
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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