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Met de verf nog aan mijn vingers en de kluskleding nog in de was, begin ik 
2018 fris en fruitig. Mijn vriend en ik, met hulp van familie en vrienden, zijn 
op het moment van dit schrijven net klaar met het volledig schilderen van 
ons nieuwe huis. Alles is heerlijk wit. Behalve één muur in onze woonkamer, 
deze hebben we metallic groen geschilderd. De meubels staan op zolder 
te wachten tot we deze op hun plek zetten, dus dan zal het echt huiselijk 
beginnen te voelen. Een ontzettend fijn gevoel om zo mijn jaar te beginnen. 
Voor mij persoonlijk is 2018 een jaar voor primeurs en mijlpalen.

Ik verlaat dus, na 25 jaar, mijn ouderlijk huis om te gaan 
samenwonen met mijn vriend. Ik gok dat dat de komende 
tijd wel even wennen zal zijn, op meerdere fronten. Gelukkig 
vorm ik een heel goed ‘team’ samen met mijn vriend, dus 
het gaat sowieso helemaal goedkomen. Ook mag ik mezelf 
per 1 januari ‘redactielid van de Koopmanskoop’ noemen 
en werk ik dit jaar dus mee aan (opnieuw) drie fantastische 
edities. Een mijlpaal, in de zin van de afsluiting van een 
tijdperk, is het afscheid wat ik heb moeten nemen van mijn 
Beetle, mijn allereerste auto, na zeven mooie en veilige 
jaren. Ik heb heel wat leuke en lange ritjes gemaakt met 
en zonder het dak open en dat blijft me natuurlijk altijd 
bij.  Zo zal iedereen het jaar 2018 op zijn/haar manier gaan 
beleven. Hopelijk gevuld met zoveel mogelijk memorabele 
momenten. 

Na een geweldig 75-jarig jubileumjaar, zetten we, zoals 
een echte Pionier van de Toekomst zich betaamt, met z’n 
allen de ‘reis’ voort. Op naar ons… 100-jarig jubileum. 
Voor Koopmans is 2018 het jaar waarin er weer groei zit 
in de portefeuille, er weer mooie projecten gaan starten 

en afgerond gaan worden, er natuurlijk weer een aantal 
mijlpalen gevierd gaan worden en we hopen nieuwe 
collega’s te kunnen verwelkomen. Daarnaast is dit jaar 
het startsein voor de implementatie van de Koopmans 
Werkwijze. In het komende jaar gaat iedereen op basis van 
een goede instructie en introductie kennis nemen van de 
Koopmans Werkwijze en gaan de projectteams werken in 
de Relatics omgeving. Ook staat er voor dit jaar een TBI 
Bouwreis, in samenwerking met Habitat for Humanity, op 
de planning. De TBI-bouwreis 2018 gaat naar Zambia. En 
Koopmans is vertegenwoordigd! Onze Elles Boerrigter, HR 
adviseur, is geselecteerd om mee te reizen naar Afrika. 

Kortom, het belooft een stampvol jaar te worden waarvan 
wij jullie, zoals jullie van ons gewend zijn, op de hoogte gaan 
houden door middel van een goedgevulde Koopmanskoop.

Namens de redactie,
Lindy Moorman (kersvers redactielid)

VAN DE REDACTIE
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Cash blijft King
Melcher is uiteraard geen onbekende bij Koopmans in 
zijn functie als financieel directeur. Veel collega´s vragen 
zich dan ook af wat het verschil is met zijn nieuwe rol 
als statutair directeur. Hij vertelt: ´Er verandert voor 
mij functie-inhoudelijk niet direct zo veel, maar meer in 
de formele lijn. Vanaf 1 januari leg ik samen met Hans 
en Joseph formeel verantwoording af aan onze Raad 
van Commissarissen van TBI. Daarvoor deed ik dat als 
werknemer aan de statutaire directie van Koopmans.’ 
Persoonlijk heeft hij vanuit zijn functie voor dit jaar 
enkele speerpunten bepaald, waaronder het verder 
optimaliseren van contract- en risicomanagement. J́e 
merkt dat de klantvraag verandert en dat de relatie met 
de klant tegenwoordig veel meer zakelijk en juridisch van 
aard is. Het is daarom belangrijk dat we het proces van 
contractvorming goed beheersen zodat we geen contracten 
sluiten met onaanvaardbare risico´s. Ook zullen we 
gedurende het ontwikkel-, realisatie- en nazorgproces onze 
werkzaamheden moeten toetsen met wat we contractueel 
hebben afgesproken. Maar het belangrijkste is dat we 
allemaal met gezond verstand blijven nadenken en elkaar 
blijven wijzen op risico’s én kansen. Maar de collega´s 
hoeven zich verder geen zorgen te maken hoor. Want ik 

IN 
GESPREK 

MET  
MELCHER 

GROENENDIJK

waak samen met hen nog steeds over het beheersen van 
onze algemene kosten, de projectresultaten, de interne 
processen én last but not least; cash blijft king!́

Doelstellingen Koopmans
De directie heeft voor 2018 een aantal doelstellingen 
bepaald. Koopmans wil dit jaar een omzet bereiken 
van ruim 162 miljoen met een rendement van 3%. ´Ons 
geïnvesteerd vermogen vinden wij op dit moment te hoog, 
dus dat willen wij naar een niveau brengen dat past bij onze 
organisatie ,́ vertelt Melcher. ´Daarnaast is er aandacht 
voor de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers 
en optimalisatie van onze werkwijzen, concepten en andere 
projecten die we ontwikkelen en realiseren. Het streven 
is om onze processen nog efficiënter te maken zodat onze 
medewerkers echt bezig kunnen zijn met hun vak en minder 
administratieve handelingen hoeven te verrichten. Een 
bepaalde mate van administratie blijft uiteraard, maar 
of het nu om arbo, milieu of financiën gaat, we zien echt 
kansen hierin.́  

Sinds 1 januari 2018 is Melcher Groenendijk, naast Hans Smit en Joseph 
Kuling, toegetreden tot de statutaire directie van Koopmans Bouwgroep. 
Een goede reden om in deze eerste uitgave van 2018 met hem in gesprek te 
gaan. Uiteraard over ons mooie bedrijf, maar ook over zichzelf. 
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Uitdagingen voor 2018
De bouw trekt weer behoorlijk aan. Dat brengt veel kansen 
met zich mee, maar geeft ook de nodige uitdagingen 
om hierin mee te gaan. ‘We moeten zorgen dat we onze 
projecten op een beheerste manier kunnen uitvoeren. Met 
elkaar zullen we zeker hard moeten werken om onze mooie 
projecten te realiseren. Maar als directie vinden we het 
wel heel belangrijk dat er een gezonde balans is tussen 
werk en privé,’ aldus Melcher. Een andere uitdaging is de 
inkoopmarkt. De huidige economische omstandigheden 
zorgen voor druk. Melcher: ‘Hiervoor doe ik echt een oproep 
aan alle collega’s. Laten we elkaar scherp houden en vooral 
ook helpen. Mocht je goede oplossingen of ideeën hebben, 
schroom dan niet om deze bij onze inkoop-collega’s aan te 
kaarten.’ 

Ambassadeurs van Koopmans
Een aandachtspunt voor dit jaar zijn natuurlijk ook onze 
kernwaarden teamwork, innovatief, verantwoordelijk. Via 
posters en andere communicatiekanalen schenken we 
hieraan regelmatig aandacht. Hier ligt ook een duidelijke 
rol voor de directie. ‘Als mede-eigenaren van onze 
kernwaarden willen we dit zeker verder uitdragen in 2018. 
Roel, Joseph, Hans en ik zijn gelukkig zeer divers qua 
persoonlijkheid dus wij doen dit alle vier op onze eigen 
wijze. Dat is eigenlijk ook het advies wat ik wil meegeven 
aan alle collega’s. Zoek voor jezelf een manier om je deze 
kernwaarden eigen te maken en uit te dragen. Iedereen is 
anders en dat is alleen maar goed, want diversiteit geeft 
juist toegevoegde waarde binnen een organisatie. En het 
mooie is dat we allemaal wel ambassadeurs van Koopmans 
zijn’, roept een enthousiaste Melcher. 

Ruimte om te groeien
Melcher geeft aan dat Koopmans continue op zoek is naar 
ambassadeurs voor onze mooie organisatie. Een organisatie 
waar je volgens hem de nodige kansen krijgt. ‘Ik heb het 
geluk gehad dat ik in mijn werkzame leven in veel ‘keukens’ 
heb mogen kijken en daardoor een redelijk objectief beeld 
kan geven. Mijn ervaring is dat je binnen Koopmans en 
onze moeder TBI alle ruimte krijgt om te groeien, jezelf te 
ontwikkelen, om mooie projecten uit te voeren en te mogen 
werken met vakmensen. Daarnaast zijn de faciliteiten van 
een hoog niveau. Uit ervaring weet ik dat je die kansen 
en randvoorwaarden zeker niet bij alle bedrijven krijgt. 
De uitdaging is om dit ook bij mogelijke toekomstige 
medewerkers onder de aandacht te brengen, zodat we ons 
personeelsbestand op orde houden.’

Piratenfeesten
Genoeg gesproken over Koopmans. We zijn namelijk 
benieuwd naar de privépersoon achter onze financiële 
directeur. Dus…kom maar op en vertel iets wat we nog niet 
weten van je. Lachend begint Melcher te vertellen: ‘Ik ben 
een erg trotse Tukker en Enschedeër. Mede daarom ben ik 
sinds anderhalf jaar ook lid van de Raad van Toezicht van 
de Stichting Enschede Promotie. Om de regio Twente in de 
vaart der volkeren mee te laten gaan, liggen er nog veel 
uitdagingen. Op deze manier probeer ik 
een (klein) steentje bij te dragen.’ Dat is een mooie 
nevenfunctie, maar eigenlijk zoeken we nóg meer naar 
de persoon achter de zakelijke Melcher…! ‘Nou vooruit 
dan maar’, lacht Melcher. ‘Met familie (zussen, zwagers, 
neven en nichten) en vrienden mogen wij graag zo af en toe 
eens naar piratenfeesten en andere gezellige activiteiten 
gaan. Zo gaan wij in februari en juli naar een concert van 
Helene Fischer. Beetje ontspanning na de inspanning 
hoort erbij haha!’ Met deze eerlijke en vrolijke informatie 
ronden we dit mooie gesprek af. Waarbij Melcher tot slot 
nog wel aangeeft dat op zijn (vaste) flexplek de ‘deur’ altijd 
openstaat. Mochten collega’s nog meer willen weten of 
tips en tops hebben voor hem als statutair directer of de 
Koopmansdirectie, loop dan gerust bij hem langs!

Namens de redactie, Carolien Fortgens
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Veilig alleen werken op de bouw 
Vandaag de dag proberen we zo veilig mogelijk te werken, 
maar hoe garanderen wij de veiligheid als we alleen 
aan het werk zijn. Vooral op de afdeling waarvoor ik 
zelf meestal aan het werk ben, Beheer Onderhoud en 
Renovatie, komt dit nogal vaak voor. Ten eerste zeg ik 
altijd: “Denk eerst goed na voordat je aan de slag gaat over 
hoe je de taak veilig kunt gaan doen”, dat scheelt de helft. 
Maar ook in de planning voor ons moet hier al goed naar 
gekeken worden. Wat moet er gebeuren, op welke hoogte 
en kun je dit in je eentje doen terwijl de bewoners thuis 
zijn? 

Hetzelfde risico
Een ‘alleen-werker’ loopt in het algemeen hetzelfde 
risico op een ongeval als een werknemer die zijn werk 
samen met een of meerdere collega’s uitvoert. Dit alles 
kan bepalend zijn voor hoe er gewerkt gaat worden. En 
dan kan het toch voorkomen dat je ondanks de goede 
voorbereiding er alleen voor staat en je bij gevaar of een 
ongeval niet kunt terugvallen op jouw collega. Bij sommige 
werkzaamheden moet een tweede persoon aanwezig zijn. 
De belangrijkste taken van deze tweede persoon zijn het 
houden van toezicht en het organiseren van hulp als er 
tijdens de werkzaamheden iets mis gaat. In alle andere 
gevallen is alleen werken toegestaan. 

VGM
Werk samen, werk veilig

Dit keer komt de bijdrage voor de Koopmanskoop van collega Rob Scheffer. 
Rob is timmerman bij Beheer Onderhoud en Renovatie, 44 jaar, samen met 
zijn gezin woonachtig in Deventer en in augustus dit jaar al 25 jaar in dienst 
bij Koopmans. Naast het uitoefenen van zijn vak als timmerman zit Rob 
al meerdere jaren in de ondernemingsraad en in de VGM commissie van 
Koopmans

Je gezonde verstand
De werkgever is  verantwoordelijk voor een veilige en 
gezonde werkplek en de Arbowet is ook volledig van 
toepassing op ‘alleen-werkers’. In de RI&E en in het 
arbobeleid moet de werkgever aandacht aan deze groep 
werknemers besteden en in kaart brengen wie er wanneer 
alleen werken en wat er nodig is aan maatregelen en 
voorzieningen om risicò s van alleen werken te beperken. 
Echter, in de praktijk ben jij altijd degene die op dat 
moment de werkzaamheden moet uitvoeren en dus mede 
de verantwoording draagt. Mijn conclusie of advies luidt 
in die gevallen: “Blijf altijd zelf goed nadenken. Jij bent de 
deskundige, jij weet het beste hoe je veilig kunt werken, jij 
kent de situatie, jij kent het werk en jij kunt alles overzien.” 
Gebruik daarvoor de middelen die je zijn aangereikt zoals 
jouw VCA diploma, de PBM’s, de veiligheidsinstructies 
maar vooral jouw eigen gezonde verstand. Twijfel je? 
Neem dan GEEN risico. Vraag anders eventueel een 
veiligheidskundige om advies.

Rob Scheffer

Toen ik op 1 mei 2004 bij Koopmans 
kwam had ik nagenoeg geen projecten 
buiten mijn woonplaats Hengelo 
gerealiseerd. Dit werd bij Koopmans 
wel anders. Ik ben begonnen op een 
project in Deventer. Elke dag op en 
neer naar Deventer, dit was toen een 
flinke afstand.

Na ruim 13,5 jaar kijk ik daar heel 
anders tegenaan. Ik heb mijn zakelijke 
kilometers eens opgeteld en kom, 
ondanks dat ik vooral projecten 
binnen Overijssel en Gelderland 
heb mogen maken, op ruim 400.000 
zakelijke kilometers uit. Dat is toch 
wel een behoorlijke afstand: 10x rond 
de aardbol! Indrukwekkende cijfers: 
400.000 kilometer, dat is toch al snel 
5000 uur reistijd.

Herinneringen
Aan enkele projecten heb ik de 
mooiste herinneringen, deze wil 
toch even noemen. Dat is als eerste 
het project verpleeghuis Grootte 
en Voorster in Deventer met Hans 
Hoogenraad en Erik Engbers. Als 
tweede Cultuurhuis Zwolle wederom 
met Hans Hoogenraad, Marco Smit 
en Bennie Alberink. Als laatste nog 
het absoluut mooiste project waar ik 
bij Koopmans heb mogen meewerken 
”Ten Thirty te Amstelveen“. Dit heb ik 
samen met Stefan Vaanhold en Johan 
Kuiper mogen maken. 

Naast mijn werk ben ik ruim 6 jaar 
actief geweest in het bestuur van de 
personeelsvereniging en  aansluitend 

nog ruim 4 jaar in de OR. Ik heb het 
altijd heel leuk en boeiend gevonden 
om naast je eigen werk en vakgebied 
over andere zaken samen te werken 
met collega’s. Je leert elkaar dan toch 
anders kennen. Ook leer je collega’s 
kennen die je in je normale werk nooit 
tegen zou komen. Ik kan iedereen echt 
aanraden om een tijd deel te nemen 
aan één van deze besturen. Naast je 
bijdrage aan Koopmans is het ook een 
bijdrage aan jezelf.

Van de ondernemingsraad
10X ROND DE AARDBOL
Er is mij gevraagd om als vertrekkend OR lid en vertrekkende collega 
een stukje te schrijven in de Koopmanskoop. Op zich bijzonder omdat het 
personeelsblad een stuk is voor en door medewerkers; een reeds vertrokken 
medewerker voldoet hier niet helemaal aan. Toch heb ik ja gezegd. 
Ondanks mijn vertrek heb ik een goed gevoel over Koopmans. Ik heb er 
jaren met fijne collega’s en met plezier gewerkt. Mijn vertrek…, tja, soms 
lopen zaken nou eenmaal zo. 

Ik wil Koopmans nogmaals 
bedanken voor de vele mooie 
projecten waaraan ik heb mogen 
meewerken.
Ik wens het bedrijf en de collega’s 
nog heel veel bouwplezier toe!   

Met vriendelijke groet,
Richard te Riet



PVK
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Op het moment dat deze Koopmanskoop bij jullie in de 
brievenbus valt, staan we óf vlak voor een spetterend 
jaarfeest óf hebben we deze net achter de rug. In het 
eerste geval is het advies “laat je verrassen…”, en in het 
tweede geval “praat er nog lekker lang over na en check 
de foto’s op beeldenbank…”.  Een feest op een bijzondere 
locatie in het havenkwartier in Deventer. DOKH2O is 
een oud, industrieel gebouw dat al een behoorlijk aantal 
bestemmingen heeft gekend. Ooit was het een opslag voor 
goederen die per schip in de haven van Deventer werden 
gelost. Nadat het jarenlang dienst heeft gedaan als garage 
is het omgetoverd tot een feestlocatie waar zelfs officieel 
getrouwd kan worden.
Naast het jaarfeest doen we natuurlijk nog veel meer 
dit jaar. Wij hopen op voldoende deelnemers voor de 
Koopmans Fietsdag in juni. Op vrijdag 13 juli gaan we 
tennissen op de universiteit in Enschede en in september 
nemen we onze ambassadeurs mee naar de prachtige 

Nieuws van de PVK

We beginnen deze bijdrage met heuglijk nieuws. 
“Ik hoefde geen seconde na te denken toen 
ik werd benaderd om zitting te nemen in het 
bestuur van de PVK. Ik vind het namelijk erg leuk 
om evenementen te organiseren! Met een frisse 
blik, mijn onbevangenheid en nieuwsgierigheid 
draag ik graag mijn steentje bij aan de jaarlijks 
terugkerende evenementen. Groetjes van Lieke 
Stoeten”. Lieke is 24 jaar, woonachtig in Enschede 
en als adviseur Klant & Markt werkzaam bij 
Koopmans. 

projecten in Harderwijk. In oktober gaan we wellicht weer 
helemaal los bij het indoor speed-soccer. We sluiten het PVK 
jaar in stijl af met een bezoek van Sinterklaas.

Van al deze activiteiten ontvangen de PVK leden te zijner tijd de 
uitnodigingen met de definitieve data. 

Jan Mulder

Wat is de AVG?
Het is een feit. Vanaf 25 mei zal in 
de hele Europese Unie dezelfde 
privacywetgeving gelden en zal de 
AVG de huidige Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP) vervangen. 
De AVG is de Nederlandse vertaling 
van de Europese General Data 
Protection Regulation (GDPR). Deze 
wet geeft burgers meer controle 
over hun persoonlijke gegevens en 
zorgt ervoor dat in elk Europees land 
dezelfde regels op het gebied van 
databescherming gelden. 
De AVG is bedoeld om een kader te 
scheppen waarin het voor iedereen 
duidelijk is wat de rechten en plichten 
zijn met betrekking tot opslag, gebruik 
en verwerking van persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens zijn gegevens die 
iets zeggen over een identificeerbaar 
individu. Voorbeelden zijn 
zakelijke persoonsgegevens die 
aan een persoon zijn gekoppeld, 
personeelsadministratie, 
afbeeldingen met personen erop en 
gegevens van klanten, leveranciers en 
bewoners.

De AVG: Saai? 
Niet voor jou? 
Of geen ontkomen aan?

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in werking. Een nieuwe privacywet die bij veel mensen vragen 
oproept. Ik merk dat ook veel Koopmans-collega’s het geen interessant 
onderwerp vinden. Maar helaas… Er is geen ontkomen aan. Iedereen komt 
in aanraking met de AVG!

Wat als we niet voldoen aan 
de AGV?
Een meerderheid van de bedrijven 
is onvoldoende voorbereid op de 
invoering van de nieuwe Europese 
datawetgeving. Voor veel bedrijven is 
het voldoen aan de AVG namelijk een 
lang en ingewikkeld proces. Maar als 
gezegd is er geen ontkomen aan, want 
de boetes bij het niet voldoen aan de 
AVG zijn fors: maximaal 4% van de 
jaaromzet of 20 miljoen euro. Deze 
boetes kunnen uitgedeeld worden 
door de toezichthouder: De Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP).

Wat wordt er van ons  
verwacht?
De AVG is een uitgebreide wet die 
verschillende zaken van ons verwacht. 
Centraal staat vooral de verwerking 
van persoonsgegevens. Het is van 
belang dat wij binnen Koopmans 
starten met het in kaart brengen 
van alle gegevensverwerkingen. 
Wij moeten documenteren welke 
persoonsgegevens wij verwerken en 
met welk doel wij dit doen, waar deze 
gegevens vandaan komen en met wie 
wij ze delen. Dit document heet een 
verwerkingsregister.

Hoe gaan we dat doen?
Op het moment van schrijven is het 
eind januari. De eerste stap is nu 
bewustwording. Het is belangrijk 
dat iedereen in hoofdlijnen weet 
wat de AVG inhoudt en wat er 
van hem of haar wordt verwacht. 
Daarnaast zullen we met hulp van 
de afdeling Juridische zaken van TBI 
starten met het opstellen van een 
verwerkingsregister. In dit register 
leggen we op afdelingsniveau de 
verwerking van persoonsgegevens 
vast. 

Op basis van dit register kunnen 
we goed inschatten wat onze 
vervolgstappen zijn. Uiteraard houden 
we jullie van de voortgang op de 
hoogte. 

Namens de werkgroep AVG,
Jeroen Letteboer
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EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Marco Botter, 46 
jaar, woonachtig in Almelo en 
ben getrouwd met Pauline. We 
hebben 2 kinderen, Guus (10 
jaar) en Hein (8 jaar).

Ik ben opgegroeid in 
Daarlerveen en heb daarna 
enkele jaren in Vroomshoop 
gewoond. 13 Jaar geleden heb 
ik mijn vrouw leren kennen en 
ben ik verhuisd naar Almelo. 
Daar wonen we in de wijk 

Het Kollenveld, die ligt tussen Preston Palace en het oude 
Heracles stadion aan de Bornsestraat.

Ik heb de opleidingen MAVO, HAVO en MTS Bouwkunde 
doorlopen en ben na mijn diensttijd in 1995 begonnen 
als werkvoorbereider bij Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis 
in Rijssen. Daar heb ik met plezier gewerkt aan diverse 
projecten, maar had ik na 22,5 jaar (!) toch de behoefte aan 
een nieuwe uitdaging. Een hele stap, maar eentje waar ik tot 
op heden geen spijt van heb!

Bij mijn zoektocht naar een nieuwe werkgever kwam 
ik al snel uit op de site van Koopmans Bouw. Ik werd 
nieuwsgierig door de nieuwe werkwijze die Koopmans 
hanteert en het willen vooroplopen in het digitaliseren van 
het bouwproces middels BIM. Na enkele prettig verlopen 
gesprekken besloot ik de stap te wagen en ben ik per  
1 januari in dienst getreden als werkvoorbereider. Ik zal 
vooralsnog starten bij de Concepten en mag, samen met 
Dennis Nijland, de projecten Rijnvliet en Hoge Weide in de 
wijk Leidsche Rijn gaan oppakken.

Mijn beide zonen zijn gek op voetbal en tennis, daarom 
ben ik mijzelf actief gaan inzetten als voetbaltrainer van 
eerst mijn jongste en nu mijn oudste zoon. Ook zit ik in de 
jeugdcommissie van AVC Heracles die nog steeds op de plek 
van het oude stadion is gehuisvest. Ik heb zelf tot mijn 34e 
actief gevoetbald en het begon weer te kriebelen toen mijn 
zonen begonnen te spelen. 

Actief spelen waag ik mij niet meer aan, maar af toe 
meedoen op de training is mooi om te doen! Verder speel ik 
wekelijks een potje tennis en neem ik deel aan de competitie 
in het voorjaar bij de tennisvereniging ATV Luctor et Emergo 
in Almelo.

Naast actief sporten mag ik ook graag passief sporten, 
oftewel ik volg alle sport op de voet. Ook heb ik een 

Marco Botter

jaarkaart van Heracles Almelo. Dat wil echter niet zeggen 
dat ik de andere Twentse club geen warm hart toedraag!
Bij het verschijnen van dit stukje heb ik er al weer enkele 
weken op zitten bij Koopmans. Ik kreeg op 8 januari gelijk 
een vuurdoop bij het nieuwjaarsontbijt waar ik al 100, voor 
mij toen nog onbekende, mensen de hand mocht schudden. 
Mijn gevoel zegt dat ik een goede keuze heb gemaakt om bij 
Koopmans te gaan werken en ik hoop met jullie de nodige 
mooie projecten te gaan realiseren.

Hallo collega’s, mijn naam is 
Niels de Kinkelder. Ik ben 42 
jaar, geboren in Apeldoorn, 
opgegroeid in Borne en vanaf 
1998 woonachtig in Hengelo 
(O). Ik ben getrouwd met 
Dianne en de vader van 2 
zonen Tom (16) en Sven (13). 
In mijn vrije tijd mag ik graag 
fietsen (mountainbiken), skiën 
en kamperen met tent en 
caravan. Vakanties het liefst 
met het gehele gezin.

Tijdens mijn werkzame leven ben ik vanuit de functie 
timmerman doorgegroeid naar assistent-uitvoerder en 
daarna werkvoorbereider. In de tussentijd heb ik nog 
geprobeerd om leraar bouwtechniek te worden; ik kwam 
er echter al gauw achter dat ik hierin niet helemaal mijn 
draai kon vinden. Snel weer terug naar de aannemerij dus. 
Tot eind 2017 was ik werkzaam bij Dura Vermeer in Hengelo 
als BIM engineer, de gehele werkvoorbereiding vanuit het 
3D-model organiseren was bijzonder leerzaam. Tevens 
geeft dit een hele andere kijk op de voorbereiding dan de 
“papieren” versie. 

Sinds 1 januari 2018 ben ik werkzaam bij Koopmans in de 
functie van senior werkvoorbereider.
Nog voor dat ik officieel in dienst ben gekomen werd er zelfs 
al een mooie bos bloemen bezorgd. Bijzonder attent!
In de afgelopen weken heb ik al een aantal collega’s leren 
kennen. Ik kijk erg uit naar een fijne samenwerking.

Niels de Kinkelder

EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal! Mijn naam is 
Raymond Hendriks. Ik ben 39 
jaar en geboren in Groningen. 
Momenteel woon ik met veel 
plezier samen met mijn vrouw 
in Almelo. We hebben geen 
kinderen, maar wel een hele 
leuke hond Pim.

In mijn vrije tijd mag ik graag 
series en films kijken met 
mijn vrouw en vrienden. Een 
andere hobby is het beoefenen 

van tafeltennis. Het bezoeken van een fitnesscenter is aan 
mij niet besteed, maar op deze manier probeer ik toch een 
beetje sportief te blijven. Ik ga graag samen met mijn vrouw 
leuke steden bezoeken en op zomervakantie. Ook goed voor 
de benenwagen.

Ik zal in het kort proberen uit te leggen hoe ik als service 
manager van SSC bij Koopmans terecht ben gekomen. 
Ik ben al vrij snel in aanraking gekomen met de IT. Na de 
Mavo ben ik naar de MBO gegaan voor het volgen van de 
opleiding technische informatica. Hierbij kwam ik erachter 
dat ik geen echte techneut was, maar meer geschikt ben 
voor het vertalen van de IT behoefte vanuit de business en 
hier geschikte oplossingen voor aandragen. Ik ben daarom 
na het MBO naar Saxion in Enschede gegaan voor het 
volgen van de opleiding Bedrijfskundige Informatica. Na 
het succesvol afronden van deze opleiding kon ik bij een 
houthandelaar in Goor aan de slag voor het implementeren 
van een ERP-systeem. Om een lang verhaal kort te maken 
ben ik hier 14 jaar gebleven en gegroeid tot IT manager. In 
de afgelopen 5 jaar heb ik ook werkzaamheden uitgevoerd 
op het gebied van KAM, online marketing en het begeleiden 
van studenten.

Ik had aan de ene kant een zeer gevarieerde baan, maar 
aan de andere kant merkte ik dat mijn hart ligt bij de IT. Het 
verbeteren van de business door goede ondersteuning van 
de IT is waar ik energie van krijg! 
Omdat ik dit jaar 40 word, ben ik toch gaan nadenken over 
hoe ik de energie en passie weer in mijn werk kon krijgen. 
De vacature van Koopmans voor een ICT coördinator kwam 
dan ook op het juiste moment. Na een aantal zeer leuke 
en uitdagende gesprekken voelde ik me al gelijk thuis bij 
Koopmans. Een fijne sfeer en leuke mensen. Binnen de TBI 
groep worden IT diensten aangeboden vanuit het Shared 
Service Center (SSC). Zodoende ben ik via Koopmans in 
dienst gekomen bij het SSC als zijnde service manager. 

Raymond Hendriks

Er is binnen Koopmans de afgelopen jaren veel veranderd. 
Een nieuw pand, nieuwe werkplekken en een nieuwe 
filosofie. Er is gestart met een nieuwe werkwijze voor 
het stroomlijnen van de processen. Als nieuwe service 
manager van SSC wil ik graag een bijdrage leveren aan dit 
verbeterproces. Dit door enerzijds ervoor te zorgen dat 
alle operationele IT zaken goed lopen. En anderzijds een 
goede invulling geven aan alle IT wensen ter verbetering 
van het applicatielandschap, informatievoorziening en 
bedrijfsprocessen  Ik kijk dan ook erg uit naar een fijne en 
succesvolle samenwerking.

Moi ik bin Maurice Jasper, 
ben 27 joar. Ik ben noe 4 joar 
woonachtig in Westerhaar-
Vriezenveensewijk en ik 
wark sinds oktober 2017 bie 
Koopmans.

Veur Koopmans an hek +/- 7 
joar veur uitzendbureau’s 
gewarkt en via via benk bie 
Koopmans terecht kom. 
Doarveur hek nog n opleiding 
gedoan tot metselaar en die 
hek met succes behaald. Ik goa dit joar mien woning nog 
eem verbouwn, en doar hek natuulk onmeunig zin an. 

Heerlijk bier drinken int weekend met miene moaten mak 
ook graag doen. 
Een beetie netflixn en chilln hek ook onmeunig skik an! 
Verder hek nog hobby’s zoals voetbal, darten, gamen, 
toneelspelen en speciaalbier drinken en vink de Twentse 
taal prachtig. 

Groetn Maurice

Maurice Jasper
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EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Martin Diepenmaat, 
woonachtig in het mooie 
Haaksbergen en getrouwd 
met Minke. Minke werkt bij 
JP van den Bent Stichting als 
locatie-assistente en volgt 
momenteel een opleiding tot 
begeleider. Wij hebben samen 
2 zonen: Nick (21) heeft een 
vriendin (Amber) en volgt de 
opleiding HBO Bouwkunde 
aan het Saxion te Enschede. 

Nick werkt in zijn vrije tijd bij een klein bouwbedrijf in 
Haaksbergen. Jur (17) geniet nog met volle teugen van 
het vrijgezelle leven en volgt een opleiding Applicatie 
Ontwikkelaar (BOL Niveau 4) aan het ROC van Twente  
te Hengelo. Hij werkt in zijn vrije tijd bij een  
Datavernietiging- en ICT Recycling bedrijf in Haaksbergen.

In mijn vrije tijd ben ik vooral druk met de paardensport. 
Ik ben door Minke besmet geraakt met het paardenvirus. 
Minke traint minimaal 5 dagen per week en rijdt 
dressuurwedstrijden op Z-niveau, waarbij ik haar waar 
mogelijk ondersteun. Daarnaast ben ik sinds 2008 
bestuurslid van de LR & PC Isidorusruiters, waarvan de 
laatste 7 jaar als voorzitter. Vanuit mijn bestuursfunctie heb 
ik zitting in diverse andere vergaderingen en commissies in 
St. Isidorushoeve, waaronder de welbekende Zomerfeesten 
die jaarlijks met Hemelvaart plaatsvinden.

Ik heb een lange tijd gewerkt bij Roosdom Tijhuis te 
Rijssen. In eerste instantie als werkvoorbereider en later 
als service coördinator. Tijdens de crisis ben ik mijn baan 
kwijt geraakt. Van daaruit ben ik via Woonbedrijf Ieder1 
(woningcorporatie), Bribus Extra (keukenmontagebedrijf) 
en Van Wijnen bij Koopmans terecht gekomen. De contacten 
met Koopmans (Harald Schouwink) lopen als sinds 2015.  
Na ruim 2 jaar is het alsnog tot een samenwerking 
gekomen, waarvan ik geen moment spijt heb gehad.  
Sinds 1 december 2017 ben ik werkzaam bij Koopmans 
Beheer, Onderhoud en Renovatie als service coördinator.

Martin Diepenmaat Mark Luttikhold

Hoi! Mijn naam is Mark Luttikhold, 35 jaar 
oud en samenwonend met mijn vriendin 
Susanne in het Achterhoekse dorp 
Beltrum. Samen hebben we twee  
kinderen, Julian en Tijn. 
In mijn vrije tijd mag ik graag klussen 
rondom huis, sporten (hardlopen, 
racefietsen en zwemmen) en dingen 
ondernemen met mijn gezin en vrienden.  

Al van jongs af aan heb ik interesse 
in bouwtechniek. Na mijn studie 
heb ik werkervaring opgedaan bij 
de verschillende disciplines in de 
bouwwereld, over vrijwel het gehele 
bouwproces. Van ontwerp tot uitvoering, 
van initiatief tot aan oplevering. Zowel als 
bouwkundig tekenaar als ook als inkoop- 
werkvoorbereider.

Inmiddels ben ik een aantal weken 
werkzaam bij Koopmans. Ik ben 
enthousiast over de organisatie en 
projecten. Mijn  werkzaamheden 
begin ik bij woonconcepten met het 
nieuwbouwproject van 15 woningen 
Leesten-Oost te Zutphen. 

Als jullie meer van me willen weten kan  
dat natuurlijk, spreek me dan gerust aan.

Vriendelijke groet, 

Mark

Herman geeft je 24 uur per dag, 7 
dagen per week antwoord op allerlei 
‘standaard’ HR-vragen. Dat is niet 
alleen makkelijk omdat je dan veel 
zaken direct zelf kunt vinden (of zelfs 
oplossen), maar is vooral makkelijk 
omdat het intranet altijd en overal 
beschikbaar is via laptop, tablet én 
smartphone. 

Via de homepage kun je op zoek gaan 
naar informatie over de volgende 
thema’s: Arbeidsvoorwaarden, Verlof, 
In- en uitdienst, Vervoer, Leren en 
Ontwikkelen (loopbaanontwikkeling) 
en TBI Vitaal. In de verschillende sub-
thema’s die je vervolgens vindt, staan 
de meeste zaken toegelicht.

Kan je het onderwerp of het antwoord 
dat je zoekt niet vinden via de thema’s? 

Begin december hebben we het nieuwe HR 
Intranet geïntroduceerd. Eén intranet voor alle 
TBI-ondernemingen, waar alle HR-zaken vermeld 
staan en waar je zelfs een heleboel zaken nu zelf 
kunt regelen. Dit intranet heet: Herman! Misschien 
hebben jullie hem al wel gezien op ons kantoor in 
Enschede…

Kennen jullie Herman al?

Stel dan je vraag aan Herman, via 
‘Waar kan Herman jou bij helpen’. 
Deze zoekfunctie werkt hetzelfde 
als Google: je vult het gezochte 
onderwerp of je vraag in en krijgt 
vervolgens alle zoekresultaten te zien.

Kan je iets toch niet zelf regelen, of op 
intranet het antwoord op je vraag niet 
vinden? Neem dan telefonisch contact 
op met HR Support via 088-823 0550. 
En voor de niet-standaard vragen 
kunnen jullie natuurlijk altijd nog bij 
Elles of Jan terecht. 

Elles Boerrigter

HR2day
Wist je dat je in HR2day:

Zelf een werkgeversverklaring kunt opvragen?
Je adreswijziging kunt doorgeven?

Je bankrekeningnummer kunt aanpassen?
Je burgerlijke staat kunt wijzigen?

Je e-mailadres en/of telefoonnummer kunt aanpassen?
Een geboorte kunt melden?

Wist je dit niet of weet je niet hoe je dit moet doen? Kijk dan snel op ons 
HR intranet, daar vind je handleidingen die je kunnen helpen.  

Herman
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Wist je dat: 
• Werknemers met financiële problemen gemiddeld pas 

na vijf jaar om hulp (durven te…) vragen?
• 62% van de werkgevers te maken heeft met 

werknemers met schulden?
• Geldgebrek kan zorgen voor een (tijdelijke) lagere 

intelligentie en zelfs verzuim?
• Bijna de helft van de werkgevers te maken heeft met 

loonbeslagen?
• Financiële fitheid steeds meer als onderdeel van 

duurzame inzetbaarheid wordt gezien? 

Het is mooi als bovenstaande voor jou een flinke ver-van-
mijn-bed-show is. Het wordt echter snel minder mooi als je 
al na het lezen van de eerste zin buikpijn krijgt en dit artikel 
liever overslaat. Beide komen voor, óók bij Koopmans en ja, 
óók bij collega’s.

Financiële caroussel 
Negatieve maar ook positieve veranderingen in iemands 
leven kunnen geldproblemen veroorzaken. Iedereen kan 
zich wel iets voorstellen bij de mogelijke financiële gevolgen 
van ziekte, ontslag, trouwen of een huis kopen. Soms 
heeft het te maken met keuzes maar vaak overkomt het je 
gewoon. De crisis van de afgelopen jaren hadden jij en ik 
niet in de hand, maar zorgde wel voor een bak ellende bij 
veel mensen. Werk zorgt voor inkomen dat vervolgens kan 
worden uitgegeven, zodat anderen inkomen ontvangen en 
dat weer uitgeven. Een prachtige financiële caroussel waar 
iedereen beter van zou moeten worden, maar als je geen 
werk meer hebt, en dus minder inkomen, gaat het vroeg of 
laat knellen. 

De armoede de baas
Sinds begin 2017 neem ik deel aan een initiatief van de 
gemeente Enschede: “Samen de armoede de baas”. Mensen 
en organisaties die Enschedeërs in armoede ondersteunen, 
proberen nog meer te betekenen door onder meer elkaar te 
inspireren. Ik kan je vertellen dat de verhalen van mensen 
met geldzorgen en oorzaken maar ook de wijze waarop zij 
deze uiteindelijk het hoofd hebben kunnen bieden, diepe 
indruk maken. 

Financieel gezonde 
medewerkers

Financieel fit
De aantrekkende economie zorgt voor meer kansen op 
werk, opleiding en bij- of omscholing. Echter, minstens 
zo belangrijk is dat we hebben geleerd van de crisis 
en de bak ellende van een volgende, want die komt er 
ooit…, verkleinen. Een gezamenlijke verantwoording van 
werkgever én werknemer.
Een gesprek met een deskundig financieel adviseur 
bijvoorbeeld kan heel verhelderend zijn. Vanuit Bouwend 
Nederland is er een adviseur social support beschikbaar die 
onder meer bij financiële problemen via de werkgever kan 
worden ingeschakeld. Daarnaast ondersteunt de website 
www.financieelgezondewerknemers.nl werkgevers en 
werknemers om medewerkers financieel fit te houden.  
‘Wie de schoen past trekke hem aan’ natuurlijk, maar wacht 
vooral niet te lang om hulp in te schakelen.

Jan Mulder 

Meer inzicht
In 2017 heb ik de tweejarige opleiding Financiële 
Zorgverlening en Schuldhulpverlening afgerond. Ik heb 
hiermee meer inzicht gekregen in:
• de achtergronden van financiële problemen; 
• het voorkomen van het (opnieuw) in de problemen komen 

(preventie en nazorg); 
• de hulpinstanties die zich bezighouden met 

schuldhulpverlening; 
• de wettelijke regelingen met betrekking tot 

schuldhulpverlening.

Financiële hulpverlening

Collega Ineke ter Haar werkt op onze financiële administratie en houdt zich 
voornamelijk bezig met de urenverwerking van de bouwplaatsmedewerkers. 
Hieronder vertelt zij hoe zij de opleiding financiële hulpverlening in de praktijk 
toepast.  

Een budgetplan
Het is van belang om inzicht te hebben in je financiële 
huishouding. Door een budgetplan te maken over je 
inkomen, de uitgaven en eventueel sparen weet je tijdig of 
je aan het eind van de maand geld overhoudt of tekort komt. 
Een kasboek bijhouden van je dagelijkse uitgaven geeft al 
een goed beeld van waar jouw geld blijft. Een buffer voor 
onverwachte uitgaven zoals het vervangen van een kapotte 
wasautomaat of auto klinkt logisch, maar is niet voor 
iedereen te realiseren.

De valkuilen
Velen moeten uit noodzaak proberen de eindjes aan 
elkaar te knopen. Elke maand weer. Echter, vooral als 
er problematische schulden zijn is het moeilijk om 
gemotiveerd te blijven. De valkuilen zoals het op krediet 
bestellen bij postorderbedrijven en het kunnen lenen 
ondanks BKR-registratie, liggen op de loer. Zie het maar 
als afvallen, “Ach, dat ene gebakje maakt nu ook niet meer 
uit…”.

Belang van cliënten
Vorig jaar ben ik gekozen als lid van de Cliëntenraad 
Participatiewet. Deze raad vertegenwoordigt de cliënten 
van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voor de 
gemeenten Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland. De raad 
kan om advies worden gevraagd door de gemeenten. Wij 
houden cliëntendagen zodat we horen wat er bij de cliënten 
leeft en kunnen hiermee weer gevraagd en/of ongevraagd 
advies geven aan de gemeenten. Het belang van de cliënten 
staat hierbij altijd voorop.

Hoewel het onderwerp anders doet vermoeden is 
schuldhulpverlening erg leuk en dankbaar om te doen.  

Ineke ter Haar
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Het is de warmste 24 januari ooit gemeten en op deze zachte 
´winterse´ dag schuif ik in de bouwkeet aan tafel bij Jaap 
Meijs, facility development manager bij DELA, directievoerder 
Peter Sengers en onze collega Sander de Bot. Koopmans is in 
september 2017 gestart met de verbouwing en uitbreiding van 
DELA in Oldenzaal. Een mooie uitdaging. Voor mij een reden om 
zowel bij onze opdrachtgever als collega ś eens na te gaan hoe 
dit nu verloopt en wat de grootste uitdagingen zijn. 

Respect en onderling vertrouwen kenmerkt 
samenwerking DELA en Koopmans

Upgrade en verbetering
Het uitvaartcentrum is in 1999 
gebouwd en voldoet niet meer 
aan de wensen van deze huidige 
tijd. Jaap vertelt: ´We waren echt 
toe aan een upgrade en gaan 
diverse zaken verbeteren, zoals 
een goede horecavoorziening en 
verzorgingsruimte. Er komt een 
24-uurs ruimte, een gezinskamer om 
nabestaanden rustig te ontvangen en 
goede kantoorfaciliteiten. Daarnaast 
krijgen we uiteraard ook de nieuwste 
audiovisuele technieken. Peter geeft 
daarbij aan dat de verbouwing het 
grootste gedeelte is en er maar een 
klein stukje uitbreiding in zit. ´De 
routing voor personeel en klanten 
wordt compleet anders. Zo komt 
de ingang voor onze klanten aan 
de andere kant en aan diezelfde 
kant wordt door de gemeente 
parkeergelegenheid aangelegd.́   
Al met al een mooie klus te klaren 
voor onze collega´s!

Een hele uitdaging
Aan Sander de taak om dit project 
samen met zijn collega´s naar volle 
tevredenheid van onze opdrachtgever 
af te ronden. ´Qua renovatie is dit 
best een hele uitdaging. Tijdens de 
sloop kwamen zaken naar voren 
die we van te voren niet helemaal 
konden voorzien. Constructief 
gezien was het ingewikkelder dan 
we hadden verwacht. Maar dan merk 
je ook meteen hoe belangrijk het is 
dat er goed contact is tussen alle 
betrokken partijen. Ik overleg in 
dergelijke situaties veel met Peter 
en samen zorgen we ervoor dat het 
wordt opgelost.́  Voor DELA is het van 
belang dat de planning wordt gehaald. 
´We zijn heel zorgvuldig met onze 
bestekstukken. Er staat tot in detail 
veel omschreven, mede vanwege de 
korte doorlooptijd. Als dan blijkt dat 

de kwaliteit en constructie van het 
gebouw tegenvallen, vinden we dat 
uiteraard vervelend maar desondanks 
blijven wij scherp op de planning 
letten. Dan merk je meteen hoe goed 
de samenwerking is tussen Sander 
en Peter. Want bij grote problemen 
worden Jacques van Berkum en ik 
gebeld. Maar tot heden zijn wij amper 
gebeld ,́ aldus een enthousiaste Jaap. 

Dienstverlening is prioriteit
Tijdens het gesprek blijkt wel dat er 
een prima samenwerking is tussen 
alle betrokken partijen. Volgens 
Jaap is een van de belangrijkste 
aspecten de communicatie tussen 
Sander en de locatiemanager van 
DELA, Jeroen Scholtens. ´Tijdens 
de verbouwing werken wij door in 
ons uitvaartcentrum. Wij verzorgen 
overledenen van wie de nabestaanden 
op bezoek komen. Op zulke 
momenten wil je voorkomen dat er 
geluidsoverlast is en daarover maak 
je met elkaar afspraken.́  Sander vult 
aan: ´De kans bestaat dat je twee uur 
per dag niet kunt werken en dat zijn 
geen vastgestelde tijden. Het mooie 
is dat onze collega´s op de werkvloer, 
Albert Kamphuis en Gerard Hannink, 
hierin de kartrekkers zijn. Zij tonen 
respect en stemmen inmiddels zelf af 
met de uitvaartverzorgers op welke 
momenten er wordt doorgewerkt 
zonder lawaai. Hier is aandacht van 
de dienstverlening prioriteit. Je kan 
het maar eén keer goed doen en daar 
staat DELA voor. Ik vind het mooi om 
te zien hoe goed DELA dat oppakt en 
ervoor zorgt dat de nabestaanden 
zich, ondanks deze verbouwing, 
enigszins comfortabel voelen´ 
Waarop Jaap meteen reageert: ´Maar 
Koopmans helpt ons daarbij ook weer 
door bijvoorbeeld een extra lampje op 
te hangen.́

´Het is goed om te zien dat er gehoor 
wordt gegeven aan deze respectvolle 
momenten en dat de mannen op de 
werkvloer dit met elkaar regelen. 
Dat geeft des te meer aan hoe de 
onderlinge sfeer en samenwerking is ,́ 
aldus Peter.

Duidelijke afspraken
Al eerder in het gesprek werd 
aangegeven hoe belangrijk de 
planning is. Sander had daarover in 
het begin wel z´n twijfels. Want hoe 
doe je dat als je ook af en toe het werk 
moet stilleggen? Peter: ´De einddatum 
is hard. Maar we hebben samen 
wel gekeken hoe we de harde data 
per fase met elkaar anders konden 
oplossen. Dat geeft dan ook weer de 
nodige speelruimte.́  Al met al loopt 
de samenwerking dus voorspoedig, 
mede dankzij de duidelijke afspraken 
onderling. Sander geeft aan dat naast 
eerder genoemde collega´s ook 
werkvoorbereider Evert Floor in het 
hele project een belangrijke rol speelt. 
´Voor ons als Koopmans is dit echt 
een gave klus, zeker ook voor Albert 
en Gerard. Want bouwkundig zijn dit 
mooie projecten, met nog traditioneel 
timmerwerk. Daar worden zij ook heel 
blij van.́

Openhartigheid
Op deze 24-ste januari moet er nog 
heel veel gebeuren op dit project. 
Maar op het moment dat deze 
Koopmanskoop verschijnt, is het 
project inmiddels opgeleverd. Gelet 
op dit plezierige gesprek en de 
openhartigheid van Jaap Meijs, Peter 
Sengers en Sander de Bot, verwacht 
ik dat dit is gebeurd naar volle 
tevredenheid van onze opdrachtgever!

Carolien Fortgens
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De afgelopen maanden heb je er vast en zeker 
al meer over gehoord: ‘De Koopmans Werkwijze’. 
Tijdens de UTA-bijeenkomst via de animatie, 
op intranet via filmpjes met praktijkervaringen 
van collega’s en misschien ook al wel via een 
Koopmans Werkwijze-introductiesessie (waarover 
verderop meer).  

Heldere structuur
Maar wat houdt de Koopmans Werkwijze ook al weer in? Kortgezegd is de 
Koopmans Werkwijze vooral het gestructureerd en gefaseerd werken en geeft 
het daardoor duidelijkheid en helderheid over wat er van wie wanneer wordt 
verwacht. Deze heldere structuur verhoogt de efficiëntie, verlaagt de faalkosten, 
verhoogt de klanttevredenheid, en vergroot uiteindelijk het werkplezier!

Eigen dashboard
Het gefaseerd werken ziet er in de praktijk als volgt uit: Aan het begin van 
elke fase wordt bewust elke activiteit die binnen die fase valt, besproken en 
toebedeeld aan één van de projectteamleden. Tijdens een fase is voor een ieder 
helder wat van hem of haar verlangd wordt en aan het eind van een fase worden 
de uitgevoerde activiteiten geëvalueerd. Wanneer deze evaluatie positief is 
bevonden, wordt er overgegaan op de volgende fase. Het gefaseerd werken 
wordt ondersteund door de Relaticsomgeving van de Koopmans Werkwijze. Elk 
projectteamlid heeft zijn eigen dashboard met daarop al zijn of haar persoonlijke 
taken en activiteiten. Daarnaast staan daar ook de persoonlijke acties op die 
voortkomen uit bijvoorbeeld een vergadering.

De Koopmans Werkwijze

Intensieve begeleiding
Deze periode houden we introductiesessies met alle functiegroepen. Hierbij 
zal de focus liggen op wat de Koopmans Werkwijze specifiek voor jouw functie 
betekent. Daarnaast zullen bij de start van elk project de projectteams intensief 
begeleid worden door een van de procesengineers met het gebruik van de 
ondersteuningstool Relatics. 

Eerste aanspreekpunt
De rol van ons, de procesengineers, bij de implementatie van de Koopmans 
Werkwijze is als volgt: Ten eerste zijn wij als onderdeel van de projectteams het 
eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de Koopmans Werkwijze. 
Daarnaast staan wij altijd open voor terugkoppeling, verbeterpunten of andere 
tips en ideeën voor de Relaticsomgeving zodat deze het werken met de Koopmans 
Werkwijze optimaal faciliteert.

Boven je bed
Vanaf nu wordt de Koopmans Werkwijze bij de meeste (ontwikkel-)projecten 
geïmplementeerd. Het streven is dat eind dit jaar alle projecten met de Koopmans 
Werkwijze zullen werken. Vroeg of laat zal het werken in de Koopmans Werkwijze 
jou ook helpen met je dagelijkse werkzaamheden, ongeacht je functie binnen 
Koopmans. Wil je meer weten over de Koopmans Werkwijze dan kun je altijd bij 
ons langskomen. Daarnaast kan de animatie waarin de fases van de Koopmans 
Werkwijze worden uitgelegd ook worden teruggevonden op het youtubekanaal 
van Koopmans Bouw en zoek dan op ‘Animatie Koopmans Werkwijze’… Als klap 
op de vuurpijl bevat deze Koopmanskoop een heuse ‘centerfold’ met hierop het 
proces van de Koopmans Werkwijze. Dus scheur hem uit en hang hem boven je 
bed!

De procesengineers,

Lars Kosters
Thomas Rigterink
Anton Rietmeijer
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Nul-op-de-meter woningen 
Rijnvliet Leidsche Rijn
Woningcorporatie Bo-Ex heeft in begin 2017 een 
selectie tot bouwteampartner uitgeschreven 
voor 2 projecten in Leidsche Rijn Utrecht. Het 
project ‘Rijnvliet’ betreft 175 woningen en 21 
appartementen in 5 verschillende fasen.  
Fase 1 zijn 30 woningen, waarbij de opvolgende 
fasen worden gegund aan de hand van een 
positieve uitkomst van de evaluatie van de 
voorgaande fase(s). Voor het project Rijnvliet is 
door Bo-Ex gezocht naar een conceptbouwer.  
Op basis van onze conceptwoning ‘BeterBasisHuis’ 
hebben we samen met AGnova Architecten uit 
Amersfoort een plan gemaakt voor de eerste  
30 woningen. Over het project Hoge Weide  
meer in de volgende KoopmansKoop. 

Open en transparant
Na een voorselectie werd Koopmans 
eind april 2017 uitgenodigd voor de 
definitieve selectiefase voor beide 
werken. Op basis van de gekozen 
strategie van ‘volledig, open en 
transparant’ hebben we begin juni 
ons plan gepresenteerd. Op basis 
hiervan is Koopmans gekozen tot 
bouwteampartner voor beide werken! 
Het winnende team van Koopmans 
bestond uit Raymond Rillman, Martijn 
Karrenbelt, Anouk Meijberg, Niels 
Nielen, Freddie Lubberman en Nico 
van der Zee, ondersteund door Lieke 
Stoeten en Bianca Demmer voor de 
opmaak van de definitieve aanbieding.

Veel zonnepanelen
Na in bouwteam-verband in sneltreinvaart het plan 
te hebben doorontwikkeld, leggen Niels, Martijn 
en VDNDP momenteel de laatste hand aan de 
bouwvergunningsstukken. Alle 30 woningen worden als 
‘Nul-op-de-meter’ woning gerealiseerd. Dat houdt bij 
Rijnvliet in: een woning zonder gasaansluiting, met een 
warmtepomp en uitgerust met zoveel zonnepanelen dat de 
elektriciteitsmeter aan het eind van het jaar weer op nul 
staat! Inmiddels is de aannemingsovereenkomst voor de 
30 woningen getekend, waarna we direct aan de slag zijn 
gegaan met de werkvoorbereiding om nog in mei van dit jaar 
te starten met de realisatie. 

Vriendelijke groet,
Nico van der Zee en Niels Nielen
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Renovatie appartementen 
Nieuwe Es te Hengelo

Het project ‘Renovatie 136 appartementen’ maakt onderdeel uit van een 
grote gebiedsontwikkeling. In de wijk Hengelose Es wordt door Koopmans, in 
samenwerking met TBI-zusje ERA Contour, een nieuwe buurt ontwikkeld en 
gerealiseerd: Nieuwe Es.

Visievorming
De gebiedsontwikkeling is via een selectieprocedure door 
woningcorporatie Welbions  gegund. De afgelopen twee jaar 
heeft in het teken gestaan van visievorming en het maken 
van een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en 
een inrichtingsplan. Het bijzondere van deze ontwikkeling 
is dat twee van de drie flats binnen het plangebied volledig 
worden gerenoveerd. De derde flat is gesloopt en maakt 
ruimte voor een mooi park waar de toekomstige bewoners 
kunnen spelen, ontmoeten en ontspannen.

Gefaseerde uitvoering
De renovatie van de twee flats, met in totaal 136 
wooneenheden, wordt gefaseerd uitgevoerd. De flats 
zijn verkocht aan een belegger om ze vervolgens weer te 
kunnen verhuren. In juni 2017 zijn wij gestart met de eerste 
flat, in totaal 72 eenheden. Het is de bedoeling dat de eerste 
huurders op 1 maart 2018 de sleutel krijgen.  

Volledige make-over
De flats krijgen een volledige make-over: onder meer 
nieuwe kozijnen, elektra, keuken, toilet en badkamer. Het 
bijzondere aan dit project is dat het allemaal maatwerk 
is, geen enkel appartement is exact hetzelfde. Dit is voor 
de uitvoering een hele uitdaging, maar de planning loopt 
gesmeerd. Inmiddels is de renovatie gestart van de tweede 
flat, in totaal 64 wooneenheden. Het is de bedoeling dat deze 
flat voor de bouwvak 2018 wordt opgeleverd. 

Nieuw woonmilieu
Qua projectontwikkeling komen alle facetten aan de orde. 
Zowel de gehele grondexploitatie wordt door Koopmans 
(in de persoon van Gerard Nijkamp) voor eigen rekening en 
risico gevoerd als de renovatie van bestaand vastgoed en de 
ontwikkeling van grondgebonden woningen. Met de komst 
van Nieuwe Es wordt er een nieuw woonmilieu in Hengelo 
gecreëerd waarbij je letterlijk ín het park woont. 

Ben je geïnteresseerd hoe de wijk gaat worden en ben je in 
de buurt? Kom eens een keer langs. Wij laten je graag het 
project zien waar wij met z’n allen trots op zijn!

Namens het projectteam,
Dennie ter Huurne

UITBREIDING VERPLEEG-
HUIS DE HOGEWEY WEESP

Het project ´Uitbreiding 
verpleeghuis De 
Hogewey in Weesṕ  
wordt uitgevoerd door 
Koopmans in opdracht  van Stichting Vivium 
Zorggroep. De uitbreiding betreft woonruimte 
voor 4 nieuwe woongroepen, die bovenop 
de bestaande bebouwing gerealiseerd 
wordt en waarmee 28 nieuwe plaatsen voor 
psychogeriatrie ontstaan. Totaal wordt er één  
extra verdieping gerealiseerd. 

Het project is gestart in juni 2017. De prognose 
van opleveringen zijn december 2017 en februari 
2018. Op het moment van verschijnen van deze 
Koopmanskoop, is het project dus opgeleverd.

Het ‘dementendorp’
De Hogeweyk is een 
voor dementerende 
ouderen ontworpen 
buurt in Weesp. Het is 

een gesloten psychogeriatrische 
instelling. Het 'dementendorp' heeft 
een supermarkt (zonder geld), een 
theater, een restaurant en een café. 
Bewoners kunnen binnen de muren 
vrij rondlopen - als ze dat zouden 
willen - en er zijn clubjes waar ze lid 
van kunnen worden. Lezen, koken, 
schilderen, bingo, zingen of wandelen. 
De dementie wordt er niet minder 
door, maar het ziet er vriendelijker uit 
dan een verpleeghuis waarin mensen 
met z’n vieren of tienen op een kamer 
liggen, zoals buiten Nederland vaak 
gebruikelijk is.

Ten tijden van het schrijven (enkele 
dagen voor kerst) zijn de vooropnames 
van woongroep 1 in beeld gebracht, 
de resterende drie woongroepen zijn 
momenteel in afbouwfase.
In juni 2017 zijn we gestart met het 
aanpassen van de staalconstructie 
binnen op de begane grond. Dit 
om onder andere het gewicht op te 
vangen van de nieuwbouw erboven. 
Na de zomervakantie is de bestaande 
dakbedekking verwijderd, zodat 
de opbouw van houten vloerdelen, 
gevel- en dakelementen geplaatst kon 
worden. De gevels worden afgewerkt 
met vezelcement- en stalenbeplating. 
De werkzaamheden van de drie stuks 
loopbruggen van het bestaande 
gebouw naar de nieuwbouw zijn in 
volle gang. 
Al met al een mooi en uitdagend 
project!

Namens het projectteam,
Marthijn van ‘t Oever

PROJECTTEAM:
Projectverantwoordelijke : Gert Paul Bonhof
Uitvoering  : Kees Zeevat
Inkoop   : Evert Korbee
Calculatie  : Hans Koopmans 
Werkvoorbereiding : Marthijn van ’t Oever
     Bouwplaatsmedewerkers

PROJECTTEAM:
Projectverantwoordelijke : Kristian Makkinga
Ontwikkeling  : Kristian Makkinga en Gerard Nijkamp
Projectleiding  : Stefan Vaanhold
Voorbereiding  : Dennie ter Huurne
Uitvoering  : Ronnie Spoelder en Bas Klein Haarhuis
Inkoop   : Erwin Waanders
Calculatie  : Peter Teutelink
Projectadministratie : Diana Kramersen
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DE LAATSTE STEKJES 
OP DE STEKKENBERG

Op 4 juli 2011 is de aannemingsovereenkomst getekend tussen 
opdrachtgever Oosterpoort Projectontwikkeling en Koopmans Bouw voor 
de realisatie van fase 1 en 2, te weten 45 woningen en 21 appartementen. 
Bijzonder aan dit project is dat de woningen door middel van aardwarmte 
centraal verwarmd worden. Na dit project volgden fase 3 t/m 6 en het 
onderhoud van 51 woningen in opdracht van Oosterpoort. Aansluitend 
volgden nog 30 koopwoningen uit eigen ontwikkeling in samenwerking  
met Daad Architecten.

Eind 2016 zijn we gestart met het bouwen van de laatste 30 koopwoningen, 
verdeeld in twee deelprojecten; 14 woningen in 2017 en 16 woningen in 2018. 
Na de laatste oplevering hebben wij dan in een periode van zeven jaar 
totaal 173 woningen, 47 appartementen en 51 woningen groot onderhoud 
gerealiseerd.

Mooie locatie met grote niveauverschillen
De Stekkenberg ligt op  een hoogte van 70 meter boven 
Nieuw Amsterdams Peil. Er is een verval van wel twintig 
meter tussen de hoogst en laagst gelegen woning. Het is 
ontstaan in de ijstijd en wordt ook wel een stuwwalgebied 
genoemd. De 16 woningen die we nu realiseren hebben een 
hoogteverschil van twee meter onderling. Deze verschillen 
worden opgevangen door het aanbrengen van schanskorven 
of keerelementen.

De laatste 30 Koopwoningen
De ondergrond waarop de woningen worden gebouwd is 
draagkrachtig genoeg om op staal te funderen.
De ontgraven bouwput moet gecontroleerd worden door 
middel van sonderingen met een handsondeerapparaat. 
Deze controle is nodig om zwakke plekken die ontstaan zijn 
door sloop van kelders, te traceren en daarna op te kunnen 
vullen met grondverbetering.

Het casco bestaat uit kalkzandsteenwanden met 
breedplaatvloeren. Dit systeem van bouwen geeft de koper 
vele mogelijkheden voor het wijzigen van de woning. Bijna 
iedereen kiest voor een verlenging van 2400 mm. Ook kan 
men kiezen voor een geïsoleerde berging, die dezelfde 
bouwwijze heeft als de woning. Deze kun je voorzien van 
bijvoorbeeld een badkamer en/of slaapkamer op begane 
grondniveau. Het zijn kwalitatief hoogwaardige woningen; 
veel aluminium onderdelen in de gevel, gebakken pannen 
etcetera.

Als deze woningen gereed zijn kan de gemeente de laatste 
straten woonrijp maken en is Groesbeek een prachtige wijk 
rijker.

Namens het projectteam
Walter Kokkeler

PROJECTTEAM:
Projectcoördinatie : Mathijs van Beem
Projectleiding : Hans Hoogenraad
Inkoop : Evert Korbee
Calculatie  : Peter Teutelink
Voorbereiding : Walter Kokkeler
Uitvoering : Erik Engbers, Arie van Hattem,  
   Gerard Vonk en Nick Meijer
Woonadviseur : Laurens Boldewijn
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PROJECT 
DUIN ALMERE

Project Duin is een project in Almere.  
Het bestaat uit een parkeergarage  
voor 750 auto’s en 4 appartementen-
gebouwen met totaal  
333 appartementen. Dit zijn zowel 
koop- als huurappartementen. 

Optimalisatietraject
Project Duin is in maart 2017 door Amvest aanbesteed 
op basis van een staartblad en opgave Algemene 
Bouwplaatskosten. Wij hebben dit project op basis van 
die zaken in bouwteam gegund gekregen. Wat volgde was 
een drie maanden durend calculatietraject waarbij we net 
voor de bouwvak onze aanbieding konden indienen. Onze 
aanbieding bleek te hoog en in overleg zijn we in september 
en oktober een optimalisatietraject ingegaan. Uiteindelijk 
zijn we in november tot elkaar gekomen en hebben we op  
21 december de aannemingsovereenkomst getekend. 

Betonnen sandwichelementen
De totale aanneemsom bedraag € 68.700.000,00 en we 
starten in april 2018. Wij zullen medio 2021 de laatste 
appartementen opleveren. De planning is dat we vanaf april 
2018 met het gehele team op de bouw aanwezig zullen zijn. 
Als bouwmethodiek is voor de parkeergarage gekozen voor 
een combinatie tussen prefab en in het werk gestorte beton. 
De appartementengebouwen zullen we met tunnelbekisting 
realiseren waarbij we met betonnen binnenspouwbladen de 
gevels sluiten. 

Duinhal
In een latere fase zullen we mogelijk nog een commerciële 
ruimte op het parkeerdek gaan realiseren. Dit gebouw 
wordt de Duinhal genoemd en ligt momenteel bij onze 
calculatie.

Namens het projectteam,
Jeroen de Boed

Koopmans was 17 november jl. te gast 
bij DOS Boks- en Conditievereniging in 
Enschede om kennis te maken met de 
bokssport. Dat boksen een prachtige 
sport is, waarbij conditie, techniek, kracht 
en weerbaarheid samenkomen, wisten 
Melcher en ik reeds uit eigen ervaring. Op initiatief van 
Melcher, hebben we dat samen met 26 collega’s kunnen ervaren onder de 
bezielende leiding van zijn trainer Hildebrand Bos. In een echte boksgym 
wordt bij DOS vijf keer in de week training gegeven aan heren, dames en 
jeugd.

Boksclinic

Om 16.30 uur verzamelde iedereen, in de gym, voor een 
twee (!) uur durende training. Eerst werden de spieren 
losgemaakt met een warming up. Waarna we in spelvorm 
konden proeven aan het boksen met elkaar. Probeer je 
tegenstander maar eens op de voet, knie of het bovenlijf te 
tikken, zonder zelf geraakt te worden. Dit leverde de eerste 
zweetdruppels en gezonde strijd op.

Hildebrand instrueerde ons met de basishouding, waarna 
we aan de slag gingen met directe stoten, hoeken en 
opstoten bij elkaar op de handschoen. Best wel even 
spannend en moeilijk om elkaar goed op de handschoen te 
raken en zelf het vertrouwen te krijgen dat je, in de juiste 
houding, zelf niet zomaar geraakt wordt! Na de techniek 
mochten we ons uitleven op de bokszak. Al is het de meest 
passieve tegenstander die je kunt bedenken, toch kan hij je 
behoorlijk afmatten en er onder krijgen.

Quotes Muhammad Ali

Hij die niet moedig genoeg is om risico's te nemen, 
zal niets in het leven bereiken.

Ik heb geworsteld met alligators, ik heb gestoeid met 
een walvis, ik heb de bliksem in de boeien geslagen 

en de donder in de bak gesmeten.

Ik tel de sit-ups niet. Ik begin pas te tellen als het 
pijn gaat doen, want dat zijn de enige sit-ups die 

tellen. Dat is wat je een kampioen maakt.

Mocht je er ooit van dromen mij te verslaan, 
dan kun je beter wakker worden en je excuses 

aanbieden.

Het laatste deel van de training hebben we wat rondjes 
spelboksen gedaan. Waarbij je elkaar op het lichaam 
probeerde te raken. Niemand werd gespaard en niemand 
spaarde zichzelf. Volgens Hildebrand waren we een meer 
dan fanatieke en talentvolle groep. Wat mij eigenlijk niet 
verbaasde. Ook bij Koopmans werken we hard, met de juiste 
discipline en respect voor elkaar. We proberen goed te zijn 
in wat we doen en maken er vaak ook wel een wedstrijdje 
van.

De training werd afgesloten, door de collega’s die nog niet al 
het kruid hadden verschoten, met een paar rondjes sparren 
in de ring. Hier merk je hoeveel energie een minuutje 
boksen tegen een tegenstander kost. Volgens Hildebrand 
staat er minimaal 1 uur trainen in de week tegenover 
iedere minuut boksen in de ring. Kun je nagaan hoeveel een 
professionele bokser, die soms wel 12x3 minuten in de ring 
staat, moet trainen.

Samen hebben we een zeer geslaagde avond gehad, 
waarbij we onder het genot van een stevige maaltijd op 
kantoor nog gezellig hebben nagepraat (en sterke verhalen 
uitgewisseld). De training is ook nog eens professioneel 
vastgelegd door Peter Palmen. Als je op Youtube zoekt op 
‘DOS, Koopmans en boksen’ krijg je een mooi beeld van de 
avond en de super gave trainingslocatie van DOS.

Melcher en Hildebrand bedankt!

Groet Niels Nielen

De medewerkers van dit project:
Tenderteam:
         Tendermanager : Andre Meulenkamp
         Kostendeskundige : Hans Koopmans
         Calculator  : Ton Wolsink
         Projectvoorbereider : Rob Olde Hendrikman

Realisatieteam:
         Projectmanager : Stefan Vaanhold
         Projectvoorbereider : Rob Olde Hendrikman
         Werkvoorbereiding : Micha van den Broek, Jan Siemerink,  
              Klaas Bonekamp en Said Akachar          
         Hoofd uitvoerder : Gerwin Bonhof
         Inkoop  : Evert Korbee
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Het bestaansrecht van de KYT-club wordt ontleend aan het kennis maken met elkaar en het kennis verkrijgen 
van  meerdere vakgebieden en interesses opwekken. Voor jonge mensen valt er veel te ontdekken op allerlei 
onvoorspelbare momenten. Het is voor aankomend talent zoals voor de leden van de KYT-club van een  
toegevoegde waarde om “werklocaties” te bezoeken. Deze keer is het opgeleverde project Energy Academy in 
Groningen bezocht.

Het bijzondere aan een bouwbedrijf is, dat er een theoretisch (kantoor) en een uitvoerend (bouwplaats) 
bedrijf is. Het in de kantoorsituatie virtueel ontwikkelde project, komt op de bouwplaats tot werkelijkheid. 
Echter in een volledig andere dynamiek. Een gebouw als de Energy Academy is een bouwkundige uitdaging 
in maakbaarheid door de vormgeving, aardbevingsbestendigheid en het energetisch concept. Het wordt 
daarnaast ook ingezet als “lerende” functie voor toekomstige energietransitie. 

Tijdens de rondgang met de KYT-club was de leergierigheid van jonge mensen voelbaar, om meer kennis van 
het gebouw en de realisatie aan de weet te komen. Het is een plezier om dit te voelen, om ideeën, gedachten 
en ervaringen uit te wisselen. Gevestigde en “nieuwe” denkwijzen omtrent uitvoerbaarheid worden gedeeld. 
‘Out of the box’ denken en valkuilen blijken dan dicht bij elkaar te liggen en dat is mooi om te ervaren.

Bij het beoordelen van de Trendwatch-pitches was de jeugdige gretigheid, energie, en onbevangenheid bijna 
voelbaar in de gepresenteerde ideeën.

Voor ons allen een leerzame en geslaagde middag.

Doeke Reinsma

Doeke Reinsma en Jan Stuiver, projectleiders van het 
betreffende project, sloten ook aan en leidden ons in  
twee groepen rond.

Het gebouw is een plek waar ontmoeting en 
kennisuitwisseling centraal staan, dat innovatie en 
energie uitstraalt en tegelijkertijd natuurlijk aanvoelt. 
Het unieke ontwerp laat zien hoe een gebouw optimaal 
gebruik kan maken van natuurelementen aarde, water, 
lucht en zonlicht als primaire energiebron. Het schuin 
oplopende dak met zonnepanelen wordt ingezet voor de 
opvang van zonne-energie. De panelen leveren niet alleen 
veel energie op, maar bieden tegelijkertijd alle ruimte 
voor daglichttoetreding. Een ‘zonneschoorsteen’ helpt 
de natuurlijke ventilatie en tot slot wordt regenwater 
opgevangen voor toiletspoeling en plantenbewatering.

Aan de noordkant zitten onderzoeksruimtes met laboratoria 
en werkruimtes en aan de zuidkant bevinden zich 
werklandschappen, een wintertuin en onderwijsruimten.  
De wintertuin is een belangrijke ‘bufferzone’ waar lucht 
wordt geacclimatiseerd. Deze tuin is zowel een openbaar 
park als een pauze- en werkplek.

Via de brede hellingbaantrappen worden bezoekers, 
wij in dit geval, vrijwel vanzelfsprekend verleid om de 
trap te gebruiken in plaats van de lift; zo wordt bewegen 
gestimuleerd en verbruikt de lift niet onnodig energie.

Na de rondleiding namen we met z’n allen plaats in een van 
de onderwijsruimtes voor een presentatie van trendwatcher 
en media-ondernemer Chris van Vleuten. Hij nam ons 
mee op een reis naar de toekomst. Tinder, Uber, big data, 
bitcoins, drones, predictive analytics en beacons. De 
nieuwe en populaire woorden, producten en diensten waar 

Op donderdag 23 november 2017 trokken (bijna) alle KYT-leden weer het land  
in en wel naar… Groningen. We bezochten de Energy Academy Europe, een 
project dat wij als Bouwcombinatie Friso-Koopmans in oktober 2016 in slechts  
18 maanden bouwtijd hebben opgeleverd.

ENERGY 
ACADEMY  
EUROPE 

volgens Chris niemand meer omheen kan. Onze wereld 
verandert razendsnel onder invloed van technologische 
ontwikkelingen en het delen van informatie. Hoe gaan wij 
hiermee om? En vooral: hoe overleeft onze organisatie in de 
toekomst?
Deze vraag moesten wij in groepjes beantwoorden. In de 
finale werden alle plannen gepitcht en beoordeeld door 
Chris en onze eigen Doeke. De groep van Lars Kosters, 
Patrick Goorhuis, Anton Rietmeijer, Linda Braakman, Sanne 
Hilberink, Thomas Rigterink, Rob Olde Hendrikman en Gijs 
Hermelink kwam als winnaar uit de bus.

Na het ronddwalen in het gebouw en het harde nadenken 
over de toekomst, hebben we de dag afgesloten met een 
lekkere maaltijd in de overdekte wintertuin. Met, zoals het 
zich betaamt in de ‘winter’, de jassen aan. Wederom een 
geslaagde middag, op naar de volgende!

Lindy Moorman
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Werner Dimmendaal 

25 jaar bij Koopmans

Op 4 januari 2018 was collega Werner Dimmendaal 25 jaar 
bij Koopmans. Omdat die datum in de kerstvakantie viel 
is Werner een paar weken later bij De Poppe in Markelo 
uitgebreid in het zonnetje gezet voor het behalen van deze 
mijlpaal.

Joseph Kuling sprak in het bijzijn van Werners gezin en een 
groot aantal collega’s de jubilaris toe. In de aantekeningen 
van oud-collega Harrie Meijer, destijds verantwoordelijk 
voor de bouwplaatsmedewerkers, stond over Werner 
vermeld dat het een zeer bescheiden, teruggetrokken knaap 
betrof. Inmiddels is daar niet veel meer van over. Werner 
is uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd, deskundig en 
graag geziene collega. Op zijn eigen manier altijd aanwezig 
en nooit om een weerwoord verlegen. Een prettige man 
om mee samen te werken. Vanzelfsprekend waren er 
bloemen voor Miranda. Werner nam vol trots de gouden 
Koopmansspeld met briljant en envelop met inhoud in 
ontvangst. Namens de naaste collega’s richtte Niels 
Bouwman het woord tot Werner en overhandigde hem 
tevens een envelop met inhoud. 

Werner is 45 jaar en woonachtig in Zelhem. In zijn vrije tijd 
speelde hij jarenlang in de Zelhemse band ‘Kiek Uut’, mag 
graag aan auto’s sleutelen en heeft al een paar keer als 
muziekpiet bij Koopmans opgetreden.

Wij feliciteren Werner nogmaals met zijn jubileum en gaan 
er, gezien zijn leeftijd, van uit dat we over 15 jaar een artikel 
over zijn 40-jarig jubileum kunnen plaatsen.

Jan Mulder

Astrid Weustink  
12,5 jaar bij Koopmans
Op donderdag 15 februari werd Astrid in het zonnetje 
gezet vanwege haar 12,5 jarig jubileum bij Koopmans. 
Voorzien van koffie en een heerlijk saucijzenbroodje 
werd ze ten overstaan van veel collega’s door Melcher 
toegesproken. 

Astrid is begonnen op het kantoor in Enschede op 
de afdeling PZ onder Lidwien ten Brinke. Na enkele 
wisselingen bestond de afdeling eind 2007 uit Lidwien, Jan, 
Marieke, Astrid en Lesley. Een mooi en goed team waarin 
Astrid zeker op haar plek was en waar veel werd gelachen. 
“Zeg maar wat ik moet doen en ik doe het…”, was én is zo 
ongeveer de insteek van Astrid. Ze is een ondersteunende 
kracht voor meerdere afdelingen en pakt ze onder andere 
de volgende taken op; urenverwerking, visitekaartjes, 
organiseren van jubilea, BHV- en VCA cursussen, de wet 
DBA en modelovereenkomsten en niet te vergeten de PVK.

Astrid staat bekend als een hele lieve en zorgzame collega. 
Ze staat altijd klaar voor een ander en wil je altijd overal 
mee helpen. Wanneer er een bijzondere gelegenheid is 
ontvang je van Henk en Astrid altijd een kaartje. In haar vrije 
tijd gaat ze er samen met Henk graag een weekendje op uit 
of lekker relaxen in de sauna. 

Trots nam ze een mooie bos bloemen, de gouden 
Koopmansspeld en de envelop met inhoud in ontvangst. Wij 
feliciteren Astrid nogmaals en willen deze topper voor geen 
goud missen!

Elles Boerigter

Bart Lamberts  
12,5 jaar bij  
Koopmans
Op het project in Tilburg waar een 
nieuwe Foodmarkt wordt gebouwd 
werd de volgende jubilaris gehuldigd; 
timmerman Bart Lamberts. Bart 
is 41 jaar, woont in Arnhem en rijdt 
dagelijks met collega Ronald Jansen 
naar de bouw. 

Momenteel is dat dus bij uitvoerder 
Roy Franken in Tilburg maar Bart 
heeft al op menig project in o.a. 
Arnhem, Utrecht, Enschede en 
Groesbeek zijn timmermanskunsten 
mogen vertonen. 

Nieuwbouw of renovatie maakt Bart 
niet veel uit maar hij moet bekennen 
dat de langlopende renovatieprojecten 
Geitenkamp in Arnhem en de Rietveld 
woningen in Utrecht hem heel goed 
zijn bevallen. De uitvoering is unaniem 
in hun oordeel en zijn blij met Bart; 
een goed vakman en fijne collega. 

Hans Hoogenraad overhandigde de 
gouden Koopmansspeld en envelop 
met inhoud.  

HUIB SCHOT 25 JAAR KOOPMANS
Op vrijdag 23 februari hebben we het 25-jarig jubileum van 
Huib Schot gevierd in het bijzijn van zijn naaste collega’s, 
zijn vrouw Mirjam en dochters Jacobien en Janneke met 
aanhang. We werden om 16.00 uur verwacht in het mooie 
Ellecom en zijn gestart met koffie en iets lekkers(deze 
keer iets anders dan de eigen gemaakte appeltaart) bij 
Huib thuis. Na een kleine wandeling door het dorp hebben 
we een bezoek gebracht aan de Dorpskerk, waar Huib 
actief lid is en o.a. zingt in het plaatselijk mannenkoor. 
Daarna stond ons een heerlijk drie gangen diner te 
wachten bij restaurant ‘de Peerdestal’. 

Daar was gelijk het moment voor Joseph om Huib toe 
te spreken. Huib is in dienst gekomen op 1 januari 1993, 
vlak na de geboorte van zijn dochter Janneke. Hij is 
gestart bij Koopmans bouw te Apeldoorn als calculator/
werkvoorbereider. Hier heeft hij aan vele projecten 
gecalculeerd, waar het toch hoofdzakelijk ging om groot 
onderhoud en renovatie projecten.  

Huib maakte wel indruk op mensen. We hebben namelijk 
begrepen dat het nog al eens voorkwam, dat vanwege de 
manier van presenteren van Huib, bij de onderaannemers 
en leveranciers de indruk werd gewekt dat Huib de 
directeur van Koopmans was. Het rekenwerk is Huib op het 
lijf geschreven en stress komt niet voor in het woordenboek 
van Huib. Tenminste, wij hebben hem nog nooit gestrest 
gezien. Een collega is een keer zo geweldig geschrokken 
toen hij het kantoor van Huib binnen liep, aangezien de 
hond(die niet héél klein is) van Huib zich had verstopt onder 
het bureau. 

Huib geniet in zijn vrije tijd van sportieve en actieve 
uitdagingen. Huib is een goede zeiler en doet dit het 
liefst op een platbodem. Daarnaast is hij altijd druk met 
de hockeywedstrijden van de meiden, is commissielid 
van de hockeyclub en is de club voorzien van een nieuw 
onderkomen waar hij zich voor heeft ingezet. Daarnaast 
geniet hij samen met zijn gezin van een prachtig zomerhuis 
op Texel. Kortom; Huib is een fijne, deskundige collega en 
altijd vol met verhalen. 

De tweede speld werd door Huib trots in ontvangst 
genomen en opgespeld door Joseph. Daarnaast werd een 
mooie bos bloemen overhandigd aan Mirjam. Bij deze willen 
we Huib nogmaals feliciteren met dit bijzondere jubileum!

Elles Boerrigter
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UPDATE VAN XAVIER FRIESEN OVER ZAMBIA

De nieuwe school in Zambia 
gaat er komen! 
14 september 2017 staat voor altijd in 
mijn geheugen gegrifd. Op deze dag 
is met een, nog steeds ongelooflijk 
bedrag, door u allemaal en uw klanten 
en relaties, een betonnen fundament 
gegoten voor een betere toekomst 
van de kinderen van de Linda Blind 
Farm School. Dat betonnen fundament 
wordt dit jaar omgezet in een echt 
fundament. Met een nieuwe school er 
boven op! Drie nieuwe klaslokalen, 
een computerlokaal, een kleine 
bieb en een kleine lerarenkamer. 
De prachtige cheque van Koopmans 
Bouwgroep, haalde ook andere 
donateurs over de streep. Sommigen 
met bedragen. Anderen met goederen. 
Ik heb bijvoorbeeld 16 computers 
gekregen voor de computerklas in het 
nieuwe schoolgebouw. Mijn plan is om 
in het voorjaar naar Zambia te gaan 
om de bouwplannen in de steigers te 
zetten met de mensen in Zambia. Ik 
hou jullie op de hoogte! 

Container kiest het ruime sop
Een grote container van 40 ft 
staat nu in Venray. Bijna propvol 
met allemaal schoolmeubilair, 
lesmaterialen, speelmaterialen en 
zelfs een aantal schoolborden en 
een vlaggenmast zodat ze elke dag 
de vlag kunnen hijsen. Dat is een 
verplichting van de overheid. Ik heb 

de container zelfs kunnen vullen 
met het schoolmeubilair voor het 
tweede schoolgebouw dat we dankzij 
Koopmans Bouwgroep kunnen gaan 
bouwen. Dat is ook al geregeld! 
Zeer binnenkort gaat de sticker van 
de douane erop, en dan kiest de 
zeecontainer het ruime sop! Niemand 
meer op de grond. Ieder kind heeft 
straks een eigen tafel en een stoel!

Cracks
Maar wie denkt dat de mensen van de 
Linda Blind Farm stil hebben gezeten 
tijdens die weken, vergist zich! Het 
schoolgebouw was een paar scheuren 
gaan vertonen: cracks. Het zijn een-
steens muren zonder spouwen. Er 
zit een balkenconstructie in waarop 
de dakplaten zijn gelegd. Er zijn 
wel binnenmuren maar geen echte 
dragende muren. Dat is allemaal een 
beetje gaan werken door de extreme 
verschillen in het weer (hitte en 
regen). In Zambia laten ze vaak eerst 
een regenseizoen over het fundament 
heen komen. Dan schuift alles goed 
op zijn plaats en kan het daarna niet 
meer zo goed werken. Aan een kant 
van de school kan het water in het 
regenseizoen ook niet goed weg. Het 
is geen moeras maar ik noem het 
wel moerassig. Ze hebben nu een 
soort band om de school heen gelegd 
waardoor de muur niet meer direct 
nat wordt. Daaruit wil ik ook lessen 

trekken bij de bouw van het nieuwe schoolgebouw. Tips 
van deskundigen zijn natuurlijk heel welkom! 

Een meerjarenonderhoudsplan?
Een meerjarenonderhoudsplan? Dat kennen ze in Zambia 
niet. Geld reserveren? Ook niet. Maar problemen worden 
toch opgelost. Want wat hebben ze nu in december 
gedaan? Een lokale bank had allerlei goede verhalen 
gehoord over de Linda Blind Farm School. Ze steunen 
elk jaar met de jaarwisseling een goed project. En dit 
jaar kwamen ze op de Linda Blind Farm kijken of ze 
konden helpen. Ze besloten om het onderhoud van de 
school te steunen. De cracks zijn weggewerkt, een paar 
binnendeuren zijn vervangen (de laatste keer dat ik er 
was hebben we de termieten bestreden en paar houten 
binnendeuren met termieten weggedaan). En de school 
is helemaal opnieuw fris geschilderd. De kleuren van de 
desbetreffende bank zijn paars en blauw…. Zou de school 
toch niet..??  Maar gelukkig, alles ziet er weer picobello 
uit. Ik krijg van alle kanten mailtjes en appjes van trotse 
mensen. En een arbo-wet? Tja.. wat is dat nu weer?
Het is nog even spannend, maar ik hoop echt dat ik over 
enkele maanden weer in het vliegtuig naar Zambia stap. 
En als u uw klanten en relaties spreekt: ik zou het erg 
waarderen, wanneer het past, als u uw klant of relatie 
bijpraat. De wereld veranderen kan niemand in zijn eentje. 
Samen maken we wel een heel groot verschil voor de 
toekomst van de kinderen van de Linda Blind Farm en hun 
families. Ik hou u op de hoogte! 

Groetjes van Xavier

"Een meerjarenonderhoudsplan?  
Dat kennen ze in Zambia niet.  

Geld reserveren? Ook niet.  
Maar problemen worden  

toch opgelost."
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WOON- EN WERKPLEZIER 
KOMEN SAMEN
Koopmans Bouwgroep ontwikkelt en bouwt in Doetinchem 21 woningen 
volgens het woonconcept beterBASIShuis. Het is een mix van 16 koop- en  
5 huurwoningen. Nadat binnen drie maanden de woningen waren verkocht, 
is er in september 2017 gestart met de bouw, werd op 22 november het 
hoogste punt gevierd en ziet het er naar uit dat de toekomstige bewoners 
komend voorjaar van hun beterBASIShuis kunnen genieten! De realisatie 
verloopt naar wens voor zowel de medewerkers van Koopmans als de 
toekomstige bewoners. Woon- en werkplezier komen zo mooi samen. Wat 
maakt dit project nu tot zo’n succes? In dit artikel geven Tommy Zandbergen, 
uitvoerder bij Koopmans en Joost Punte, een van de toekomstige bewoners, 
hierop het antwoord.

Compleet en verzorgd
Joost Punte verruilt zijn huidige 
huurwoning in Zevenaar voor een 
beterBASIShuis in Doetinchem. 
Hij heeft niet bewust gekozen voor 
een woning in dit project. ‘Door een 
combinatie van factoren kom ik straks 
op deze prachtige locatie te wonen. 
De groene omgeving en deze ruim 
opgezette wijk spraken mij aan. Maar 
ook het eerste contact wat ik met 
Koopmans had, voelde 
meteen goed. Tijdens 
een informatieavond 
over de nieuwbouwwijk 
Vijverberg werd ik zeer 
professioneel te woord 
gestaan en ook de 
verkoopinformatie zag er 
zeer compleet en verzorgd uit. Ik kon 
mij daardoor al snel een goed beeld 
vormen van het huis. Alles bij elkaar 
was dat voor mij reden om de knoop 
door te hakken.’

Ontwerp en keuzes
Volgens Tommy is vooral het ontwerp 
van de woningen kenmerkend voor dit 
project. In de gevels zijn verschillende 
accenten toegepast, waardoor het 
geheel een frisse uitstraling heeft.Dat 
beaamt Joost volledig. Hij vindt het 
mooi dat er gekozen is voor klassiek 

metselwerk met de verschillende 
kleurstellingen. ‘Daarnaast ben 
ik erg blij dat er aan de voorkant 
geen parkeergelegenheid komt, 
maar alleen aan de achterkant. Dat 
geeft veel meer rust.’ Een fijn huis 
hangt samen met het ontwerp en 
de omgeving, maar het is belangrijk 
dat toekomstige bewoners dat ook 
helemaal naar hun eigen zin kunnen 
maken. Tommy vertelt: ‘De kopers 

hadden veel 
keuzevrijheid 
en die hebben 
zij ook zeker 
benut. Van 
uitbouwen tot 
bergingen en 

indelingsplattegronden, geen enkele 
woning is na oplevering hetzelfde. 
Dat is voor ons als projectteam een 
hele gave uitdaging om te mogen 
realiseren.’ Ook Joost was verrast 
door de diverse mogelijkheden en hij 
kan nu de woning creëren die hij graag 
wil. Daarbij plaatst hij wel een kleine 
kanttekening: ‘Alle uitbreidingen op 
de standaard-conceptwoning zijn 
meerwerkkosten. Dus je moet voor 
jezelf dan wel kritisch bekijken tot 
hoever je eigen budget reikt. Maar alle 
meerwerkopties zijn heel uitgebreid 

en goed beschreven en voordat je je 
handtekening onder het koopcontract 
zet, is dit allemaal bekend.’

Snel schakelen
De woningen in Doetinchem krijgen 
betonnen muren en dat is een 
groot voordeel ten opzichte van 
kalkzandsteen wanden. De muren 
zijn steviger, geluidsdichter en veel 
beter geïsoleerd dankzij het luchtdicht 
bouwen. Volgens Tommy is het 
grootste voordeel de bouwsnelheid. 
‘Je bent minder weersafhankelijk 
omdat de elementen in de fabriek van 
ons TBI-zusje Voorbij Prefab worden 
gemaakt en vervolgens op de bouw 
gemonteerd. 

Deze snelheid houdt je als 
projectteam ook scherp, want je moet 
snel kunnen schakelen met elkaar. 
Het is belangrijk dat die bouw als een 
geoliede machine blijft lopen.’ Mede 
dankzij het gebruik van BIM is dat ook 
mogelijk. In dit digitale basismodel 
kunnen alle co-makers hun producten 
verwerken, maar ook staan hier 
checklisten, tekeningen, planningen, 
etc. opgeslagen. Via de computer en 
iPad zijn alle bestanden beschikbaar. 
Zo kan er snel geschakeld worden met 
alle interne en externe partijen.  

"Geen enkele woning is  
na oplevering hetzelfde.  

Dat is voor ons als projectteam 
een hele gave uitdaging om  

te mogen realiseren."

‘Daarnaast geeft onze Koopmans Werkwijze structuur aan het hele proces. 
Er is een goede overdracht van ontwerp- naar uitvoeringsfase en al in het 
beginstadium wordt de expertise vanuit de bouw erbij gehaald. Deels om mee te 
denken maar ook voor tijdige informatieoverdracht. Dat werkt super. Teamwork is 
hier echt de succesfactor’, aldus een enthousiaste Tommy. 

Woon- en werkplezier
Een goede en plezierige samenwerking tussen alle betrokken personen is 
de basis voor een succesvol project. ‘Dat geldt zowel tussen de collega’s en 
co-makers die bij het project zijn betrokken, maar ook is voor ons het contact met 
de kopers en de buurtbewoners heel belangrijk. We zijn aangesloten bij bewuste 
bouwers en daarmee laten wij zien dat we ook een goede buurman zijn. Verder 
vind ik het leuk dat ik tijdens kopersmiddagen ook de mensen ontmoet voor wie 
wij bouwen. Ik kan de kopers dan ook nog wat bouwkundige adviezen geven. Dat 
geeft je zoveel voldoening en werkplezier’, vertelt Tommy. 

En Joost is het daar helemaal mee eens: ‘Ik heb met iedereen zeer plezierig 
contact, van woonadviseur tot makelaar. Daarnaast ben ik elke keer positief 
verrast door Koopmans. Er worden mooie kopers-bijeenkomsten georganiseerd 
en tijdens de viering van het hoogste punt overhandigde Koopmans een cheque 
van 1.000 euro aan de buurtvereniging. Dat vind ik stoer. Je laat daarmee zien 
dat je echt geïnteresseerd bent in de omgeving! Alles bij elkaar opgeteld kan ik 
zeggen dat ik een goede keuze heb gemaakt. Over een paar maanden heb ik een 
fijn huis met veel woonplezier!’

Carolien Fortgens

KLANTTEVREDENHEID
Mijn dochter van 4 mag zelf een 
nieuwe puzzel uitzoeken. Op de 
computer, want dat is natuurlijk 
extra interessant. Dan komt de 
postbode deze namelijk bezorgen 
en is de puzzel mooi verpakt als een 
echt pakketje. Via bol.com zoekt ze 
de aller- allermooiste uit. Uiteraard 
eentje met de prinsessen Anna en 
Elsa (“Mama, ik hóud van Anna 
en Elsa!”), veel roze en de grappige 
sneeuwpop Olaf. Puzzel besteld en 
we krijgen keurig een mailtje dat de 
puzzel op vrijdag wordt bezorgd door 
DHL. Inmiddels zijn we anderhalve 

week verder en ligt het meisje 
elke dag bijna op de deurmat te 
wachten bij de brievenbus: haar zelf 
uitgezochte puzzel is nog steeds niet 
bezorgd. De verkoper weet niet waar 
het pakketje is, de bezorgdienst ‘zal 
er eens naar kijken’. Vage verhalen 
over storingen en etiketproblematiek 
volgen. Laat maar zitten, we zoeken 
elders wel een andere.

Particuliere Koopmans-klanten
Een puzzel van een tientje kan al voor best wat ophef 
zorgen, zo blijkt. Onze klantreis bij deze aankoop was er 
niet eentje om over naar huis te schrijven. Helaas geldt 
dat ook voor de nodige klanten bij Koopmans, waarbij het 
uiteraard om heel wat grotere bedragen gaat. Wat kunnen 



Een bemoedigend woord, persoonlijk 
of via ’n kaartje, een telefoontje of een 
berichtje is zo belangrijk en doet zo 
goed wanneer je iemand die je liefhebt 
verliezen moet. Veel mensen leefden 
met ons mee tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma.
Hiervoor willen wij u bedanken!
Het heeft ons goed gedaan en geeft 
kracht om verder te gaan.

Familie van ‘t Oever

GEBOREN
Roan

 
Een kleine vent
zo teer en fijn.
Een prachtige zoon
om trots op te zijn! 
Op 16 februari werden Erik Bijen en 
Evelien Hilgerink de trotse ouders 
van hun zoon Roan Willem Toon.

Mette
Welkom lief zusje
Mette is geboren op 18 februari en 
is het dochtertje en zusje van Niels, 
Anne, Kalle en Floris Nielen.

Annie Koopmans

Op woensdag 28 januari 2018 overleed mevrouw Annie Koopmans-
Hermans. Zij was weduwe van mede-oprichter Hennie Koopmans en 
moeder van onze collega Hans Koopmans. In 2017 prijkte ze nog op 
menig foto uit de oude doos die we ter ere van het jubileum hadden 
geprint. Oud collega en ambassadeur van Koopmans Harrie Meijer 
heeft Annie vanaf het begin van zijn werkzame leven bij Koopmans 
gekend en vertelt.

Maar liefst 96 jaar geworden. Annie maakte de eerste jaren na de 
oprichting de schaftketen schoon en ook het kantoor. Zij was altijd 
bereid om aan te pakken, steun te verlenen en de handen uit de 
mouwen te steken bij de start van de woningbouw in Deventer. Dat 
was tevens de plaats waar zij samen met Hennie tijdelijk woonden. 

Haar betrokkenheid met het bedrijf en zeker ook met de Koopmans-
medewerkers is altijd groot gebleven. Dolblij en gelukkig waren zij 
met de geboorte van hun enig kind Hans in 1965. Menig oud collega 
zal zich de enveloppe herinneren met vijf gulden die spontaan door 
Annie en Hennie aan alle  circa 300 medewerkers werd uitgereikt. 
Het bedrijf groeide en behoorde tot de grootsten van Nederland. Er 
werden  meerdere vestigingen geopend. Er was steeds sprake van 
een perfecte onderlinge samenwerking tussen directie, kantoor- en 
bouwplaats medewerkers. 

Helaas werd Hennie, de drijfveer en stimulator van het bedrijf, ziek 
en overleed in 1982, vlak voor het 40 jarig bestaan. Het verdriet en 
het gemis was voor iedereen intens groot. Toch pakte Annie, toen 
net 50 jaar, het leven en het bedrijf weer op en zagen we haar op 
menig bedrijfsbijeenkomst. Zoon Hans, inmiddels volwassen, ging 
samen met zijn vrouw Liesbeth in het ouderlijk huis voor het kantoor 
in Glanerbrug wonen terwijl Annie naar een mooi appartement in 
Enschede verhuisde. Zij had het daar prima naar haar zin. Geheel 
zelfstandig en zelf reddend. Jarenlang nam zij deel aan de jaarlijkse 
ambassadeursdag dag en sloeg ze geen uitnodiging over voor een 
jubileum of iets dergelijks. Annie hoorde er gewoon bij. 

Enkele jaren geleden werd het voor haar moeilijker om zelfstandig te 
blijven wonen en verhuisde ze naar het verzorgingshuis in Glanerbrug. 
Haar krachten namen geleidelijk af en ze had, ondanks de steun 
van haar directe familie, steeds meer zorg nodig. Als je bij Annie op 
bezoek was kon je steevast horen: ”oud worden is mooi, oud zijn lang 
niet altijd”. Op de leeftijd van 96 jaar is ze overleden.

Wij condoleren de familie en wensen hen de kracht om het gemis van 
moeder, schoonmoeder en oma een plek te geven.

Harry Meijer

IN MEMORIAM
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wij doen om onze klanten blijer te maken? De werkgroep 
klanttevredenheid houdt zich hiermee bezig, maar zij 
kreeg het afgelopen halfjaar versterking: Cem, Janne 
en Pim hebben zich verdiept in de klanttevredenheid van 
particuliere Koopmans-klanten. Welke verhalen gaan er 
schuil achter de onvoldoendes die we helaas scoren? Wat 
ging goed en wat moet beter? 

Positieve noten
‘We zijn gestart met het bestuderen 
van alle projecten die in 2017 zijn 
opgeleverd’, vertelt Janne. ‘We hebben 
de reviews en rapportcijfers bekeken  
die we krijgen vanuit de 
klantbeoordelingen van SKB.́  Deze 
staan online op bouwnu.nl. De 
onvoldoende beoordelingen zijn eruit 
gepikt en al deze kopers zijn gebeld om 
te vragen of ze hun beoordelingen wilden toelichten. ´Die 
telefoongesprekken verliepen niet altijd even goed ,́ vertelt 
Pim. ‘Sommige kopers wilden ons niet te woord staan: 
Koopmans moest eerst alle restpunten maar oplossen. We 
hebben heel wat gemopper en gescheld gehoord.’ De kopers 
die wel het gesprek aangingen, kwamen met behoorlijk 
ongezouten kritiek. De belangrijkste twee aandachtpunten 
zijn het blijven informeren van kopers en het oplossen 
van opleverpunten. ‘Mensen zijn zich vooraf niet bewust 
van wat ze verwachten van een bouwer, maar beoordelen 

KLANTTEVREDENHEID
achteraf ,́ licht Cem toe. ‘Kopers kiezen voor een plek en 
een huis, niet voor de bouwer die de woning realiseert. De 
beoordeling achteraf is vaak ook een momentopname; het 
hele proces kan prima verlopen maar de afhandeling van de 
laatste restpuntjes niet, wat resulteert in een onvoldoende.́  
Gelukkig zijn er ook positieve noten: de klantvriendelijkheid 
van woonadvies wordt heel goed beoordeeld. Mensen 

vinden het prettig om één 
aanspreekpunt te hebben tijdens  
het gehele proces.  

Grasduinen
Na het externe onderzoek heeft het 
drietal de focus verlegd naar de 
interne organisatie. Hoe beleven wij 
als personeel de klanttevredenheid? 
De interne enquête die volgde, kende 
een hele hoge respons van meer dan 

90%. Bijna alle bouwen zijn ook bezocht om onze collega’s 
daar ook te interviewen. Dat leverde een enorme berg aan 
informatie op, het grasduinen kon beginnen! 

Domino-effect
Uit de interne enquête blijkt dat iedereen de waarde van 
klanttevredenheid inziet, maar dat veel collega’s niet weten 
hoe ze het kunnen beïnvloeden. Vooral afdelingen die 
geen rechtstreeks contact met klanten hebben, ervaren 
dit. Daarnaast is voor veel mensen onduidelijk wat de 
klanttevredenheid ons als bedrijf oplevert. En tevens is 
onze interne kennis van processen en procedures niet al 
te groot… Daardoor werken we nog teveel op verschillende 
manieren, ieder projectteam kent z’n eigen werkwijze. 
Dat zorgt weer voor een grote diversiteit in aanpak en 
communicatie, zowel naar onze interne- als externe 
klanten. Het resultaat daarvan is dat onze koper niet goed 
of tijdig wordt geïnformeerd. Zo ontstaat een domino-
effect dat uiteindelijk zorgt voor slechte rapportcijfers voor 
Koopmans. 
 
Bewustwording
En wat is dan het allerbelangrijkste advies? Bewustwording, 
vindt het drietal. ‘Start met je eigen houding en gedrag: 
een klantgerichte instelling levert al winst op’, zegt Janne. 
‘Als we ons continu bewust zijn van de koper die wacht op 
informatie en duidelijkheid, maken we al stappen’, vult Pim 
aan. ‘En vergeet de interne klant dan niet’, sluit Cem af. 
‘Klanttevredenheid is van ons allemaal!’

Anouk Meijberg



Feestelijke en stormachtige start bouw Hof van Harinxma in Sneek
Donderdag 18 januari 2018 was de feestelijke start voor de bouw van het 
project 45 woningen in Sneek. Vanwege de weersomstandigheden werd uit 
veiligheidsoverwegingen besloten om de officiële handeling op de bouwlocatie niet 
door te laten gaan. Maar uiteraard werd het officiële moment wel gevierd met alle 
kopers en overige betrokken relaties. Alle genodigden werden ontvangen bij Lokaal 
55 in Sneek. Daar richtte wethouder Stella van Gent het woord tot alle aanwezigen 
en wenste zij de toekomstige bewoners en de bouwvakkers een mooie bouwtijd.  
Aansluitend kregen de kopers gelegenheid om nader kennis met elkaar te maken. 
Dat gebeurde onder het genot van een feestelijk drankje met een hapje.

MIJLPALEN
Kopers leggen eerste dakpannen bij hoogste punt in Doetinchem
Woensdag 22 november 2017 was het feest op onze bouwlocatie in de wijk 
Vijverberg-Zuid in Doetinchem. De bouw van de 21 woningen bereikte het hoogste 
punt en dat werd gevierd met alle toekomstige bewoners, bouwplaatsmedewerkers 
en betrokken relaties in dit project. Voor enkele kopers werd dit wel een heel 
speciaal moment. Zij kregen de eer om de eerste dakpannen in het project te 
leggen. Voorafgaand aan de officiële handeling overhandigde directeur Joseph 
Kuling namens Koopmans een cheque ter waarde van 1.000 euro aan Mark van 
Esseveld en Ilse Tangelder van de buurtvereniging. Dit bedrag is bestemd voor de 
aanschaf van nieuwe speeltoestellen.
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Symbolische sleuteloverdracht 66 vrije sector huurwoningen  
Castor Veenendaal
De 66 nieuwbouwwoningen aan de Castor in Veenendaal zijn volledig opgeleverd. 
Op woensdag 13 december 2017 ontving Richard Klomp van Syntrus Achmea Real 
Estate & Finance, verhuurder van deze vrije sector huurwoningen, uit handen van 
wethouder Arianne Hollander een grote symbolische sleutel. Dat gebeurde in het 
bijzijn van betrokkenen van de gemeente Veenendaal en Koopmans Bouwgroep.

Transformatie voormalige Hogeschool Utrecht feestelijk gestart
Op maandag 29 januari 2018 heeft wethouder Paulus Jansen van de gemeente 
Utrecht het startsein gegeven voor de transformatie van de voormalige 
Hogeschool Utrecht naar 192 vrijesector huurappartementen, twee commerciële 
ruimten en een parkeergarage. Samen met Wim Wensing, directeur Investment 
Management van Amvest en Joseph Kuling, onthulde hij het bouwbord.  
De transformatie wordt gerealiseerd in opdracht van Amvest. 


