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Aandacht voor 
dier en plant

In landelijke top 
woningontwikkelaars
Met 256 verkochte woningen in 2019 nemen we de 31e plek in op 
de landelijke lijst van woningontwikkelaars. In Brabant behoren 
we tot de top 5. Dat blijkt uit de lijst die Property NL publiceerde. 
De kennisorganisatie vergeleek hiervoor de cijfers van zowel 
onafhankelijke ontwikkelaars en bouwondernemingen als 
ontwikkelende beleggers. Naast koopwoningen zijn ook 
huurwoningen meegenomen. Vorig jaar verkochten we 91 
koopwoningen aan particulieren en 165 huurwoningen aan 
beleggers en corporaties. Dat aantal huurwoningen levert ons een 
plek op in de top 25.    

Duurzame en 
circulaire woon-
zorgappartementen 
voor jongeren

De bouwcrisis sloeg in 2018 om naar een totaal andere boodschap: bouwen, 
bouwen, bouwen. Juist op een moment dat veel bedrijven ingrijpende 
reorganisaties achter de rug hadden. Capaciteitstekorten en spanningen op 
de bouwplaatsen waren het gevolg. Met ons traject SamenBouwen 2.0 
zetten we, samen met onze ketenpartners, nadrukkelijk in op het 
optimaliseren en verstevigen van de samenwerking.

Net nu de balans in de markt is hersteld, ontstaan nieuwe bedreigingen. 
Van PFAS en stikstof tot de coronaproblematiek. Maar ook het spanningsveld 

tussen stijgende bouwkosten en betaalbaarheid, zowel voor de huur- als 
koopsector. Hierin het verschil maken vraagt om slim samenwerken. 
Daarom hebben we samen met onze partners de koppen bij elkaar gestoken. 
Het doel: het optimaliseren en verstevigen van de samenwerking. Twee 
sessies - één met onze ruwbouw-, gevel- en dakpartners, en een tweede met 
de afbouwpartners - hebben geleid tot beloftelijsten met elk tien punten. 
Lijsten die in elke bouwkeet prominent te zien zijn. Zo concretiseren we de 
morele overeenkomst om onze samenwerkingsskills op de bouwplaats 
continu te verbeteren.    
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In twee sessies met onze bouwpartners kwamen we tot concrete beloftes om de 
samenwerking op de bouwplaats te verbeteren. Benieuwd welke dat zijn?

 Kijk dan op www.hendrikscoppelmans.nl/samenbouwen. 

Nieuw onderdak voor de huismus 
bij een nieuwbouwproject in Berkel-Enschot.

SamenBouwen 2.0: 
op weg naar nog beter samenwerken

In ’s-Hertogenbosch verrijst een kleinschalige woonvoorziening met 
achttien appartementen en twee gemeenschappelijke ruimten voor 
jongvolwassenen met een beperking. BrabantWonen is onze 
opdrachtgever, stichting WonenZoals de initiatiefnemer. 
Bijzonder: we bouwen het complex met circulaire materialen.

Duurzaamheid voert de boventoon aan de Bossche Mozartsingel. 
De nul-op-de-meterappartementen zijn zeer energiezuinig en worden zo 
veel mogelijk circulair ontworpen en gebouwd.

Hergebruik centraal
In dit project zetten we voor het eerst draagconstructies van cross 
laminated timber (CLT) in als prefab-elementen. Deze kruislings verlijmde 
massieve houten platen vervangen de traditionele draagconstructies van 
kalkzandsteen of beton. Dat geeft een flinke CO2-reductie. Wanden, vloeren 
en zelfs de complete liftschacht voeren we uit in hout. Al deze elementen 
worden in de fabriek direct op maat gemaakt, inclusief uitsparingen voor 
de kozijnen en het leidingwerk. Maar er is meer! Zo krijgt het complex een 
duurzame warmtepompinstallatie met bodembronnen, een sedumdak en 
isolatie van houtvezel. Met een opvanginstallatie hergebruiken we 
regenwater voor het doorspoelen van toiletten.   

Woonvoorziening WonenZoals krijgt een gevel van lokaal gekapt 
populierenhout. Minder CO2-uitstoot én een warme uitstraling.

De Wet natuurbescherming speelt een cruciale rol bij onze ontwikkelings- , 
bouw- en renovatieprojecten. Want hoe gaan we op een juiste manier om 
met de flora en fauna in de omgeving? Tijdens een interne kennisbijeen-
komst werden zo’n twintig medewerkers van ons bedrijf door 
ingenieursbureau Econsultancy bijgepraat over de regels. Zodat wij en 
onze opdrachtgevers niet voor verrassingen komen te staan.

De aanwezigheid van beschermde dieren en planten kan flinke impact 
hebben op de voortgang van nieuwbouw- en renovatieprojecten. 
Nestelende zwaluwen of aanvliegroutes van vleermuizen: door verande-
rende inzichten en steeds uitgebreidere regels komt er heel wat op ons af 
voordat we met de uitvoering van start mogen. De hoeveelheid checklists 
groeit met de dag. 

Gedegen onderzoek
Al bij de planontwikkeling houden we rekening met de Wet natuurbescher-
ming. Na een inventarisatie van de situatie schrijven we, samen met een 
partner als Econsultancy, een plan van aanpak met de juiste beschermings-
maatregelen. Want we weten: met gedegen onderzoek aan de voorkant 
voorkomen we vertraging, uitstel en onnodige kosten. Prettig voor onze 
opdrachtgevers, en natuurlijk voor onder andere de gierzwaluw, uil en 
vleermuis. Ook zij zijn bij ons in goede handen.   

GESLAAGDE 
KENNISSESSIE 
ENERGETISCH 
RENOVEREN®

Beleid komt het best tot zijn recht in de praktijk. Daar zie je wat 
verder kijken en verder innoveren opleveren voor bewoners en 
opdrachtgevers. Om onze kennis en ervaringen op het vlak van 
energetisch renoveren te delen, hielden we in september een 
Ga Verder Sessie in Maarheeze. Inclusief een projectbezoek bij de 
48 woningen die we vorig jaar voor woning corporatie woCom 
verduurzaamden. Eind dit jaar is onze eerstvolgende sessie. Dan 
laten we je in Tilburg zien hoe ons concept (af)TOPappartement 
woonprojecten onder de aftoppingsgrens haalbaar maakt. 

 Via www.hendrikscoppelmans.nl/ga-verder-sessies  
blijf je helemaal op de hoogte. 
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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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‘WARME HERENIGING 
VERSTERKT GEZAMENLIJKE 
VISIE OP DE TOEKOMST’

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. 
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Krachtig samenspel
De voorloper van ons (af)TOPappartement-concept krijgt op dit 
moment gestalte in de Tilburgse wijk Campenhoef. Hier verzorgen we 
het engineerings- en bouwproces van twee identieke appartementen-
complexen met een corridorontsluiting. Zo krijgt woningcorporatie TBV 
Wonen er in één klap liefst 78 betaalbare appartementen bij. “De behoefte 
aan sociale huurwoningen blijft in Tilburg onverminderd groot”, stelt 
directeur-bestuurder Paul Kouijzer. “Net als de vraag naar lagere huren. 
De  in komens  ontwikkeling staat onder druk, ouderen wonen langer thuis 
en het aantal een- en tweepersoonshuishoudens groeit sterk. Zo krijg je 
als corporatie een moeilijke puzzel op je bord: hogere bouwkosten, het 
verduurzamingsvraagstuk, een complexe locatievraag en scherper letten 
op de huurprijs. Dit vraagt om een slim concept. Een zeer efficiënt ontwerp, 
waarbij niet alleen de bouwkosten scherp zijn ingestoken, maar ook lage 
energielasten verzekerd zijn. Dat lukt alleen in een krachtig samenspel. 
Een bouwteam met partners die niet in hokjes denken, maar samen aan tafel 
zitten. Voor ons is dit de belangrijkste factor op weg naar betaalbaarheid.”

Oog voor lokale wensen
Ook in Boekel groeit het aantal een- en tweepersoonshuishoudens. 
“Liefst 90% van onze woningzoekenden valt in die doelgroep”, aldus 
Martijn van Straaten, directeur-bestuurder van PeelrandWonen. “Dan denk 
je al gauw aan appartementen. Maar anders dan in grote steden zien we in 
onze plattelandsgemeente dat ouderen lang niet allemaal op een 
appartement zitten te wachten. Hier hebben juist jongeren daar behoefte 
aan. Die ruimte krijgen ze nu in de gasloze nieuwbouwwijk De Run.” 
Hier komt een gebouw met vijftien driekamerappartementen verdeeld 
over drie woonlagen en met galerijontsluiting, helemaal volgens het 
(af)TOPappartement-concept. Van Straaten: “We verhuren onder de 
eerste aftoppingsgrens, zodat alle doelgroepen in aanmerking komen 
voor huurtoeslag. Daarnaast zijn de appartementen nul-op-de-meter. Zo 
be spaart de bewoner op de totale woonlasten. Wat mij positief verraste: 
Hendriks Coppelmans heeft duidelijk gekeken naar wat goed past hier in 
Boekel. Binnen het standaardconcept schenken ze volop aandacht aan 
de esthetische kant en lokale wensen. Zo verrijst er nu dus een heel mooi 
appartementencomplex in de wijk.”   

Naast standaardisatie is prefabricage in ons bouwsysteem een 
belangrijke stap om de (af)TOPappartementen betaalbaar te 
houden. Zo werken we met losmaakbare prefab vloer-, wand- en 
gevelelementen en bieden we een circulaire module met 
draagconstructies van cross laminated timber (CLT). Het concept 
kent modules voor woningplattegronden en duurzame 
installaties. De appartementencomplexen ontwerpen we naar 
wens met een portiek-, galerij- of corridorontsluiting.   
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Marieke de Kort en dochter Yfke bij hun nul-op-de-meterhuurwoning in de 
duurzame wijk Geerpark in Vlijmen.

BETAALBAAR 
WONEN 
BEREIKBAAR 
MET CONCEPT 
(AF)TOP - 
APPAR TEMENT
Comfortabel wonen betaalbaar houden terwijl de bouwkosten 
blijven stijgen: het is een interessante uitdaging. Niet voor niets 
zetten we stevig in op slimme standaardconcepten en -bouwmetho-
den. Binnen ons concept van de Budgetwoning kenden we al de 
(af)TOPwoning: een complete woning voor een huurprijs onder de 
eerste of tweede aftoppingsgrens.  Dit idee passen we nu ook toe op 
appartementen. Zo helpen we corporaties verder met nieuwbouw-
oplossingen voor een- en tweepersoonshuishoudens.

Te veel eengezinswoningen en te weinig aanbod voor kleine huishoudens. 
Die scheefgroei in de woningvoorraad zien we terug bij veel woning-
corporaties. Een groot aantal klopt dan ook bij ons aan. Bijvoorbeeld voor 
het ontwerpen, engineeren en bouwen van appartementen complexen. 
“Betaalbaar, duurzaam en comfortabel wonen moet voor iedereen 
bereikbaar zijn”, vindt René Beks, directeur ontwikkeling en innovatie. 

“Dus ook voor senioren, alleenstaanden of jonge stelletjes met een kleine 
beurs. Met onze (af)TOPappartementen komen we met een oplossing die 
aan alle eisen van Woonkeur voldoet. Driekamerappartementen met vier 
indelingsmodules, een gebruiks oppervlakte van 65 m² en een beschutte 
buitenruimte. Met een levens loop bestendig appartement onder de eerste 
aftoppingsgrens als resultaat.”

Martijn van Straaten, directeur-bestuurder PeelrandWonen.

Paul Kouijzer, directeur-bestuurder TBV Wonen.

‘Zelf energie steken 
in rendement nul-op-
de-meter woning’
De teller van het aantal gerealiseerde nul-op-de-meterwoningen staat 
bij ons op 422. Daarnaast zijn er nu 40 in aanbouw en 82 in ontwikke-
ling. Voor al die woningen meten we het warmwaterverbruik en 
monitoren we de installaties. Leveren de zonnepanelen op wat we 
verwachten? Wat is het daadwerkelijke verbruik van de warmtepomp? 
En hoe zit dat met de overige installaties?

Maandelijks doorlopen we alle woningen op energieopwekking en 
-verbruik. Dat doen we digitaal en op afstand. Het resultaat? 
Alle woningen wekken meer energie op dan vooraf berekend. In het 
energieverbruik zien we wel grote verschillen. Hierin speelt het 
bewonersgedrag een belangrijke rol. Bij elke afwijking van de 
verwachte waardes analyseren we de oorzaak. Installatie tech nische 
verbeterpunten lossen we op, samen met onze leveranciers en 
installateurs. Kunnen bewoners zélf invloed uitoefenen? Dan zetten we 
samen met corporaties in op voorlichting. Zo helpen we bewoners elke 
dag weer om het rendement en comfort te vergroten.

Zelf in control
Marieke de Kort woont samen met zoon Mick en dochter Yfke al 
anderhalf jaar in een nul-op-de-meterwoning in Vlijmen. En dat bevalt 
uitstekend. “Hoeveel voordeel je uit de woning haalt, heb je deels zelf in 
de hand”, beseft ze. “En dan heb ik het niet meteen over ingewikkelde 
acties hoor. Ramen niet te lang open, lampen niet onnodig laten branden 
en weten wat je moet doen als de buitentemperatuur stijgt of juist daalt. 
Die energie moet je er als bewoner zélf insteken. Of dat nog wat oplevert? 
Nou, ik betaal maandelijks 5 euro voor energie en kreeg vorig jaar 400 
euro terug.”  
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‘GEWOON VANDAAG 
  AAN DE SLAG 
ook al zou je het morgen misschien anders bedenken’

De coördinatie van de samenwerking tussen vraag (corporaties) en aanbod 
(bouwbedrijven) ligt bij het programmabureau BDA. Per september is de 
leiding hiervan in handen van Daniël Duijvestijn van Endule. Maar hij doet 
dit niet alleen; het programmabureau kan rekenen op de veelzijdigheid 
van het team van Endule. De alliantiedeelnemers inspireren en met goede 
voorbeelden en ideeën aan het denken zetten. Het is een rol die Daniël 
Duijvestijn ligt én waarbij zijn ervaring in de corporatiesector van pas 
komt. Bovendien zit hij als consultant bij Endule dicht op het vuur. “De 
praktijk van de energietransitie is ons dagelijks werk, voor bouwers, 
corporaties, gemeenten en overheden."

Niet eindeloos praten
De kaders voor het verduurzamen van woningen zijn in Nederland nog niet 
helder genoeg. Hierin ziet Daniël Duijvestijn een belangrijke taak 
weggelegd voor de Rijksoverheid. “We weten dat we met elkaar werken aan 
het terugdringen van CO2-emissies, maar om op te schalen is het prettig dat 
we meer rust krijgen in de route ernaartoe. Eenvoud is daarin belangrijk en 
daar slagen we nog niet altijd in. De tussendoelen tot 2050 moeten 
begrijpelijk zijn en elkaar niet in de weg gaan zitten. We willen geen spijt 
krijgen van de stappen die we maken. Landelijk zijn er de afgelopen jaren 
steeds verschillende sturingsinstrumenten opgelegd. Eerst lag de focus op 
het bereiken van energielabel B, vervolgens heb je het met elkaar over 
CO2-neutraal en nu gaan we ons richten op het terugdringen van de netto 
warmtevraag. Logisch dat je samen aan het ontdekken bent wat werkt, 
maar het gevolg is dat corporaties en bouwbedrijven zo keer op keer met 
nieuwe inzichten worden geconfronteerd.”

Meer tempo 
De BDA heeft meer dan een jaar geleden besloten de krachten te bundelen 
aan vraag- en aanbodkant. Deze schaalvergroting moet gaan leiden tot 
versnelling, kostenreductie en vooral tevreden huurders. Niet toevallig 
ontstaat parallel daaraan het overheidsprogramma Renovatieversneller, 
waarin Daniël Duijvestijn ook een rol heeft. “Ook dit is een programma 
waarin schaalvergroting en samenwerking centraal staan. Stop het denken 
in individuele projecten, maar kom tot programma’s waarbij corporaties 
én bouwers onderling samenwerken. De BDA loopt hierin voorop!” Op dit 
moment zijn twee corporaties - Tiwos en Thuisvester - en vijf bouwbedrijven 
aangesloten bij de BDA. Er staan 2230 sociale huurwoningen voor 
verduurzaming op de rol. “Hendriks Coppelmans gaat in de Tuinbouwstraat 

en op het Visserijplein in Tilburg aan de slag met de energetische 
schilrenovatie van de eerste 168 woningen. We willen het totale aantal 
graag snel uitbreiden tot 4500 woningen. Dat spreekt me nou juist zo aan in 
de aanpak van de BDA: meer tempo maken met de energietransitie door 
gewoon meer woningen per dag aan te pakken. Want de gezamenlijke 
verduurzamingsopgave is al complex genoeg en gevoelig voor uitstel. 
Natuurlijk word je geconfronteerd met nieuwe inzichten, waardoor je ook 
weer terug naar de tekentafel zou kunnen. Wij gaan gewoon vandaag aan 
de slag, ook al zou je het morgen misschien anders bedenken.”

 Geïnteresseerd in de Brabantse Duurzaamheids Alliantie?  
Neem dan contact op met Daniël Duijvestijn: 06 - 42 94 56 97.

‘We willen het  
totale aantal 
graag snel 
uitbreiden tot 
4500 woningen’

Daniël Duijvestijn van Endule, programmaleider van  
de Brabantse Duurzaamheids Alliantie, bij de Tilburgse sociale  
huurwoningen die door ons als eerste worden aangepakt.

Verduurzaming van de woningvoorraad vereenvoudigen en versnellen: dat 
is het doel van de Brabantse Duurzaamheids Alliantie (BDA). Om het 
gedeeld plichtsbesef binnen dit samenwerkingsverband van corporaties 
en bouwbedrijven weer een stap verder te brengen, is Daniël Duijvestijn 
eind september aan de slag gegaan als nieuwe programmaleider.

DOOR VERDER TE KIJKEN
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Project SMO Traverse 
in het kort
In opdracht van woningcorporatie Tiwos realiseerden we in vier jaar 
de grootschalige herontwikkeling op het terrein van zorgleverancier 
SMO Traverse. Drie gebouwen aan de Reitse Hoevenstraat in Tilburg 
zijn na sloop opnieuw gebouwd. Daarnaast hebben we één gebouw 
gerenoveerd. Hier is ook restaurant De Bron gevestigd. Dankzij de 
modernisering kan Traverse in de toekomst goede zorg blijven 
bieden aan dak- en thuislozen.   

Ted Pasveer (rechts) en uitvoerder Marco Fleuren (links) bespreken het 
3D-informatiemodel op de bouwlocatie aan de Volkelseweg in Uden.

Geweldig wonen bij Traverse, Tilburg

‘DÉ PLEK OM WEER 
AAN MIJN TOEKOMST 
TE BOUWEN’

SMO Traverse biedt hulp aan mensen in probleemsituaties waarbij sprake 
is van (dreigende) dak- of thuisloosheid. Naast ‘bed, bad en brood’ richt de 
hulpverlening zich op het herstellen van zelfstandigheid en zelfredzaam-
heid. Een traject dat voor Dennis Boots (37) succesvol verliep. Mede dankzij 
de nieuwe, moderne woongebouwen. “Zo’n mooie locatie motiveert enorm 
om stappen te zetten.”

Wereld op z’n kop
Dennis:  “Samen met mijn toenmalige vriendin woonde ik tot twee jaar 
geleden in een koopwoning in Tilburg. Ik had een eigen bedrijf in journalis-
tiek, tekstschrijven en vertalen. Daar had ik al mijn geld ingestoken. Mijn 
partner betaalde daarom de vaste lasten, dat hadden we zo afgesproken. 
Totdat ze op een dag ineens bij me wegging. Ik had geen andere keus dan 
het huis te verkopen. Met verlies. Dan staat je wereld van de ene op de 
andere dag compleet op z’n kop. En wat doe je dan?”

Verademing
Dennis: “Van vrienden kreeg ik de tip om me bij Traverse aan te melden. 
Hoewel ik vlak bij de opvanglocatie aan de Gasthuisring woonde, kende ik 
de organisatie nauwelijks. Na een intake kon ik ruim een jaar op die locatie 
terecht, met de crisisopvang ernaast. Het viel me best zwaar om hier te 
zitten, tussen mensen met echt grote problemen. Ook het delen van een 
kamer vond ik lastig. Gelukkig kwam er in maart van dit jaar een plek voor 

mij vrij in een van de nieuwe gebouwen aan de Reitse Hoevenstraat. 
Wat een verademing!”

Pure luxe
Dennis: “Daar kreeg ik een eigen kamer met een toilet, douche en 
keukenblok: pure luxe vergeleken met eerst. Zo kun je gewoon douchen of 
iets koken zonder daar eerst toestemming voor te vragen. Een belangrijke 
voorwaarde om weer aan je toekomst te bouwen. Mede dankzij de hulp van 
mijn persoonlijke coach en leefcoach kan ik me weer richten op de dingen 
die me gelukkig maken. Naast wat schrijf- en vertaalwerk sport ik iedere 
dag. En één keer in de week ga ik voetballen of basketballen met kinderen 
van vluchtelingen. Ook geef ik op vrijwillige basis Nederlandse les aan 
allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers.”

Eigen verantwoordelijkheid
Dennis: “Mijn traject bij Traverse is afgelopen september officieel 
afgerond. Een heerlijk moment. Want mijn toekomst ziet er weer een stuk 
beter uit. Ik ga fulltime aan de slag bij de klantenservice van Ziggo en heb 
een kamer gevonden in een rijtjeshuis in de Tilburgse Bomenbuurt. 
Die woning deel ik met een jonge student uit Iran, een Pool en een Hongaar. 
Daar vind ik rust en regelmaat. Voor mij betekent die eigen plek vooral 
weer zelf verantwoordelijkheid nemen. Bij Traverse kwam ik in een 
gespreid bedje terecht, maar dat kan er ook voor zorgen dat je inactief 
wordt. Nu ga ik mijn zaakjes weer zelf regelen.”   

Nog centralere rol 
BIM bij prefab-
bouwmethode
Het Bouw Informatie Model (BIM) staat al jaren aan de basis van onze 
werkwijze. Juist omdat we extra focussen op prefab bouwen, krijgt het 
een nóg centralere rol. Een mooi moment om onze organisatie daarop 
in te richten. Om dit te onderstrepen is ons projectbureau omgedoopt 
tot Engineering.

De nieuwe club van Engineering telt tien collega’s. Dankzij de nieuwe 
insteek kunnen zij BIM als procesmethodiek nog meer omarmen, 
optimaliseren en centraal stellen. Het jonge team staat onder leiding 
van Ted Pasveer, die zijn rol van BIM-manager verruilt voor die van 
manager Engineering. Marti Smits, voorheen hoofd projectbureau, kan 
zich binnen de projecten meer richten op de inhoudelijke calculatie. 
Als kostendeskundige en energiespecialist brengt hij zijn expertise in 
bij de verschillende nieuwbouw- en onderhoudsprojecten en adviseert 
hij onze opdrachtgevers.

Eerst virtueel bouwen
Dat digitaal modelleren steeds belangrijker wordt, blijkt duidelijk bij de 
toepassing van prefab-elementen. Een mooi voorbeeld is de bouw van 34 
woningen aan de Volkelseweg in Uden. Hier maken we gebruik van een 
prefab-bouwmethode. Het betonnen binnenspouwblad van de woningen 
wordt in de fabriek geproduceerd en op de bouwplaats afgewerkt met 
isolatie en metselwerk. Ook de dakplaten bestaan uit prefab-elementen 
van hout. Alles wat we op de bouwplaats assembleren, is eerder dus al 
virtueel gebouwd. Inclusief koppelingen, kozijnen en leidingwerk. Alleen 
met een goed doordacht 3D-informatiemodel vallen alle puzzelstukken 
op de juiste plek.   



 . . . VOOR  
DAAN EN TOOS

Aan de Trappistenstraat in Dongen realiseerden we voor 
wooncorporatie Casade 72 huurappartementen, verdeeld over 
drie gebouwen. Het gaat om energiezuinige nul-op-de-meter-
appartementen die ook nog eens heel betaalbaar zijn. 
Daan en Toos hebben hier samen hun ideale plekje gevonden.
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