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De juiste oplossing voor het opvolgingsvraagstuk van Hendriks 
Coppelmans vond Bart Hendriks op vertrouwd terrein: binnen zijn eigen 
familie. “Een natuurlijke opvolger heb ik niet”, legt Bart uit. “Daarom wilde 
ik op tijd onderzoeken hoe ik de continuïteit van ons bedrijf zeker kon 
stellen. Een verkennend gesprek met mijn neef Lambèr, samen met onze 
gezamenlijke adviseur, leidde uiteindelijk tot de hereniging van ons 
familiebedrijf.” “We zagen direct volop kansen”, aldus Lambèr Hendriks. 
"En de symboliek erachter is ook mooi. We stevenen af op het honderdjarig 
bestaan van het oorspronkelijke familiebedrijf. Hoe mooi is het om dat 
samen te vieren?”

Gedeelde visie
Bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling staat inmiddels de vierde generatie 
aan het roer. Broers Michael en Vincent Hendriks zijn in 2019 als aandeel-
houders toegetreden, naast hun vader Lambèr. “Toen hij ons vroeg om onze 
visie op de hereniging, werden we meteen enthousiast”, zegt Michael. 
“Intern waren we al volop bezig met ons visiedocument 4.2, terwijl Bart met 
zijn team een nieuw strategisch plan opstelde met als vertrekpunt Wonen 
Wordt Geweldig. Beide visies bleken voor negentig procent overeen te 
komen.” Een coördinatieteam met collega’s uit Oss en Uden bracht samen 
de kansen en bedreigingen van de hereniging in kaart en er ontstond al 
gauw draagvlak. “Een heel natuurlijk en soepel proces waarin we 
ontzettend snel stappen hebben gezet”, blikt Vincent terug. “Na de 
bekendmaking in de organisaties draaide de verwondering: van ‘wat gaat 
er gebeuren?’ naar ‘hé, dat is mooi!’. Een belangrijke voorwaarde om van 
één plus één drie te maken.”

Solide basis
Wat betekent de samenvoeging voor de afzonderlijke bedrijfsculturen? 
Bart: “Onze kernwaarden zijn bijna hetzelfde. Vanuit de familie weten we 
dat we sociaal, betrouwbaar en vooruitstrevend zijn. Natuurlijk zijn er ook 
verschillen. Een vorm van eigenheid die onze opdrachtgevers aanspreekt 
en waarmee we elkaar goed aanvullen.” Lambèr sluit zich daarbij aan. 
“Dit zijn twee succesvolle bedrijven. Dat betekent dat je vooral moet 
koesteren wat je hebt. Vanuit dat oogpunt kijken we waar we elkaar kunnen 
versterken. Waar ik erg blij mee ben, is de oprechte nieuwsgierigheid naar 
elkaar. Dat is een solide basis om op verder te bouwen. Het goede bewaren 
we, bij de verbeterpunten helpen we elkaar verder.”

Verder innoveren
BIM, ketensamenwerking, betaalbaarheid en slimme oplossingen voor de 
energievraagstukken van deze tijd. Stuk voor stuk thema’s waarin beide 
bedrijven voorop lopen in de markt. “Dankzij een bredere organisatie 
kunnen we nu nog beter inspelen op de behoefte van de klant en de 
marktvraag”, stelt Michael. “We hebben meer slagkracht om integrale 
dienstverlening te bieden en innovatieve bouw- en ontwikkelconcepten op 
te pakken.” Vincent vult aan: “Samen kunnen we nog sneller innoveren. 
En dat valt goed bij onze opdrachtgevers en leveranciers, hebben we 
gemerkt. Zij zien dezelfde kansen als wij.”  Bart: “Het momentum is prettig, 
de hoofdlijnen staan en we kunnen vanuit een goed gevoel samen verder.”   
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Vincent, Lambèr, Bart en Michael Hendriks (v.l.n.r.).

Je hebt het vast al meegekregen: Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss en 
Hendriks Coppelmans zijn per 1 juli samengegaan. Na de splitsing in 1984 
zijn we nu weer één. Een bijzondere mijlpaal in het bijna honderdjarige 
bestaan van familiebedrijf Hendriks. Met de krachtenbundeling bouwen 
we aan onze positie van duurzame en innovatieve vastgoedpartner. 


