
Serviceteams helpen 
Thom snel aan 
vertrouwde stek
Verbouwen in een bewoonde situatie vraagt om oog voor de 

omgeving. Als partner van veel zorgorganisaties weten we dat 

maar al te goed. Toch is het soms nodig om nog wat stappen 

verder te gaan. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden voor ORO, een 

zorginstelling voor mensen met een (zeer ernstige) verstandelijke 

beperking. Het verhaal van Thom bevestigt hoe waardevol die 

extra inzet soms is.

Voor ORO realiseerden we vijf jaar geleden verschillende woon- en 

dagbestedingsgebouwen op Het Rijtven in Deurne. Sindsdien voeren 

we er ook het totaalonderhoudsplan uit. Zo werden we ingeschakeld 

om de schade in het appartement van Thom Konings te repareren. 

Schade ontstaan door een driftbui van de jonge cliënt. “Thom is een 

extreem angstige jongen die snel van slag is”, vertelt Pieter Driessen, 

verantwoordelijk voor de Serviceteams van Hendriks Coppelmans. 

“Het herstellen van zijn appartement – iets wat wij als een kleine 

verbouwing zien – is voor hem ontzettend heftig. Samen met zijn 

begeleiders hebben we daarom een plan gemaakt om de verbouwing 

voor Thom zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Eigen bed
Voor Thom is het heel belangrijk dat hij iedere nacht in zijn eigen 

slaapkamer kan slapen. Dit is de enige plek die voor hem veilig en 

vertrouwd voelt. “Een aangrijpend verhaal”, vindt Pieter. 

“Daarom hebben we alles op alles gezet om het werk supersnel af 

te ronden. Waar voor een dergelijke klus normaal gesproken twee 

timmermannen enkele dagen bezig zijn, hebben we nu zes mensen van 

onze verschillende Serviceteams ingezet. In één dag waren de woon- en 

slaapkamer bekleed met harde beplating, zodat hij geen enkele nacht 

ergens anders hoefde te slapen. De tweede dag namen we de hal onder 

handen. Uiteraard is het zowel organisatorisch als kostentechnisch niet 

logisch om met zo veel collega’s uit drie teams in één ruimte aan de slag 

te gaan. Maar dat Thom elke avond weer veilig in zijn eigen bed lag, 

gaf ons allemaal een heel goed gevoel.”

De naam Thom Konings is gefingeerd met het oog op privacy.    

BIM vergroot efficiency én inzicht rond 
bouwplaatsinrichting

Onze bouwprojecten werken we al jaren uit in BIM. Sinds kort 

trekken we die lijn door bij het inrichten van de bouwplaats. 

Na pilotprojecten in Tilburg en Dongen waren de voordelen 

al snel duidelijk. Naast meer efficiency is dat onder meer de 

verbeterde informatievoorziening van omwonenden.

Inmiddels creëren we voor elke bouwplaats een BIM-model. 

“Hierdoor hebben we vroegtijdig inzicht in de meest efficiënte en 

omgevingsvriendelijke inrichting”, vertelt Jasper Stadens, voorman 

van de Materieeldienst. ”Waar plaatsen we de keet, de bouwlift en het 

hekwerk? Hoe lopen de elektraleidingen en de riolering? En wat hebben 

we nodig aan materiaal? Dankzij de uitwerking in BIM hebben we de 

benodigde materialen met één druk op de knop inzichtelijk. 

Preciezer kan niet. Op alle fronten zorgt BIM ook bij de bouwplaats-

inrichting dus voor meer efficiency.”

Kijkje door de VR-bril
BIM helpt ook om de buurt, opdrachtgever en gemeente nog beter te 

informeren. Jasper: “We creëren met het model letterlijk een 3D-beeld 

van de omgeving. Omwonenden en andere betrokkenen zien in één 

oogopslag waar bijvoorbeeld de bouwingang komt en wat de aan- en 

uitrijroutes van de vrachtwagens zijn. Of waarom ze hun auto tijdelijk 

ergens anders moeten parkeren. Daarmee nemen we gelijk veel vragen 

en onduidelijkheden weg. En we gaan zelfs nog verder: mensen 

kunnen het model ook al bekijken door een VR-bril. Voor een nóg 

levensechtere ervaring.”    

Jasper Stadens werkt de bouwplaatsinrichting uit in BIM.
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