikte medewerkers te laten re-integreren. Die plaatsen zijn 

nu vergeven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daardoor 

is het lastiger om werknemers na ziekte binnen de eigen organisatie weer 

te laten wennen aan de stap naar de bouwplaats. We moeten met z’n allen 

zorgen dat deze doelgroep niet tussen wal en schip raakt. Ook dat past bij 

sociaal ondernemen.”   

Uitdagend BENG-project op herontwikkelingslocatie Dongen
Deze zomer ontvingen we goed nieuws van corporatie Casade. Onze EMVI-inzending voor 72 nul-op-de-meterappartementen aan de 

Trappistenstraat in Dongen werd als beste beoordeeld. In mei 2019 starten we met de bouw voor deze nieuwe opdrachtgever. Een mooi 

engineering-en-buildproject, waarbij onze ervaring met energiezuinige bouw en omgevings- en huurderscommunicatie goed van pas komt.

Welk goed doel 
verdient een steuntje? 
Ons maatschappelijk fonds Cohesie is weer op zoek naar goede-

doelen projecten die een steuntje in de rug verdienen. Kent u een 

project dat wonen geweldig maakt? Meld het dan bij ons aan. 

Dat kan tot en met maandag 12 november via de website 

www.fonds-cohesie.nl. Een comité van aanbeveling selecteert uit alle 

aanmeldingen twee projecten. Onze relaties en medewerkers mogen 

dan in december namens Cohesie ieder €20,- schenken aan een van 

de projecten.   

Voorbereid op circulaire toekomst met  
ontwikkelplan Bosrijk
Ons ontwikkelplan voor Bosrijk in Eindhoven heeft het helaas net niet gehaald. Bij de selectie voor een gebiedscluster in de wijk Meerho-

ven eindigden we in de top 3. Liefst 24 andere inzenders van naam en faam lieten we achter ons. Een goed teken; het laat zien dat we met 

succes inzetten op circulair denken en bouwen.

Voldoen aan de BENG-eisen was best een uitdaging, vooral door de grote 

gevelopeningen in het ontwerp en de vereiste aluminium kozijnen. 

Met onder meer hoogwaardig geïsoleerd glas en zwaardere schilisolatie is 

het toch gelukt om de benodigde isolatiewaarden te behalen, zonder 

noemenswaardige concessies te doen aan ontwerp en budget. 

Qua installaties is gekozen voor individuele bodemwarmtepompen en 

gebalanceerde ventilatie. Op het dak van de appartementen en 

bergingsblokken is ruimte voor de zonnepanelen. 

Huurders informeren over energie
De appartementen voldoen straks aan de eisen voor de energieprestatie-

vergoeding (EPV). Het monitoringsysteem van BeNext geeft Casade en 

bewoners inzicht in de opgewekte en verbruikte energie. Samen met de 

corporatie zorgen we voor goed geïnformeerde huurders, zodat de meter 

straks ook echt ‘nul’ aangeeft. Hiervoor zetten we onder meer informatie-

bijeenkomsten, goede handleidingen en instructiefilmpjes in.

Goede relatie met de omgeving
De nieuwbouw vervangt drie verouderde gebouwen met maisonnettes,  

die in januari gesloopt worden. Casade vindt het belangrijk dat omwonen-

den van deze dichtbebouwde herontwikkelingslocatie zo min mogelijk  

last hebben van de bouwactiviteiten en goed geïnformeerd worden. 

Samen met het communicatieteam van Casade gaan we hiermee aan  

de slag. Ons omgevingscommunicatieplan gooide hoge ogen in de 

inschrijvingsfase. Het voorziet onder andere in kijkmomenten,  

(nieuws)brieven, enquêtes en een meldpunt voor overlast en vragen.   

Zo’n 120 bestuurders en beleidsmakers van gemeenten en 

corporaties waren 4 oktober te gast bij onze kennisbijeenkomst 

‘Geerpark gas(t)vrij’ in Vlijmen. Zij namen een rugzak vol inspiratie 

en inzicht mee naar huis. 

‘’Hoe pak je dat nou aan, zo’n 

duurzame gebiedsontwikkeling?’ 

Het valt of staat in ieder geval met 

het vinden van partners met 

dezelfde, hoge ambitie, die je durft 

te vertrouwen en die elkaar 

uitdagen om de lat hoog te 

hóuden. En vertaal duurzaamheid 

ook in de zachte kant. In Geerpark 

zit duurzaamheid in gasloze 

nul-op-de-Meter-woningen, 

maar is het ook vervlochten in 

stedenbouwkundig plan, natuurlijk 

landschap, duurzame waterhuis-

houding én bewonersparticipatie. 

Tijdens het tweede deel van de 

middag verbreedde Diederik Samsom, de blik naar de totale duurzaam-

heidsopgave in Nederland. Zelden was hij zo optimistisch dat het gaat 

lukken. “Focus op sociale innovatie. Want de wijkgerichte aanpak gaat 

voor 90% over mensen”, tipte Samsom.

Bekijk de film en het getekende verslag op: 

www.hendrikscoppelmans.nl/GeerparkGastvrij  

Bij de uitvraag van de gemeente Eindhoven lag de duurzaamheidslat 

bijzonder hoog, en we zijn dan ook trots op de positieve jurybeoorde-

lingen. Met onze inzending hebben we weer flinke stappen gezet op 

innovatieve terreinen als circulariteit, klimaatrobuust bouwen en de 

deeleconomie. Zo gaan we verder voor onze klanten en bewoners, in 

lijn met onze slimme oplossingen voor gasloos bouwen en nul-op-

de-meter. Met deze koplopersmentaliteit zijn we voorbereid op een 

circulaire toekomst. Onze kennis en kunde zetten we natuurlijk graag 

in voor andere opdrachtgevers met duurzame ontwikkelplannen.

Ook eens van gedachten wisselen? Neem dan contact op met René Beks, 

directeur Ontwikkeling & Innovatie, via rene.beks@hendrikscoppelmans.nl of 

(0413) 26 48 33.   

Na een lastige periode in zijn leven heeft Niels bij ons zijn 
plekje gevonden.

Geerpark Vlijmen 
voorbeeld van 
succesvolle duurzame 
gebiedsontwikkeling
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Vol overtuiging kozen we vijf jaar geleden voor volledige focus op 

de woningmarkt. Simpelweg omdat daar ons hart ligt. Een goede 

zet, weten we nu. Wonen geweldig maken: we staan ermee op en 

gaan ermee naar bed. Tegelijkertijd is de markt de laatste jaren 

veranderd. De oplossingen van toen zijn niet meer de oplossingen 

van nu. Tijd voor een herijking: hoe maken wij onze belofte waar? 

Bart Hendriks, Cas Stuut en René Beks – samen de directie van Hendriks 

Coppelmans – zien de complexiteit van projecten al jaren toenemen. 

“Vraagstukken hebben steeds meer dimensies. Wonen geweldig maken 

gaat over duurzaamheid, over leefbaarheid in de wijk en over slim 

samenwerken, om maar enkele aspecten te noemen. En natuurlijk over het 

beperken van de woonlasten.” Cas Stuut knikt. “Zowel in de ontwikke-

lings-, bouw- als onderhoudsfase stellen we onszelf steeds de vraag: hoe 

kunnen we binnen het gestelde budget een zo hoog mogelijke kwaliteit 

leveren voor bewoners?”

Een duidelijk verhaal
“Wonen geweldig maken gaat over participeren en anticiperen”, bevestigt 

Bart Hendriks. “Over maatschappelijke betrokkenheid, slimme 

oplossingen op wijkniveau en circulariteit. Over verder kijken dan de 

investeringslast alleen. Al die aspecten nemen wij mee in onze projecten. 

We zoeken naar de beste oplossing voor vandaag én morgen. Dat doen 

we al jaren. Maar nu komt het: we hebben gemerkt dat opdrachtgevers 

dit niet altijd weten. De verklaring daarvoor? Ik denk dat we zo vanuit 

onze passie werken dat we het allemaal heel vanzelfsprekend vinden.” 

Cas: “Tegelijkertijd voelen we allemaal hoe belangrijk het is om ons 

verhaal duidelijk over te brengen. We worden steeds vaker gevraagd om 

aan de voorkant van projecten onze toegevoegde waarde aan te tonen. 

Hoe maken wij nu echt het verschil? En hoe kunnen we dat duidelijk 

overbrengen op relaties? In focusgroepen zijn we met deze vragen aan 

de slag gegaan. De hele organisatie is erbij betrokken.”

Drie keer verder gaan
Het resultaat van de exercitie is een aangescherpte invulling van de belofte 

‘wonen wordt geweldig’. René Beks: “De conclusie is dat wij verder gaan 

voor onze klanten en bewoners. Dat doen we op drie manieren. In de 

eerste plaats door de échte behoefte te lezen en integrale oplossingen te 

bieden. Elk vraagstuk benaderen we vanuit alle invalshoeken: eindgebruik, 

energie, economie, ecologie, esthetiek en ergonomie. In de tweede plaats 

door zorgen uit handen te nemen, te regelen, in te springen en verantwoor-

delijkheid te nemen. We zorgen er gewoonweg voor dat we samen aan 

alles hebben gedacht. En in de derde plaats door voorop te blijven lopen. 

We investeren in kennisontwikkeling, zetten nieuwe manieren van 

samenwerking in en passen beproefde innovaties toe. En we proberen het 

elke dag net even beter te doen. Kort samengevat: we kijken verder, 

helpen verder en innoveren verder. Zo werken we steeds toe naar de beste 

oplossing voor de woonbehoefte op die plek, voor die portemonnee.” 

Hartslag van de maatschappij
Is er nu wat veranderd in de aanpak? “Nee hoor, allesbehalve”, zegt Cas. 

“Alles wat we vertellen doen we al jaren. We zien ons onderscheidend 

vermogen alleen duidelijker. We kunnen beter uitleggen wat we te bieden 

hebben en het geeft richting aan de dingen die we doen.” Bart: “Dit besef 

helpt ons ook om zelf bewuste keuzes te maken, bijvoorbeeld in het 

aangaan van partnerships. Wij willen het sámen doen, met partners en 

opdrachtgevers die net zoals wij de hartslag van de maatschappij voelen. 

Zodat we ook echt die extra stap kunnen zetten in projecten. Want onze 

intrinsieke overtuiging is dat het altijd beter kan.”    

‘Flinke sprong richting 
energieneutraal wonen’

‘Den Haag’ waardeert inbreng voor BENG-eisen
Nederland is in energietransitie en de wettelijke kaders bewegen mee. Zo is de Wet voortgang energietransitie sinds juli van kracht. 

Daarin staat dat bouwaanvragen voor nieuwe woningen moeten uitgaan van een energieconcept zonder aardgas. De volgende stap is BENG: 

bijna energieneutrale gebouwen. Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-

eisen. Als kennisorganisatie zijn wij betrokken bij de uitwerking hiervan.

BENG vloeit onder andere 

voort uit het Energieakkoord 

voor duurzame groei. 

De uitwerking van de 

BENG-norm (zie kader) is 

nog volop in ontwikkeling. 

“Onze brancheorganisatie 

NVB ondersteunt het 

ministerie daarbij”, vertelt 

Hugo Geerlings, manager 

ontwikkeling. “Wij zijn een 

van de bouwpartijen die 

daarin een rol spelen. 

Als koploper in duurzame 

woningbouw worden we 

gevraagd om inbreng.” In de strategische overlegsessies delen alle 

partners hun kennis en visie. Vervolgens vertaalt NVB deze naar adviezen 

aan het ministerie. Hugo: “Zo reageren we als bouwbranche op de eisen 

die het ministerie ontwikkelt. Met verbeterde BENG-normen als resultaat.”

Sturen op woningtypen
De BENG-norm bestaat uit drie onderdelen die samen bepalen hoe 

duurzaam een huis is. Elke nieuwe woning moet na 2020 aan al die 

onderdelen voldoen. “Vooral de eerste norm – de hoeveelheid energie die 

nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen – is in sommige 

gevallen lastig toe te passen”, vindt Hugo. “Die gaat alleen uit van het aantal 

vierkante meters, en niet van het type gebouw of het aantal bewoners. 

Dit zegt dus niets over de werkelijke energiebehoefte. En dat is wezenlijk 

anders dan bij nul-op-de-meter.” Daarom pleit Hugo namens NVB voor een 

goede rekentool om beter te sturen op verschillende woningtypen. 

“Om aan de warmtevraag te voldoen, heeft een vrijstaande of patiowoning 

bijvoorbeeld veel meer isolatie nodig dan een kleine grondgebonden 

woning. Of neem de hoeveelheid warm tapwater. Een tweepersoonshuis-

houden verbruikt natuurlijk minder dan een gezin met vier kinderen. 

Wij adviseren dan ook om die norm te baseren op de werkelijke energie-

vraag van een woning, en de statische benadering met vastgestelde 

rekenwaarden los te laten.”

Ontdekkingsreis op weg naar circulair
Het advies van NVB ligt bij het ministerie en Hugo waardeert het dat 

er naar geluisterd wordt. “Met BENG geven we in Nederland een krachtig 

duur zaamheidssignaal af en tonen we onze ambitie om de CO2-uitstoot 

terug te dringen.” Tegelijkertijd is het volgens Hugo een ontdekkingsreis 

voor marktpartijen en opdrachtgevers. “Als sparringpartner nemen wij de 

opdrachtgever daarin mee. Over tien jaar kijken we terug op de invoering 

van BENG en zeggen we: ‘toen werd opeens alles anders, maar het is 

ons als branche toch gelukt.’ Bijvoorbeeld de kostencomponent, omdat je 

vooraf extra moet investeren in de bouw. Maar we zien BENG vanuit onze 

mvo-gedachte vooral als de eerste stap naar circulair denken en bouwen. 

Wij gaan graag verder en leggen de lat veel hoger dan ‘bijna energieneu-

traal’. Met energieopwekkende woningen als mooie stip aan de horizon.”   

Woonlasten beperken heeft bij woningcorporatie TBV Wonen al 

heel lang de hoogste prioriteit. Via verschillende projecten pioniert 

de Tilburgse corporatie met het terugdringen van energielasten. 

Hoe wordt daar aangekeken tegen BENG?

Of het nu gaat om de toepassing van warmtepompen of het gebruik van 

zonnepanelen: TBV Wonen zet graag de eerste stap. “Natuurlijk kun je 

ervoor kiezen om pas bij een beproefd concept in te stappen, maar wij 

zitten liever aan de voorkant van deze ontwikkelingen”, vertelt projectleider 

Bas de Graaf. “Risico’s en opstartproblemen horen er dan een beetje bij.” 

De opgedane kennis en ervaring zet de corporatie in bij de landelijke 

duurzaamheidsopgave. “Dat vind ik het mooie van BENG: hiermee staat 

vast dat na 2020 elke nieuwbouwwoning energiezuinig is. Het is echt een 

flinke sprong richting energieneutraal wonen. Simpelweg omdat elke 

nieuwe bouwaanvraag aan de BENG-eisen moet voldoen.”

Stimuleringsregeling
Bij BENG is investeren in duurzaamheid dus niet langer een keuze, maar 

een verplichting voor kopers en huurders. “Een goede zaak, maar het is 

voor ons wel spannend wat dat 

betekent voor de kosten van een 

nieuwe woning”, erkent Bas. 

“Met de huidige regeling is het heel 

lastig om onder een huurprijs van 

600 euro uit te komen. De 

verhuurdersheffing zit ons in de 

weg om geld uit te geven aan 

duurzaamheid. Het zou dan ook 

mooi zijn als die wordt omgezet in 

een stimuleringsregeling. 

Dat geeft ons meer financiële 

ruimte om duurzame woningen te 

laten bouwen tegen een 

aantrekkelijke huurprijs.”   

Hugo Geerlings: ‘Energieopwekkende 

woningen vormen onze stip aan de 

horizon.’

Bas de Graaf,  

projectleider bij TBV Wonen.

Wonen geweldig maken: 
hoe wij een stap verder gaan

BENG-norm
Vanaf 1 januari 2020 wordt de jaarlijkse energieprestatie van 

nieuw bouw woningen uitgedrukt in een BENG-norm, opgebouwd 

uit drie eisen:

1)   De energiebehoefte van het gebouw is maximaal 25 kWh/m².

2)   De hoeveelheid fossiele brandstof is maximaal 25 kWh/m².

3)   Het aandeel hernieuwbare energie is minimaal 50%.

Bart Hendriks, Cas Stuut en René Beks (v.l.n.r.): 'Steeds toewerken naar de beste oplossing voor de woonbehoefte op die plek, voor die portemonnee.'



Maarten Koster (rechts) en Walter Schuurman inspecteren de 

woningen in Waluwe II, de uitbreidingswijk waar zij het afgelopen 

jaar als projectleiders aan werkten. 

NOM Keur voor nul-op-de-meterwoningen 
Thuisvester

Digitaal keuren en  
opleveren via app
Gebruiksvriendelijk, overzichtelijk, tijdbesparend en veel minder 

kans op fouten. Eigenlijk kunnen onze medewerkers al niet meer 

zonder de innovatieve bouwsoftware van STA. Sinds de invoering 

ruim een jaar geleden zijn de voordelen van deze tool overduidelijk.

STA is ontwikkeld om verschillende processen te automatiseren. Het 

betreft hier software waarbij processen digitaal met een tablet ondersteund 

worden. Dit heeft een positief effect op het proces, de communicatie, 

klanttevredenheid en vermindering van de administratieve last en werkdruk. 

In zowel de realisatie- als de opleverfase. We gebruiken de tool bij het 

registreren van de NOM-eisen in onze nul-op-de-meterwoningen en bij 

opleveringen van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Daarmee verloopt het 

traject van keuren tot rapportage aanzienlijk sneller en hebben wij en onze 

opdrachtgevers continu zicht op het digitale opleverproces.

Sturen op verbetering
Bij elke oplevering registreert de uitvoerder eventuele gebreken via de 

app. Compleet met foto en een aanduiding op de juiste plek in de 

werktekening. De verantwoordelijke bouwpartner krijgt direct een 

melding. Ook tijdens de bouw zetten we de app in, bijvoorbeeld om 

metsel-, schilder- en installatiewerk tussentijds te keuren en zo 

opleverpunten bij de eindoplevering te voorkomen. Met de data die  

we verzamelen kunnen we bovendien sturen op verbetering van onze 

processen. Een ander groot voordeel is het papierloos opleveren.  

Zo krijgen opdrachtgevers een digitaal ondertekend rapport in pdf,  

en hebben ze alle gegevens helder in beeld. Efficiëntie ten top.   

Eén tender, twee project-
locaties: voordeel voor 
beide partijen
Een uitbreidingswijk in Zaltbommel en een in Sleeuwijk zijn op een 

bijzondere manier met elkaar verbonden. Hier realiseerden we 

tegelijkertijd twee bouwprojecten, in opdracht van woningcorporatie 

Woonlinie. Een gecombineerde uitvraag van twee projecten in één 

tender. Voordeel: als partners groei je nog sterker naar elkaar toe.

Hoewel het tegenwoordig wat vaker voorkomt, is een gecombineerde 

uitvraag als deze vrij uitzonderlijk. Voor woningcorporatie Woonline was 

deze manier van aanbesteden zelfs een primeur. Eind 2016 schreef de 

corporatie een EMVI-aanbesteding uit voor het ontwikkelen, voorbereiden 

en realiseren van de twee deellocaties. Uit een poule van bouwbedrijven 

waarmee Woonlinie eerder al prettig samenwerkte, kwamen wij als  

winnaar uit de bus. “Ook voor ons is het niet gebruikelijk, zo’n gecombi-

neerde uitvraag”, legt Walter Schuurman uit, projectleider bij Hendriks 

Coppelmans. “In de nasleep van de crisis was deze engineering-en-con-

structopdracht zeker interessant. We maakten voor Woonlinie een mooi en 

financieel aantrekkelijk plan.”

Successen kopiëren
Groot voordeel van gelijktijdig bouwen aan twee projecten, is de nauwe 

samenwerking die dan ontstaat. Ook zijn de successen van locatie één, 

in dit geval Waluwe II in Zaltbommel, makkelijk te kopiëren naar de tweede 

locatie in Sleeuwijk. “We hebben Zaltbommel en Sleeuwijk altijd als één 

project gezien”, aldus Walter. Samenwerkingspartner en projectleider 

Maarten Koster van Bouwlinie, het ontwikkelingsbedrijf van Woonlinie, ziet 

ook de meerwaarde van deze manier van werken. “Als je constateert dat 

zaken anders lopen dan verwacht, kun je snel schakelen en dit op de 

andere locatie beter doen.”

Even balen
En ja, zo’n grote wijziging binnen het plan is voorgekomen, bekennen de 

mannen. “We hebben in Zaltbommel twaalf appartementen en zes 

eengezinswoningen voor de sociale huursector gerealiseerd”, vertelt 

Maarten. “Ook hebben we nog één eengezinswoning in het hogere 

huursegment gebouwd en een woning ingericht voor een bijzondere 

doelgroep. Dat laatste had wel wat voeten in de aarde, omdat er last minute 

nog flink wat wijzigingen in de indeling kwamen. Uiteindelijk kwam er een 

compleet nieuw plan voor deze woning. En dat betekende dus meer werk. 

Op het moment zelf is dat even balen, maar omdat de lijntjes zo kort zijn 

kun je snel anticiperen en los je het samen op.” Walter knikt instemmend. 

“Goede communicatie is in de bouw heel belangrijk, dat blijkt maar weer.”

Elkaar opzoeken
Als het gaat om open communiceren en zeggen waar het op staat, 

hebben beide partijen elkaar gevonden. Maarten: “Wij voeren allebei een 

no-nonsensebeleid. Als ik merk dat iets niet goed gaat, wind ik er geen 

doekjes om. Dat verwacht ik ook van een ander.” Walter kan zich daarin 

vinden. “Je moet zaken benoemen, niet verbloemen. Maar wel fatsoenlijk 

en vanuit teammentaliteit. Zo leer je van elkaar. Die samenwerkingsskills 

zijn belangrijk. Daarom blijven wij daar binnen onze organisatie aan werken. 

We verschuilen ons bijvoorbeeld nog wel eens achter een scherm en een 

toetsenbord. Wanneer we vaker rechtstreeks naar elkaar toe gaan en een 

gesprek voeren, ontstaan de beste resultaten.”   

 

Voor woningcorporatie Thuisvester hebben we ons nieuwbouw-

concept BudgetRijwoning® opgewaardeerd naar een 

nul-op-de-metervariant. Dat leverde meteen een mooie mijlpaal op. 

Want de zeventien opgeleverde koop- en huurwoningen in 

Raamsdonksveer en Oosteind zijn binnenkort onze eerste 

nul-op-de-meterwoningen die voldoen aan NOM Keur, zowel qua 

concept als qua toepassing. Daarmee zijn wij een van de slechts 

vier bouwers in Nederland met een NOM Keur voor nieuwbouw.

Voor corporaties biedt het keurmerk zekerheid. Zo hebben zij de garantie 

dat de woningen bij een gemiddeld verbruik ook echt net zo veel energie 

opwekken als verbruiken. Daarvoor worden de woningen aan strenge 

kwaliteitstesten onderworpen. “Het liefst bouwen we alleen nog 

nul-op-de-meterwoningen”, vertelt Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder 

van Thuisvester. “Met deze acht grondgebonden eengezinswoningen in 

Raamsdonksveer en de negen in Oosteind is de toon gezet in deze 

gemeenten. De keus voor Hendriks Coppelmans als ontwikkelende 

bouwer was een logische. Natuurlijk vanwege hun expertise op 

nul-op-de-metergebied. Maar zeker zo belangrijk is dat we dezelfde 

duurzaamheidsambitie delen.”

Signaal voor ontwikkelaars
Met het ontwikkelen van nul-op-de-meterwoningen speelt Thuisvester ook 

in op de vraag vanuit de markt. Pierre Hobbelen: “In eerste instantie wilden 

we aan de Maalderijstraat in Oosteind alleen acht sociale huurwoningen 

realiseren, maar de dorpsraad gaf de voorkeur aan een mix met 

betaalbare koopwoningen. Met het oog op een gevarieerd woningaanbod 

is dat voor ons ook een wens. Maar ook die koopwoningen moeten dan 

nul-op-de-meter zijn. Tegelijkertijd weten we: de hogere verkoopprijs die 

de energetische maatregelen met zich meebrengen, kan mensen 

afschrikken. Ik was dan ook erg verrast dat alle vier de woningen al voor 

publicatie verkocht waren. Dit is een signaal voor ontwikkelaars die nu nog 

terughoudend zijn om ook in nul-op-de-meterwoningen te investeren. 

Kopers staan er echt voor open, zolang je maar duidelijk maakt wat ze 

besparen op de energierekening.”

Focus op totale woonlasten
Voor Thuisvester betekent investeren in nul-op-de-meterwoningen vooral 

sturen op de totale woonlasten. En dat hoeft van Pierre Hobbelen heus niet 

zo strikt ondervangen te worden in prestatiecontracten. “Het NOM Keur 

voor deze projecten is een goed signaal, maar minder relevant voor de 

huurder. Krijg ik een woning die doet wat mij is beloofd? En hoef ik onder 

aan de streep niets bij te betalen? Dát willen mensen weten. Over een paar 

jaar praten we ook niet meer over huur- en energieprijzen, maar over de 

totale woonlasten. Moeilijker hoeft het niet te zijn.” Daarnaast vindt 

Hobbelen het belangrijk dat huurders worden meegenomen in het juiste 

gebruik van de technische installaties, zodat ze ook écht besparen op hun 

woonlasten. “Ook voor dit soort zaken klop ik graag aan bij de mensen van 

Hendriks Coppelmans. Zij weten de praktische vragen van onze huurders 

goed en begrijpelijk te beantwoorden. Die kennisuitwisseling en vertaling 

naar normale-mensentaal is zo belangrijk. Dit is dé manier om samen onze 

visie op duurzaamheid handen en voeten te geven.”   

Nalezen wat de voordelen zijn van NOM Keur voor corporaties, gemeenten 

en consumenten? Kijk dan op de vernieuwde website www.nomkeur.nl.

Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder van Thuisvester: ‘Over een paar jaar  
praten we niet meer over huur- en energieprijzen, maar over de totale woonlasten.’

Uitvoerder Marco Fleuren kan met de nieuwe software  

partners beter aansturen.
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Inloopdouche
Antoon: “Ik woon hier heel erg mooi. Achter ons flatje stroomt de Dommel 

en als ik de voordeur uitstap ben ik zo op de Markt. Lekker even langs de 

winkels wandelen of een visje halen. Mijn zoon en ik wonen hier al vijftien 

jaar perfect, maar we waren wel toe aan een nieuwe douche. Dat was 

gewoon een afgesloten hok, waar veel vuil tussen de kieren kwam. Ik heb 

gevraagd of dit een inloopdouche kon worden. Dat mocht, en daar ben ik 

heel erg blij mee. Ook de keuken, alle deuren en de kozijnen zijn 

vervangen. En we hebben nu dubbel glas. Ook fijn: op verzoek hingen de 

bouwlui ook even een lamp voor me op.”

Wie wil er douchen?
Antoon: “Het was interessant om te zien hoe die timmermannen en 

tegelzetters te werk gingen. Dat had ik nog nooit van dichtbij gezien. 

Ik vond het contact met die jongens van het bouwbedrijf heel prettig. 

Als er een probleem was, werd dat snel opgelost en je kon ook leuk met ze 

‘buurten’. Er was een modelwoning waar je tijdens de verbouwing naar het 

toilet kon en mocht douchen. In de keuken werd ook gekookt. 

We moesten alleen wel even goed met elkaar overleggen wie wanneer 

ging douchen. Met de intekenlijst was dat zo geregeld.”

Voor kerst klaar
Antoon: “Uiteindelijk is de bouwploeg veertien dagen bezig geweest met 

ons woonblok. Dat geeft wel even rommel, maar daarna is alles weer mooi. 

Het komt zoals het komt. En trouwens, die jongens ruimden alles heel 

netjes op voordat ze naar huis gingen. En het mooiste: de belofte dat mijn 

appartement voor de kerst klaar zou zijn, is nagekomen.”

Kopje koffie
Antoon: “Door de renovatie zoek je elkaar als buren sneller op. Hoewel 

mijn buurvrouw en ik allebei nogal op onszelf zijn, hebben we tijdens de 

renovatie best weleens samen koffie gedronken. Ik geniet nu echt van mijn 

‘nieuwe’ huis. Doordeweeks dan, want in de weekenden ben ik bij mijn 

vriendin in Rosmalen. Anderhalf jaar geleden vond zij mij, nadat we elkaar 

veertig jaar uit het oog waren verloren. Maar ik ben dan toch ook wel weer 

blij om thuis in Boxtel te zijn, zeker nu alles weer zo mooi is. Ik wil hier echt 

niet meer weg.”    

Hendriks Coppelmans Bouwgroep  |  Uden (0413) 26 48 33  | bouwgroep@hendrikscoppelmans.nl 

Projectmatig onderhoud Boxtel in het kort
In opdracht van woonstichting Sint Joseph verzorgden we het 

groot onderhoud van 33 boven- en benedenwoningen aan 

Burgakker in Boxtel. We vervingen keukens, badkamers en 

toiletten. Ook kreeg de trappenhal een opfrisbeurt en realiseerden 

we energiebesparende maatregelen, zoals HR++-glas, deurkozij-

nen en isolatie. Zo zijn de appartementen van label B/C naar label 

A gegaan. Ook verzorgden we individuele huurderskeuzegesprek-

ken en een deel van de bewonerscommunicatie en -begeleiding. 

Omwonenden hebben we steeds goed geïnformeerd tijdens het 

project. De modelwoning vervulde een centrale rol: hier konden 

bewoners zich even terugtrekken voor de televisie, lekker douchen 

of gebruikmaken van het toilet en de keuken.   

‘Een verbouwing 
geeft even 
rommel, maar 
daarna is alles 
weer mooi.’

Geweldig wonen aan 
Burgakker, Boxtel

De grote renovatie- en onderhoudsbeurt voor 33 huurappartementen aan Burgakker in Boxtel was meer dan welkom. En dat daar wat ongemak 

bij komt kijken, is helemaal niet erg, vindt Antoon Vorstenbosch (78). Zijn benedenwoning, waar hij samen met zijn zoon Ton (50) woont, werd als 

een van de eerste woningen opgeknapt. “Ik heb mijn buren daarna bij mij thuis uitgenodigd. Konden ze vast kijken hoe het zou worden.”


