
Area verlengt 
samenwerking 
voor dynamisch 
onderhoud
Ook de komende jaren verzorgt ons Serviceteam Uden het dynamisch 
onderhoud voor woningcorporatie Area. Dit betekent dat we dag en nacht 
klaarstaan om alle onderhouds- en reparatieklussen bij huurders in de 
regio Uden-Veghel uit te voeren. Ook verzorgen we mutatieonderhoud en 
kleinere projectmatige werken. Om onze service op hoog niveau te houden, 
optimaliseren we momenteel de ketensamenwerking met Area en partner 
Hendriks SGR. We sturen op prestatie-indicatoren als 

informatievoorziening, kwaliteit en tijdigheid van oplevering. Uiteraard 
meten we onze prestaties ook. We zijn pas tevreden als de bewoners ons 
gemiddeld een rapportcijfer 8 geven.    

Samen woon kansen 
bieden in 
’s-Hertogenbosch   

Al sinds 2019 is de Brabantse Duurzaamheids Alliantie (BDA) voortvarend 
bezig met het verduurzamen van flinke aantallen sociale huurwoningen in 
West-Brabant. Dankzij dit innovatieve samenwerkingsverband van 
woningcorporaties en bouwbedrijven kan dit efficiënt, tegen lagere kosten 
én met hogere kwaliteit. Daarbij is er steeds meer ruimte voor maatwerk.       

Een groot voordeel van de BDA is dat corporaties en bouwbedrijven leren 
van elkaars uitdagingen en successen. Bovendien werken de aangesloten 
partijen stukken efficiënter, omdat werkwijzen gestroomlijnd zijn en er 
bijvoorbeeld gebruikgemaakt wordt van vaste contractensets. Tegelijk 
weten we: elk project is uniek achter de voordeur. Daarom zoeken we als 
aangesloten bouwbedrijf steeds meer de dialoog en bekijken we met de 
corporaties al in de ontwerpfase wat nodig is bij hun specifieke verduur-
zamingsopgave. Zo werken we soepel samen aan het doel van de alliantie 
om in West-Brabant 4.500 sociale huurwoningen sneller te verduurzamen. 
Steeds meer partijen zien de voordelen van dit mooie initiatief. Onlangs is 
woonstichting Land van Altena toegetreden tot de BDA.    

SOCIALE HUURWONINGEN NÓG SOEPELER 
LATEN VERDUURZAMEN 

HONDERDJARIG BESTAAN 
BEKROOND MET ERETITEL 
HOFLEVERANCIER!

Wij sluiten graag naadloos aan op mooie woningbouwambities van 
gemeenten. Daarom tekenden we begin juli met woningcorporatie Zayaz 
een intentieovereenkomst voor de bouw van meer dan honderd duurzame 
sociale huurappartementen in ’s-Hertogenbosch.

Inwoners meer kansen bieden op de woningmarkt door in te zetten op  
40% sociale bouw. Dat is de ambitie die de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
uitspreekt in het bestuursakkoord voor 2022-2026. Samen met Zayaz 
helpen we de gemeente die ambitie waar te maken. Beschikbaarheid, 
betaalbaarheid en duurzame en circulaire woningbouw zijn de 
belangrijkste vertrekpunten bij dit project. De bouw start naar verwachting 
medio 2025. De locatie van de bouw is nog onbekend.    

Snelle nul-op-de-
meter-woningen 
voor Berkel-Enschot 
In Berkel-Enschot zijn we in opdracht van Tiwos gestart met de bouw van 
25 sociale huurwoningen in project De Kraanhof. De woningen zijn ont - 
wik keld vanuit ons concept BudgetRijwoning: eengezinswoningen met drie 
slaapkamers en een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Alle woningen 
zijn nul-op-de-meter. Bij de bouw maken we gebruik van een prefab 
betonnen casco. Het leidingwerk voor de installaties is al in de wand- en 
vloerelementen aangebracht, net zoals de slangen voor de vloer ver-
warming waardoor geen dekvloer meer aangebracht hoeft te worden.  
De wanden worden in de fabriek ook al voorzien van kunststof kozijnen.  
Zo verloopt de bouw lekker vlot en komen de woningen snel beschikbaar.     

Verduurzaamde woningen in Tilburg-Zuid. 

Een kroon op ons werk en een erkenning voor alle medewerkers door de jaren heen, noemt directeur Lambèr Hendriks het. De komende 25 jaar mogen we ons Hofleverancier 
noemen. Tijdens de viering van ons eeuwfeest reikte de burgemeester van Oss, Wobine Buijs, de officiële onderscheiding uit aan de directie. Slechts vijfhonderd bedrijven in 
Nederland mogen deze eretitel voeren, verleend door Zijne Majesteit de Koning aan bedrijven die een uitstekende reputatie in de regio en branche hebben en die minimaal 
honderd jaar bestaan. Op de foto: Wobine Buijs, Michael Hendriks, Lambèr Hendriks en Vincent Hendriks (v.l.n.r.).

De overeenkomst is ondertekend door Berry Brekelmans 
en Mohamed Acharki van Zayaz en Vincent Hendriks en 

Hugo Geerlings van Hendriks Coppelmans (v.l.n.r.). 

Jan van Vucht (directeur-bestuurder Area), John Sleegers 
(teamcoach bedrijfsbureau Area) en Tjeerd van de Put 

(bedrijfsleider onderhoud) bekrachtigen  
de hernieuwde samenwerking (v.l.n.r.).
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