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Ervaar beleid in de praktijk 
tijdens Ga Verder Sessies
Verder helpen, verder kijken en verder innoveren: dat zijn onze drie pijlers 
om wonen geweldig te maken. Ze vormen de basis voor alles wat we doen. 
En de resultaten daarvan ervaar je natuurlijk het beste in de praktijk. 
Daarom organiseren wij verschillende Ga Verder Sessies voor al onze 
partners, woningcorporaties, gemeenten en andere geïnteresseerden.

Bij drie van onze vernieuwende projecten kun je terecht voor een 
inspirerende kennissessie. Samen met vakgenoten ervaar je letterlijk hoe 
ons beleid zich vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Welke innovatieve 
stappen hebben we samen gezet? En wat kunnen we daarvan leren?  
Je bent van harte welkom om inspiratie en nieuwe inzichten op te doen. 
De thema’s van de Ga Verder Sessies in 2020 zijn: energetisch renoveren, 
circulair bouwen en plus-op-de-meterwoningen. Door de corona-maatre-
gelen is de eerste kennissessie over energetisch renoveren uitgesteld. 
Wij zoeken hiervoor naar een andere datum. In deze sessie nemen we je 
mee naar een verduurzaamde wijk in Maarheeze. Hier hebben we met 
succes onze PVT-oplossing Volthera ingezet.

 Gratis inschrijven voor de eerste Ga Verder Sessie kan via 
www.hendrikscoppelmans.nl/ga-verder-sessies. Heb je je al ingeschreven? 
Dan hoor je zo snel mogelijk de nieuwe datum van ons. 

Eerste Maatschappelijk 
Mooi-project verschijnt in Uden
In onze samenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen 
kracht van mensen. Ook als daar een extra zorgvraag bij komt kijken. 
Daarom ontwikkelden we met andere partijen het concept  
Maatschappelijk Mooi. Betaalbare woonruimte, een prettige werk- 
omgeving en aanvullende diensten die samenkomen op één locatie:  
dat zijn de kerningrediënten van dit concept. Het eerste project aan de 
Loopkantstraat in Uden staat nu in de startblokken.

 Wilt u meer weten over het concept Maatschappelijk Mooi? 
Neem dan contact op met Anita Pauwels via (0413) 26 48 33 
of anita.pauwels@hendrikscoppelmans.nl.

Naast Thuisvester en Tiwos hebben nu ook woningcorporaties 
TBV Wonen en WonenBreburg de intentie om zich bij de Brabantse 
Duurzaamheids Alliantie aan te sluiten. Deze alliantie versnelt en 
vereenvoudigt de verduurzaming van het woningaanbod. Inmiddels zijn in 
West-Brabant 378 woningen, verdeeld over vier projecten, concreet in 
voorbereiding. Als eerste gezamenlijke project staat voor ons het 
verduurzamen van 168 sociale huurwoningen van Tiwos op de rol. 
Helemaal in lijn met de doelstellingen van de Renovatieversneller.

Dat de Brabantse Duurzaamheids Alliantie 4.500 sociale huurwoningen in 
West-Brabant sneller, efficiënter en effectiever kan verduurzamen,  
past naadloos in het doel van de Renovatieversneller. De Renovatie- 
versneller is een zesjarig overheidsprogramma, gericht op opschaling en 
kostenreductie van de verduurzaming van bestaande huurwoningen. 
Dit programma is onderdeel van het Klimaatakkoord en bevat ambities en 

Nieuwbouw SMO Traverse
officieel opgeleverd
In opdracht van woningcorporatie Tiwos hebben we in bijna vier jaar tijd 
een grootschalig herontwikkelingsplan uitgevoerd. Het gaat om de 
opvanglocatie van zorgleverancier SMO Traverse.  Om ook in de toekomst 
goede zorg te kunnen bieden aan dak- en thuislozen, was deze moderni- 
seringsslag hard nodig. Een prachtig en intensief project dat we op 
donderdag 19 maart samen succesvol hebben afgesloten. Drie gebouwen 
aan de Reitse Hoevenstraat in Tilburg zijn na sloop opnieuw gebouwd. 
Daarnaast hebben we één gebouw gerenoveerd. De oplevering komt 
precies op tijd om cliënten juist in deze coronatijd meer eigen ruimte en 
rust te geven. Om de mooie samenwerkingsperiode en het eindresultaat te 
vieren, volgt later dit jaar nog een feestelijke opening.  

Brabantse Duurzaamheids Alliantie
voorbeeld voor Renovatieversneller

Als onderdeel van het consortium Alius sleepten we donderdag 5 maart bij 
het finale-event van De WarmteWissel de publieksprijs in de wacht. 
Met onze PVT-oplossing Volthera helpen we woningcorporaties om hun 
woningvoorraad voor 2050 aardgasvrij en CO2-neutraal te maken.

Deze publieksprijs is een mooie beloning voor onze inspanningen om 
bestaande woningen betaalbaar en no-regret energetisch te renoveren. 
Met onze ervaring en onze Renovatiecalculator® als tool hebben we 
inmiddels alles in huis om deze ingewikkelde puzzel op te lossen.  
Het Voltherasysteem bestaat uit VolThera hybride zonnepanelen met een 
warmtepomp en buffervat. De panelen worden gebruikt als bron voor de 

warmtepomp. Die zorgt voor verwarming van de woning en van het 
buffervat dat warm tapwater levert. Zo levert dezelfde vierkante meter 
op het dak dus zowel warmte, warm tapwater als elektriciteit op. 
In alle seizoenen en vrijwel ieder uur van de dag.

Systeem al succesvol toegepast
Groot pluspunt is dat er met dit systeem geen wijzigingen nodig zijn aan 
de schil en nauwelijks aan de bestaande installaties. In twee dagen is het 
complete systeem geïnstalleerd en de bewoners ondervinden dan ook weinig 
overlast van de werkzaamheden. Hoe we dat weten? Door onze ervaring met 
het toepassen van het Voltherasysteem in een woonwijk in Maarheeze.    
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Via de WarmteWissel vervangen acht Brabantse woningcorporaties
jaarlijks bij ongeveer vijfduizend woningen de cv-(combi)ketel.

Voltherasysteem pakt 
publieksprijs bij De WarmteWissel

afspraken over de verduurzaming van Nederland. Een doel waar wij als een 
van de aangesloten bouwpartners graag aan bijdragen.

Mooi praktijkvoorbeeld
Onze gezamenlijke inspanningen binnen de Brabantse Duurzaamheids 
Alliantie worden gezien als mooi praktijkvoorbeeld voor de uitdaging van 
woningcorporaties: steeds meer bewoners voorzien van een kwalitatief 
hoogwaardig verduurzaamde woning. Er is in de markt volop belang- 
stelling voor dit initiatief. Zowel van corporaties als van duurzaamheids- 
programma’s zoals de Renovatieversneller. Onze directeur Bart Hendriks 
treedt daarbij op als woordvoerder van de samenwerkende bouw- 
ondernemingen.   


