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bouwen gespaard en is de schade beperkt gebleven. Voor wat betreft de
Koopmanskoop waaide de wind ook plotseling uit een andere hoek en
hebben twee leden de redactie eind vorig jaar verlaten. Ik zou er geen ‘storm

16 Even voorstellen

in een glas water’-verhaal van willen maken, maar om de uitgave van de

30 Informatie vanuit HR

Koopmanskoop met z’n tweeën op te pakken (Lieke en ondergetekende), was

34 Jubilea: André Kappert, Joost Bokkerink, Ties Koetsier,

wel een hele opgave geworden. Nu gaan wij van de redactie niet meteen
met onze neus in de wind lopen, maar wat zijn we blij met onze twee

Twan Spekschate en Marcel Stroot
37 Geboren

nieuwe redactieleden: Tom Mulder (VGM-coördinator) en Lotte Westervoorde

43 Afscheid: Arthur Shackleford en Aad Elstgeest
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Groot onderhoud Dieze-Oost te Zwolle
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22 Nieuwbouw wooncomplex Siloterrein te Winterswijk
32 Vondel Parck Leeuwarden krijgt vorm

40

Dat we bij Koopmans ook de wind in de zeilen hebben, was

Dat het ook storm loopt op onze vacatures hebben onze

voor de directie reden om twee leden aan het directieteam

collega’s bij HR wel gemerkt; de bezetting op de diverse

toe te voegen; Kristian Makkinga en Nico van der Zee.

afdelingen is afgelopen maanden weer flink aangevuld

Zij werden door Carolien geïnterviewd en vertellen hoe zij

en de vraag zal de komende tijd nog blijven toenemen. De

de ontwikkelingskant op directieniveau weer in evenwicht

nieuwe lichting medewerkers stellen zich in deze uitgave

hebben gebracht.

weer aan jullie voor. Karen Kaatman windt er geen doekjes
om; integendeel, zij doet het HR-plan voor 2020/2021 uit de

40 Herontwikkeling Ricardo Residences in Amsterdam

Ondanks PFAS-problemen en het stikstofbeleid is de

46 Mijlpalen

doeken.

verwachte stilte voor de storm op onze bouwprojecten
uitgebleven. Doordat de projecten zich - geluk bij een

Maar goed, weer of geen weer, na deze onstuimige inleiding

ongeluk - in alle windstreken bevinden, kwamen ze

van de eerste Koopmanskoop van 2020 zien wij achter de

24 Interview Matthijs van Dort: senior uitvoerder Woonconcepten

niet allemaal in aanraking met deze problematiek. Veel

wolken de zon al weer schijnen en gaan met de nieuwe

28 KYT; op bezoek bij Twentse Bierbrouwerij

projecten zijn net op tijd gestart en hebben normaal

samenstelling van de redactie de komende uitgaven vol

doorgang kunnen vinden. Uiteraard hebben we weer een

vertrouwen tegemoet.

Varia

38 Aanloop naar de Enschede Marathon 2020
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meestal meisjesnamen krijgen, maar ik heb zo mijn vermoedens…) onze

44

aantal van deze mooie projecten uitgelicht die door de
projectteams zijn aangeleverd. En hierbij ook een opsteker

Namens de Redactie,

voor het bouwplaatspersoneel die hun werkzaamheden

Micha van den Broek

altijd in weer en wind en tegenwoordig steeds meer op grote
hoogte uitvoeren!
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De kop is eraf ...
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bijna energieneutrale gebouwen, oftewel BENG’, aldus
Kristian. ‘Daarbij is het ook belangrijk om onze klant
mee te nemen in alle nieuwe zaken en regelgeving, want
uiteindelijk ontwikkelen en bouwen wij voor die klant.
Dat betekent dat we ook continu blijven werken aan onze
klanttevredenheid’, vult Nico aan. Naast deze zaken zijn
er uiteraard onze vele projecten, waarvan Nico graag
nog het project Hogekwartier in Amersfoort onder de
aandacht brengt. ‘Dit is nou echt een mooi voorbeeld van
een integrale samenwerking’, vertelt hij enthousiast. ‘Het
project verloopt heel rustig en volgens planning. Zo willen
we het dus graag meer aanvliegen binnen Koopmans.’

Waardevolle medewerkers
Die projecten kunnen we niet realiseren zonder onze
waardevolle medewerkers. Het werven en vinden van goede
mensen blijft dan ook voor dit jaar een groot aandachtspunt.
‘We hebben hen echt heel hard nodig. Dus kijk binnen je
eigen netwerk naar potentiele nieuwe collega’s! Daarnaast
vind ik het belangrijk om te benadrukken dat je binnen
Koopmans ook kansen krijgt om door te groeien en jezelf te
ontwikkelen. Kijk maar naar ons’, roept een enthousiaste
Kristian.

zijn. Die kracht kunnen we nóg meer benutten door gebruik

directieteam als de medewerkers. Nico en Kristian geven

Vanaf 1 januari 2020 is het

te maken van elkaars kennis en kunde en door respect te

aan dat het goed is om terugkoppeling te krijgen vanuit de

Wat je nog niet wist….

directieteam van Koopmans

hebben voor elkaars rol. Dat betekent dat we elkaar scherp

organisatie. ‘Kom vooral bij ons met jullie feedback’, is dan

Tijdens het gesprek blijkt wel dat beide kersverse

moeten houden, maar ook durven aanspreken in positieve

ook hun oproep aan alle collega’s.

directieteam-leden enthousiast zijn over hun nieuwe functie

Bouwgroep versterkt. Kristian

zin. Als we elkaar makkelijker weten te vinden, werken we
efficiënter en effectiever samen’, vertelt Nico. Overigens

Makkinga en Nico van der Zee

Nieuwe uitdagingen

kent Koopmans nu geen hoofd ontwikkeling meer. De

Een nieuwe functie geeft uiteraard nieuwe uitdagingen

een van mijn vorige werkgevers was ik uitvoerder op een

vervullen vanaf die datum de

ontwikkelaars vallen deels onder Kristian en deels onder

en we zijn benieuwd hoe beide heren die voor zichzelf

project in Enschede. En ik ga dit jaar het hele weekend met

Nico. Laatstgenoemde blijft wel verantwoordelijk voor

zien. Nico: ‘Ik ben bezig met vrij grote projecten. Het is

mijn vrouw en kinderen naar Pinkpop met optredens van

functie van adjunct-directeur. Een

Woonadvies.

voor mij persoonlijk een uitdaging om mijn nieuwe rol te

onder meer de Red Hot Chili Peppers en Guns N’ Roses.

goede reden om beide collega’s

Voorbeeldfunctie

combineren met de voortgang van deze projecten in mijn

Ja, ik heb wel een brede muzieksmaak’, vertelt Nico

rol als ontwikkelaar. Daarnaast zullen we ervoor moeten

lachend. Dan kan Kristian natuurlijk niet achterblijven.

aan het woord te laten als kersverse

Het directieteam dat nu bestaat uit Hans Smit, Melcher

zorgen dat Koopmans klaar is voor de toekomst. Hoe gaan

‘Ook ik ken de bouwkant wel enigszins, want ik heb een

directieteam-leden. Op het moment

Groenendijk, Dennis Dibbets, Kristian Makkinga,

we bijvoorbeeld om met de ontwikkelingen op het gebied

traineeship gevolgd waar ik modules in de calculatie,

Roel Wijlens en Nico van der Zee, is door de huidige

van digitalisering voor onze klanten? Het is belangrijk

werkvoorbereiding en uitvoering heb gedaan.’ Waarna hij

van dit interview zit hun eerste

samenstelling in balans. De vier adjunct-directeuren

én noodzakelijk om hiervoor met elkaar tijd en ruimte

met enige schroom vervolgt: ‘Ik ben dol op Karaoke en

maand in deze nieuwe functie erop.

zijn verdeeld in twee teams. Kristian en Dennis vormen

te maken. En natuurlijk blijven onze processen een punt

kan heerlijk uit m’n dak gaan op het nummer Why tell me

samen een team en datzelfde geldt voor Nico en Roel.

van aandacht.’ Ook Kristian ziet een mooie uitdaging in

why!’ Dat zijn mooie ontboezemingen aan het eind van dit

De kop is eraf…!

Beide teams hebben diverse projecten onder hun hoede en

onze processen. ‘De eerste stap met K-Online 2020 is

plezierige gesprek.

Evenwichtige verdeling

zijn ook volledig verantwoordelijk voor die projecten: van

gezet. Maar hoe kunnen we onze processen nóg beter

ontwikkeling tot en met nazorg. Hans en Melcher hebben

stroomlijnen, zodat collega’s makkelijker en met nog meer

Het toetreden van Kristian en Nico en het vergroten van

een meer overkoepelende rol binnen het directieteam.

plezier hun werk kunnen doen. Mijn missie is dat je altijd

ons directieteam past bij de groei van ons bedrijf én bij

Nico vertelt dat de samenwerking binnen het directieteam

fluitend naar je werk gaat. Dat betekent dat we met elkaar

het krachtiger maken van de directie op het gebied van

uiteraard moet groeien. ‘Ook wij zullen met wederzijds

de verbinding moeten opzoeken om samen uitdagingen aan

vastgoedontwikkeling. Kristian licht toe: ‘Met onze komst

begrip en respect openstaan voor elkaars feedback. We

te gaan.’

is er binnen het directieteam versterking gekomen aan de

zitten met beide teams regelmatig bij elkaar om alles

voorkant van het proces. Projectontwikkeling was met twee

goed te organiseren en binnen de organisatie uit te rollen.’

Integrale samenwerking

adjunct-directeuren bouw niet optimaal vertegenwoordigd

Waarop Kristian aanvult dat het directieteam in alle

Koopmans is een mooi bedrijf met waardevolle

binnen het directieteam. Dit had Hans Smit naast zijn

opzichten ook een voorbeeldfunctie heeft. ‘Uiteindelijk

medewerkers en gave projecten. Ook voor komend jaar

functie als directievoorzitter tot nu toe onder zijn hoede.

ontwikkelen en bouwen wij met een gemeenschappelijk

staan er genoeg uitdagingen op stapel. ‘Denk aan de

Wij brengen hierin nu evenwicht en nemen een aantal taken

belang. Maar dit zijn wel twee verschillende werelden

innovatieve concepten zoals onze rijwoningen in houtbouw

over van Hans.’ Volgens beide heren kunnen we door die

omdat ontwikkeling minder concreet is en een bouwer juist

samen met Sustainer Homes. We moeten ons klaarmaken

evenwichtige verdeling tussen ontwikkeling en bouw als

voor zekerheid gaat tot de laatste cijfer achter de komma.

voor de Wet Kwaliteitsborging die op 1 januari 2021 van

organisatie onze projecten nog beter beheersen. ‘De kracht

Het zou mooi zijn wanneer die twee werelden steeds meer

kracht wordt en vanaf dat moment geldt ook dat alle

van Koopmans is dat we zowel ontwikkelaar als bouwer

bij elkaar komen.’ Natuurlijk is het wennen voor zowel het

nieuwbouwprojecten moeten voldoen aan de eisen voor

en onze organisatie. Maar is er nog iets wat wij niet weten
over hen…? ‘Ik heb ooit aan de bouwkant gezeten, want bij

Carolien Fortgens
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Koopmans op trede 3 van
de Veiligheidsladder!
Door Tom Mulder

Het zal jullie niet zijn ontgaan; in november 2019 is Koopmans toegetreden
tot trede 3 van ‘de Veiligheidsladder’.
Een prestatie waar we met ons allen oprecht trots op mogen zijn.
Maar wat is die deze ladder nu precies en waarom is die zo belangrijk?

Wat is de Veiligheidsladder?
De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het
veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur

5

& gedrag) in een organisatie te meten. Hoe hoger het
veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de
toegekende laddertrede. Er wordt specifiek gekeken naar

4

bedrijfscultuur, houding en gedrag van alle medewerkers en
belicht daarom andere aspecten dan systemen als ISO9001,
ISO14001 en VCA. De Veiligheidsladder is bedoelt voor

3

verschillende sectoren waar fysieke veiligheid een groter
risico is. Denk hierbij aan de sectoren als Bouw, Energie en

2

Chemie.

Waarom is ‘de Veiligheidsladder’ van belang
voor Koopmans?
De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn

1

VOORUITSTREVEND
Veiligheid is volledig geïntegreed in alle bedrijfsprocessen.

PROACTIEF
Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd.

BEREKENEND
Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden.

REACTIEF
Verandergedrag is ad-hoc en van korte duur.

PATHOLOGISCH
'Wat niet weet, wat niet deert.'

en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen
van het aantal onveilige situaties met minder incidenten
(verzuim, schades) tot gevolg.

Een prestatie waar we met ons
allen oprecht trots op mogen zijn.
6

Wat betekent trede 3?

Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de

De Veiligheidsladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn

organisatie en de eigen bijdrage van iedere medewerker

en -gedrag over 5 laddertreden. Hoe meer

aan de veiligheid. Dat heeft alles te maken met houding,

verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in

gedrag en cultuur. Is er een setting gecreëerd waarbij

veiligheid, hoe hoger de score.

mensen zich durven te uiten, mocht er sprake zijn van een

Koopmans staat nu op trede 3, wat staat voor een

minder veilige situatie? Wordt er over veiligheid gesproken

‘berekende houding’. Dat betekent dat we het bij Koopmans

en worden de medewerkers gehoord?

belangrijk vinden dat we allemaal doen wat we hebben

Veiligheid moet bespreekbaar zijn van

afgesproken. We verwachten dat iedere Koopmans-

directie tot op de bouwplaats.

medewerker het goede voorbeeld geeft (goed voorbeeld
doet immers volgen) en dat we elkaar aanspreken op

TBI is één van de ondertekenaars van de ‘Governance Code

onveilig gedrag. Daarnaast reageren we positief wanneer

Veiligheid’; de Veiligheidsladder krijgt daarmee de komende

we zelf aangesproken worden en geven ook blijk van

jaren een brede functie binnen Koopmans. Het biedt kaders

waardering wanneer iemand veilig werkt of een positieve

voor veilig werken aan alle partijen die op onze bouwplaats

bijdrage levert aan de algehele veiligheid. Op deze manier

werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt

levert iedereen een bijdrage aan een positieve sfeer,

tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

waarbij veiligheid altijd bespreekbaar is en het niveau door

Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten.

samenwerking omhoog gaat.
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GROOT ONDERHOUD
DIEZE-OOST TE ZWOLLE

De renovatie

Bewoners

De renovatie aan de buitenkant bestaat uit een dakrenovatie

De grootste uitdagingen in dit project zijn echter de

(daken voorzien van geïsoleerde dakplaten, nieuwe pannen

huurders die tijdens de renovatie ‘gewoon’ in hun

en goten), een gevelrenovatie en -isolatie. Tevens wordt de

appartement blijven wonen. Dit is voor de huurder een

onderzijde van de begane grondvloer geïsoleerd.

grote belasting en zorgt dat er veel flexibiliteit van het

In de woning worden de badkamer, keuken en toiletten

projectteam gevraagd wordt. Waar huurders bij aanvang

gerenoveerd. Het aanwezige asbest wordt zo veel mogelijk

van de werkzaamheden veel beren op de weg zagen,

gesaneerd of onaanraakbaar gemaakt.

waren ze na afloop van de werkzaamheden erg blij met

De ventilatie in de woningen wordt verbeterd door het

het resultaat en dat levert veel voldoening op bij de

aanbrengen van een MV (mechanische ventilatie) installatie

projectteamleden!

en ventilatieroosters in de kozijnen. Tenslotte krijgen

PROJECTTEAM:

Andere ‘bewoners’

kelderbergingen gaan vervangen en wordt de bestrating en

Ook hadden we hier de nodige flora en fauna waar we

het groen rondom de blokken aangepakt.

rekening mee moesten houden, zoals de gierzwaluw en de

Projectleiding (en PV)

: Niels Morsink

Voorbereiding 		

: Marco Botter

de Woningstichting SWZ bezig met de

Uitvoering		

: Erik Engbers, John Wilms

Voortgang

uitvoering van het groot onderhoud

Inkoop			

: Erik Elzink

Tijdens dit schrijven (eind januari) verlopen

voor zorgden dat de vleermuizen er wel uit konden, maar

Calculatie		

: Huib Schot

de werkzaamheden voorspoedig en zijn de

er niet meer in konden. Daarna mochten de gevels pas

van 96 woningen aan de Isaak van

Huurdersbegeleiding

: Sanne Bos, Simone Eijsink

buitenwerkzaamheden zo goed als afgerond. De

gerenoveerd en spouwen geïsoleerd worden. Er zijn nieuwe

Bouwplaatsmederwerkers : Hans Reuvers, Tom Cents,

binnenrenovatie van badkamers, keukens en toiletten zijn

nestkasten en vogelschroten voor teruggekomen in de

Hoornbeekstraat in Zwolle. Het project

Werner Dimmendaal, Dennis Klein Koerkamp,

dan nog in volle gang. We verwachten het project rond

gevels en dakvoeten.

Chris Luttikhuis, Larry Busby

medio maart opgeleverd te hebben.

Sinds juni 2019 zijn we in opdracht van

bestaat uit zgn. portiekwoningen,

vleermuis. Alle gaten en kieren moesten gedicht worden en
er moesten uitvliegvoorzieningen worden gemaakt die er

Al met al levert het woningen op die weer een tijdje mee

waarbij er twee boven- en twee

Door vele mutaties in het projectteam voor en na aanvang

benedenwoningen per portiek zijn,

goed opgestart te krijgen. Gelukkig werd dit door iedereen

Namens het projectteam,

goed opgepakt en begon de trein te lopen.

Marco Botter

verdeeld over 9 blokken.
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de woningen buitenbergingen die de vochtige, oude

kunnen en er weer fris bij komen te staan.

van het project was het voor eenieder lastig om het project
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OR Koopmans Bouwgroep
centrale ondernemingsraad TBI
Als lid van de OR van Koopmans ben ik, Arjan Osinga, afgevaardigde naar de
centrale ondernemingsraad (COR) van TBI. Ik kan mij voorstellen dat niet voor
iedereen helder is wat de COR precies doet. Dat leg ik hier graag uit.

De centrale ondernemingsraad van TBI houdt zich bezig met

Binnen de centrale ondernemingsraad zijn ook nog een

zaken die een meerderheid van de bedrijven binnen de TBI

aantal commissies.

Holding betreft. Per kalenderjaar zijn er 5 vergaderingen en

•

HRM commissie: Deze houdt zich bezig met alle zaken

deze worden gehouden in Ammerzoden waar de stichting

omtrent personeel. Deze commissie komt buiten de

TBI een villa bezit die zij kosteloos beschikbaar stelt aan

reguliere vergaderingen om ongeveer 1 keer per zes

alle TBI-ondernemingen voor uiteenlopende bijeenkomsten.

weken bij elkaar.

Deze villa is door de stichting aangekocht ter ere van het
25-jarig bestaan van TBI. De villa uit 1866 is gebouwd door

•

Veiligheidsadviesraad: Dit is een adviesorgaan die de

een baksteen-fabrikant met een koetshuis en een ruime

veiligheid TBI breed bespreekt en de Veiligheidsdag

tuin.

in grote lijnen uitzet. Deze commissie probeert op

Voor de centrale ondernemingsraad zijn er vijf

verschillende manieren het veiligheids-bewustzijn van

vergaderingen vastgesteld en zo af en toe komen daar nog

de medewerkers te vergroten.

een aantal ingelaste vergaderingen tussendoor.

Op de vergaderdagen is ‘s morgens de centrale
ondernemingsraad vergadering met diverse onderwerpen.
‘s Middags zijn de overlegvergaderingen met de voorzitter

PCOBB: Dit is een groep van mensen uit verschillende

Eén keer per jaar vergaderen wij op locatie, dat wil zeggen

van de raad van bestuur van TBI. Dit is nu Bart van

•

bedrijven uit de bouw- en baggersector van Nederland;

dat wij een project bezoeken of bij een vestiging van één van

Breukelen en tot begin 2019 was dat Daan Sperling. Bij

zoals BAM, Boskalis, Dura Vermeer, Heijmans, Van

de bedrijven vergaderen.

elke overlegvergadering is ook een lid van de raad van

Oordt, Strukton, Van Wijnen en VolkerWessels.

commissarissen van TBI aanwezig.

Vanuit de PCOBB vinden er ook weer bijeenkomsten

Dit allemaal als bijzaak, want de OR van Koopmans

plaats met andere ondernemingsraden van grote

staat voorop. Hier gaat het erom dat wij jullie belangen,

De samenstelling van de leden van de centrale

bedrijven in Nederland zoals KLM, DAF, Friesland

als medewerkers, goed kunnen behartigen en het

ondernemingsraad komt uit de onderliggende bedrijven

Campina, Ikea, Phillips, Unilever, Capgemini, Arcadis,

bedrijfsbelang van Koopmans niet uit het oog te verliezen.

en is zeer divers. De centrale ondernemingsraad houdt

Heineken, Siemens, Achmea, Post NL, KPN, DHL.

Daar gaan wij samen met onze directie voor zorgdragen.

Stichting studiefonds TBI: Hierin worden jaarlijks

Met een hartelijke groet,

zich bezig met aan- en verkoop van bedrijven, benoeming
lid raad van bestuur en de benoeming lid raad van

•

commissarissen. Pensioen-vraagstukken komen langs en

de studie-aanvragen behandeld en wordt de toelage

worden besproken en wanneer nodig worden er samen met

vastgesteld.

de raad van bestuur instemmingsaanvragen behandeld.
Elk jaar wordt de gedragscode bekeken en waar nodig

Namens de OR van Koopmans,
Arjan Osinga

•

Financiële commissie: Deze bespreekt ieder kwartaal

wordt deze aangepast. Daarnaast wordt het Strategisch en

de financiële cijfers met de lid van de raad van bestuur

Operationeel plan TBI doorgenomen en bekritiseerd. Dit

die de financiële portefeuille beheert.

wordt door de voorzitter van de raad van bestuur als zeer
waardevol ervaren, en vaak worden de onderwerpen dan

•

het volgende jaar meegenomen in het nieuwe operationeel

Techniekcommissie: Deze commissie gaat om alle
zaken die techniekbedrijven aangaan.

plan.
•

Bouwcommissie: Deze commissie gaat over alle zaken
die de bouw-gerelateerde bedrijven aangaat.
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ISELDOKS - NIEUWE HAVEN
DOETINCHEM
“EEN EIGENTIJDS EN KARAKTERISTIEK
WOONGEBIED IN DOETINCHEM”
Op slechts een paar minuten lopen van het historische centrum van

Verschillende type woningen
Kenmerkend voor het project zijn de verschillende
woonsferen en de kleinschalige opzet. Zo bestaat het

Doetinchem is het nieuwbouwplan Nieuwe Haven, onderdeel van de

project uit vier deelplannen verdeeld over vijf blokken,

gebiedsontwikkeling Iseldoks, te vinden. In het project Nieuwe Haven worden

aan Iseldoks, intiem wonen aan de Bolder, levendig wonen

waarbij elk deelplan een eigen karakter heeft: waterwonen

24 woningen in een waterrijk en sfeervol woongebied vlakbij de Oude IJssel

aan de Meerpaal en kadewonen aan de Handelskade. De

door Koopmans Bouwgroep ontwikkeld en gerealiseerd.

te bereiken via de nieuw aangelegde wandelpromenade.

binnenstad en het stadsstrand zijn straks heel gemakkelijk
Kortom: de kopers van een woning in het project hebben
mazzel; ze wonen in een buurt met een kleinstedelijk

Historie ontwikkeling

opgebouwd uit hout. Destijds was het woord “circulair” nog

karakter in een mooie waterrijke omgeving. Dit is

Project Iseldoks is het slotakkoord van een

niet uitgevonden.

waarschijnlijk ook de reden dat momenteel alle woningen
zijn verkocht. 10 woningen zijn verkocht aan een belegger en

planontwikkeling met een wel hele lange doorlooptijd. Het
zal in de historie van Koopmans niet eerder voorgekomen

Na heel veel -bestuurlijk- overleg en na jarenlange strijd

zijn dat het tot stand komen van dit project, samen met 18+8

met de buurt, is na uitspraak van de Raad van State eindelijk

woningen in de wijk Wijnbergen in Doetinchem zo lang heeft

het bestemmingsplan goedgekeurd. Aan het begin van de

geduurd.

kredietcrisis in 2009 ging een deel van het plan in verkoop.

14 woningen zijn aan particuliere kopers verkocht.

Toen sloeg de kredietcrisis in alle hevigheid toe en heeft
Het is toch noemenswaardig om de historie even

de gemeente Doetinchem besloten om het gehele plan

door te lopen, waarbij invloed van goedkeuring

Wijnbergen het Oosten te schrappen, ook in verband met de

bestemmingsplannen en vooral de kredietcrisis grote

grote krimp van de bevolking in deze regio.

invloed hebben gehad op de lange doorlooptijd.
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PROJECTTEAM:

Projectverantwoordelijke

: Edwin van Haarst

Na jarenlange onderhandelingen met de gemeente hebben

Ontwikkeling		

: Sjoerd Hesselink

In het laatste decennium van de vorige eeuw (!) zijn posities

Koopmans en haar partners een afspraak kunnen maken

Projectleiding		

: Hans Hoogenraad

verworven in het nieuwbouwplan Wijnbergen het Oosten.

over compensatie van de gemaakte plankosten. Dit leidde

Voorbereiding		

: Mark Luttikhold

Koopmans heeft een deel van deze positie circa 17 jaar

tot ontwikkeling van twee projecten in Doetinchem; 18

BIM Engineering: 		

: Koen Oort en Navid Ardi

geleden verworven en is samen met twee andere partijen

+ 8 woningen Wijnbergen en het project Iseldoks. Deze

Uitvoering		

: Ronnie Spoelder

gestart met de ontwikkeling van Ecodorp Wijnbergen het

projecten zijn gelukkig wel in korte tijd ontwikkeld en

Inkoop			

: Maarten Broeke

Oosten, een fraaie locatie in een mooi natuurgebied langs

gebouwd.

Calculatie		

: Huib Schot

de Kapperskolk.

Na oplevering van Nieuwe Haven sluiten we de boeken

Woonadvies		

: Leonie Geels

en kunnen we zeggen dat er een paar mooie projecten

Bouwplaatsmedewerkers : Dick Baan, Göran

Een plan met unieke woningen, zoals ondergrondse

gerealiseerd zijn met goede rendementen en de historische

Timmermeester, Johan Koster, Roy Elsink,

woningen en een appartementencomplex grotendeels

plankosten zijn volledig terug verdient! Kortom: strik erom!

Jurgen Tjoonk, Wim Heino, Jeroen Makkinga
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VAN DE PERSONEELSVERENIGING

Duurzaam
Het project Nieuwe Haven is klaar voor de toekomst! Dat
maakt dit project zo bijzonder. De woningen in het project

Afgelopen jaar hebben wij namens de personeelsvereniging weer

Nieuwe Haven zijn energieneutraal. Dit betekent dat de
woningen zelf met behulp van onder andere zonnepanelen

een aantal leuke evenementen mogen organiseren. De opkomst

voldoende energie opwekken voor het gebouwgebonden
energieverbruik (verwarming, ventilatie, koeling en warm

was goed. Met name de positieve reacties van de collega’s over hoe

tapwater). Daarnaast worden alle woningen gasloos
uitgevoerd. Verwarming van de woning vindt plaats middels

leuk en goed een en ander georganiseerd was, is natuurlijk een hele

een bodemwarmtepomp en vloerverwarming. Dit heeft als
voordeel dat er naast vloerverwarming ook vloerkoeling

opsteker voor ons als organisatie.

mogelijk is. Zo wordt er in elk jaargetijde een optimaal
klimaat gecreëerd.

Hiernaast volgt een impressie van de

Voorbereiding

evenementen die wij vorig jaar hebben
georganiseerd:

Gestreefd wordt het project zoveel mogelijk BIM uit
te werken. Met name voor de hoofdraagconstructie

•

Western Jaarfeest in Didam

geeft dit voordelen voor alle betrokken partijen. De

•

Tennissen bij Ludica op de UT te
Enschede

fundatie, staalconstructie, prefab betonelementen,
breedplaatvloeren en kozijnen worden in 3D uitgewerkt.

•

Kartplaza Actionworld in Nijverdal

Clashes zijn snel geconstateerd en controlerondes

•

Sinterklaas op kantoor Enschede

daarmee dus snel afgerond. Ook in de werkoverleggen en
bouwvergaderingen ondervinden wij grote voordelen met

De positieve ervaringen van

deze werkwijze.

afgelopen jaar willen we natuurlijk
in 2020 voortzetten. We proberen
met ons allen nóg meer collega’s te

Uitvoering

enthousiasmeren om deel te nemen
aan deze gezellige evenementen.

De casco’s van de woningen bestaan uit kalkzandsteen
en breedplaatvloeren op een in het werk gestorte
funderingsbalk op heipalen. Een speels gevelbeeld wordt

We hebben al diverse plannen

door variatie in het metselwerk gecreëerd.

klaarstaan voor 2020 die in de loop

De bouw is in september 2019 gestart en op het moment van

van het jaar verder uitgewerkt

schrijven zijn de eerste verdiepingswanden gerealiseerd.

worden. Hierover worden jullie tijdig

De verwachting is dat de eerste bewoners in september

geïnformeerd. We houden de spanning

2020 de woning kunnen betrekken.

voor het jaarfeest er op dit moment
nog even in, maar houd PLEK hiervoor
goed in de gaten!
Reserveer alvast in jullie agenda:
Zaterdag 27 juni – jaarfeest (met
eventuele partner).
Namens de Personeel Vereniging
Koopmans,
Hayco Frölich
Namens het hele Koopmans-team
(Projectontwikkeling en Uitvoering),
Sjoerd Hesselink, Gerard Nijkamp en Mark Luttikhold
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Reserveer alvast in jullie agenda:
Zaterdag 27 juni – jaarfeest
(met eventuele partner).
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Anneke Peters

Hoi collega’s!

Demi Scholte Lubberink

Bent Hanegraaf

Hallo allemaal!

Ik ben Anneke Peters. Ik ben 29 jaar en ik kom uit Hengelo.

Edo Nijhuis

Hallo collega’s!

Mijn naam is Edo Nijhuis, ik ben 33 jaar en woonachtig in

Graag wil ik mijzelf aan jullie voorstellen. Ik ben Demi

Zutphen.

Afgelopen zomer heb ik samen met mijn vriend Jasper een

Mijn naam is Bent Hanegraaf, 26 jaar en ik ben dit jaar

Scholte Lubberink, 23 jaar en ik woon in Denekamp.

huis gekocht in Hengelo.

gestart als junior calculator bij Koopmans Bouw.

Afgelopen juli heb ik mijn diploma Media, Informatie en

Vertel eens iets over thuis?

Ik woon in Hengelo, voetbal bij Achilles’12 en maak graag

Communicatie behaald. Tijdens mijn studie heb ik stage

Ik ben opgegroeid in Warnsveld en woon nu bijna 10 jaar

tijd vrij om te sporten in de sportschool.

gelopen op de marketingafdeling van Grolsch en heb ik mijn

in Zutphen. Thuis vind ik het belangrijk lekker tot rust te

afstudeeropdracht uitgevoerd bij Effect Personeelsdiensten

komen door een leuke serie of film te kijken en af en toe

in Oldenzaal.

uitgebreid te koken voor vrienden en familie. Ik ben ruim

In mijn vrije tijd ben ik veel aan het sporten, voorheen op de
ijsbaan, tegenwoordig is dat hardlopen, fietsen, zwemmen,
maar ook de sportschool is favoriet.

Na het behalen van de mbo-opleiding Bouwkunde heb ik de

Naast het sporten ligt mijn interesse bij reizen; samen

studie Bouwtechnische Bedrijfskunde afgerond. Gedurende

andere landen ontdekken.

deze studie heb ik mijn minor gevolgd in Bandung,

In september ben ik gestart met het Fast Forward

Indonesië. Voor mij was dit een bijzonder moment om daar

traineeship. Binnen dit traineeship ga ik binnen twee jaar,

Na de studie (Bouwtechnische Bedrijfskunde) in 2012 ben ik

een studie te volgen. Dit is niet de enige reden waarom ik

telkens acht maanden, bij drie verschillende bedrijven aan

Wat heb je hiervoor gedaan?

begonnen bij Janssen de Jong Bouw in Hengelo.

graag naar Indonesië wilde, maar had ik ook de kans om

het werk om erachter te komen wat ik leuk vind om te doen.

Na mijn opleiding MBO Bouwkunde heb ik voor een aantal

De afgelopen jaren heb ik als kopersbegeleidster ervaring

een heleboel familie voor het eerst te ontmoeten.

Daarnaast ben ik met een groep van 15 trainees bezig met

aannemers gewerkt. Voorafgaand aan mijn huidige functie

opgedaan bij zowel Janssen de Jong Bouw, Effiko en Nijhuis

Verspreid over Indonesië wonen vele broers en zussen van

persoonlijke ontwikkeling en hebben we elke vrijdagmiddag

bij Koopmans Bouwservice was ik drie jaar in dienst bij een

Bouw.

mijn oma. Dit was een zeer bijzonder moment in mijn leven.

een masterclass over diverse onderwerpen, zoals

Zorgorganisatie waar ik het beheer en onderhoud verzorgde

25 jaar spelend lid bij mijn voetbalvereniging en sinds een
aantal maanden begonnen met tennis.

Doordat ik deze stap heb gemaakt wilde ik graag meer zien

organisatie, verandermanagement en projectmanagement.

voor negen zorglocaties. Hier was ik de schakel tussen

Sinds het nieuwe jaar ben ik begonnen bij Koopmans,

van de wereld.

Koopmans is het eerste bedrijf waar ik mijn traineeship

zorgverleners en aannemers/installateurs.

gedeeltelijk op de werkvoorbereiding en projectcoördinatie.

Om deze reden heb ik na mijn studie een aantal andere

uitvoer en ik zal hier tot halverwege juni 2020 de afdeling

Dit voor het project 113 woningen De Kade in Veenendaal.

landen in Zuidoost-Azië bezocht; reizen vind ik dus erg leuk

communicatie versterken.

Iets nieuws! Spannend! Leerzaam! Maar vooral heel erg

om te doen!

Op 1 november ben ik begonnen bij Koopmans Bouwservice
In mijn vrije tijd ben ik graag samen met mijn vriend Timco.

als werkvoorbereider en kom hier het huidige team

Door middel van een traineeship en vele stageperiodes wil

We vinden het leuk om samen een hapje te gaan eten en op

versterken. Ik ga mij bezig houden met klachtenafhandeling

ik mij graag verder ontwikkelen in de bouwsector.

reis te gaan. Ik vind het ook erg leuk om te fotograferen,

en denk mee in het Lean Traject waar we middenin zitten.

In de eerste weken heb ik een positieve indruk gekregen

vooral wanneer ik op reis ben. Daarnaast ben ik vanaf

bij Koopmans en word ik erg enthousiast van de complexe

augustus tot en met februari/maart druk met de carnaval

Waar zie je voor jezelf de grootste uitdaging in je nieuwe

projecten die momenteel lopen.

en zit ik bij de kledingcommissie van de jongerenvereniging

functie?

Ik kijk er naar uit om mij bij Koopmans te ontwikkelen en ik

uit Denekamp. Echt een leuke bezigheid waarbij we met

De grootste uitdaging die ik zie is het zorgen dat de

hoop ook dat ik de meeste van jullie zal leren kennen.

een gezellige groep meiden ervoor zorgen dat er prachtige

eindgebruikers bij eventuele problemen zo goed mogelijk

pakken op straat komen met de optocht.

geholpen worden. Nu we met een ruimere bezetting zitten

veel zin in!
Tot snel!

Wat ga je bij Koopmans doen?

en het proces gaan verbeteren gaat dit ons zeker lukken!
Ik heb nu al een erg leuke tijd bij Koopmans en ik weet zeker
dat ik hier veel ga leren de komende periode!
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Karen Kaatman

Dag collega’s,

Mariska Koldenhof

Lotte Keizers

Melanie Stemerdink

Mijn naam is Lotte Keizers, 28 jaar en studeer momenteel

Hallo collega’s!

Hallo collega’s,

Bouwkunde aan het Saxion. Vanaf oktober ben ik als

Mijn naam is Mariska Koldenhof, 46 jaar en woonachtig

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Melanie

Leuk blad, de Koopmanskoop!

werkstudent werkzaam bij Koopmans op de KAM. Hier

in Apeldoorn. Ik ben getrouwd met Edwin en samen

Stemerdink, 34 jaar oud, geboren en getogen in Enschede.

Ik stel mij hierbij graag aan jullie voor. Mijn naam is Karen

heb ik mij tot aan de kerstvakantie bezig gehouden met het

hebben we twee zoons. Timo is 17 en Wout is 13 jaar

Hier woon ik samen met mijn man René, dochter Noa en

Kaatman en ik ben 36 jaar. Ik heb een relatie met Marc en

uitwerken van processen voor het nieuwe K-Online 2020.

oud. We gaan graag samen op skivakantie of staan

twee honden Boef en Beer.

we in Friesland op de camping waar de jongens (kite)

woon samen met mijn dochters (Lente 12 jaar & Mila 10
Vanaf februari begint mijn stage bij Koopmans. Hier zal

surfen. Vorig jaar hebben mijn man en ik ons vaarbewijs

In mijn vrije tijd doe ik aan yoga, ga ik graag uit eten en

ik eerst werkzaam blijven op de KAM, waar ik mij onder

gehaald. We houden van watersport en hebben de wens

organiseer ik regelmatig in de kerk waar ik naartoe ga

Op 1 november jl. ben ik gestart bij Koopmans als Senior HR

andere bezig zal houden met het in kaart brengen van

ooit in ons eigen zeilbootje door de Nederlandse wateren

Bijbelstudie voor de kinderen.

Adviseur, waar ik enorm warm en hartelijk ben ontvangen.

nieuwe processen voor K-Online en met acties voor het

te varen.

Na een leuke en uitgebreide introductiedag met vier andere

verbeteren van de CO2-prestatieladder. Vervolgens wil ik

nieuwe collega’s is mijn inwerkprogramma, in het teken van

mijn stageperiode afsluiten bij de werkvoorbereiding. Na

Ook koken en eten we graag met onze vrienden. Verder

Vastgoedmanagement ben ik in 2007 mijn loopbaan gestart

kennismaking, van start gegaan. Mooi om te ervaren dat

mijn stage wil ik beginnen aan mijn afstuderen en als ik

wandelen we veel met onze jonge hond Bodhi, ben ik

bij Sylva Bouw. Hier heb ik veel diverse functies kunnen

de collega’s van Koopmans hier de tijd voor nemen en trots

mijn diploma op zak heb op zoek naar werk.

graag in de tuin, timmer ik wel eens wat van steigerhout

vervullen. Van bewonersbegeleider bij renovatieprojecten,

en lees ik graag. Na 25 jaar volleybal en even mijn oude

KAM Coördinator tot contractbeheerder van diverse

In mijn vrije tijd pak ik met mooi weer graag de motor om

hobby paardrijden weer opgepakt te hebben, ben ik nu

meerjaren onderhoudsovereenkomsten. In 2016 heb

De bouwsector is voor mij een nieuw werkgebied. In

een stukje te rijden, om vervolgens weer thuis te komen in

op zoek naar een leuke nieuwe sport, maar het volleybal

ik de overstap gemaakt naar Van Wijnen waar ik als

de afgelopen weken heb ik al een aantal projecten

Enschede, waar ik samenwoon met mijn vriend. Daarnaast

blijft wel trekken. Elke zaterdag zijn we in de sporthal

projectleider en uiteindelijk bedrijfsleider Onderhoud

mogen bezoeken om ook de dynamiek en de sfeer die

vind ik het ook leuk om koekjes te bakken of taarten te

te vinden om onze jongste zoon aan te moedigen bij zijn

& Beheer actief was in verduurzamingstrajecten

op de bouw heerst te voelen. In mijn vorige baan bij een

bakken en te decoreren. Verder spreek ik graag af met

handbalwedstrijd.

en -projecten, transformatieopgaves en meerjaren

metaalbewerkingsbedrijf vervulde ik een solistische HR-rol.

vrienden voor een drankje en/of een spelletje.

jaar) in Bathmen.

vertellen over projecten, werkzaamheden en drijfveren!

Na afronding van de opleiding Vastgoed & Makelaardij –

onderhoudsovereenkomsten.

Het liefst werk ik vanuit samenwerking binnen en met een

Voordat ik bij Koopmans begon, heb ik bijna vijf jaar

(HR-)team, vandaar dat de overstap naar Koopmans voor

bij Van Wijnen gewerkt. Daarvoor heb ik 17 jaar bij de

In januari van dit jaar ben ik gestart bij Koopmans. Hier ga ik

mij een logisch besluit is.

Rabobank gewerkt.

het meerjaren onderhoud en resultaatgericht samenwerken

Ik kijk ontzettend uit naar een duurzame samenwerking

Bij Koopmans ben ik half december begonnen bij de

past. Ik heb een warm welkom bij Koopmans gekregen, erg

met het enthousiaste team van Koopmans en uiteraard

Servicedesk in Deventer. Ik heb de eerste weken heel

leuk! Er liggen voldoende kansen in mijn werkveld om uit te

overkoepelend met alle (HR-)collega’s binnen TBI. Naast

positief ervaren. Er is een fijne sfeer. Beetje bij beetje

werken en hier ga ik dan ook met veel enthousiasme mee

mijn werk sport ik regelmatig en besteed ik mijn vrije tijd

vind ik de weg in alle systemen en werkwijze. Ik zie uit

aan de slag. Wil je meer weten over meerjaren onderhoud of

graag aan leuke uitjes.

naar een mooie, fijne samenwerking!

resultaatgericht samenwerken en denk je dat dit toepasbaar

verder uitzetten. Een hele mooie uitdaging die goed bij mij

is voor jouw werk, bel me dan gerust!
Groet, Melanie
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KAM & Veiligheid |

Kwaliteitsmanagementsysteem op K-Online 2020!
Remco Olijdam

Hallo collega’s.

Richard Stokvis

Hallo collega’s,

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijzelf
aan jullie te kunnen voorstellen.

Graag zou ik mezelf even willen voorstellen: mijn naam is

K-Online 2020 is vanaf maandag 6 januari live! In K-Online

o.a. Bouwservice, de Wet Kwaliteitsborging en ook zal

Ik ben Remco Olijdam, 24 jaar en woonachtig in Goor.

Richard Stokvis, 24 jaar oud en woonachtig in Oudleusen.

2020 staat het kwaliteitsmanagement-systeem van

documentenbeheer en plannen in de verschillende

Inmiddels al 5,5 jaar samen met mij vriendin Anouk. We

In mijn vrije tijd mag ik graag de racefiets pakken en

Koopmans Bouwgroep beschreven. In deze eerste fase

projectfases nog worden toegevoegd.

hopen binnenkort samen een woning te kopen. Ik ben sinds

erop uit trekken in de prachtige omgeving van Oudleusen

zijn alle projectgerichte processen samen met de hoofden

januari begonnen bij Koopmans als uitvoerder.

en omstreken. Daarnaast ben ik fanatiek volger van de

in kaart gebracht en gevisualiseerd in processchema’s en

De basis is gelegd en samen gaan we dit

In 2012 ben ik begonnen met de studie bouwkunde niveau 4

Formule 1 en ben ik dit jaar weer te vinden in Oostenrijk.

werkomschrijvingen. Tevens zijn alle bij deze processen

kwaliteitsmanagementsysteem nog beter maken

op het ROC in Hengelo en heb deze ook afgerond. Ook ben ik

We hopen natuurlijk weer op een prachtige overwinning

behorende hulpmiddelen en kennisbankdocumenten

door ontbrekende processen toe te voegen en continu

in dat jaar begonnen bij aannemingsbedrijf Haafkes te Goor

van Max! Ook mag ik graag stappen met de kameraden,

geactualiseerd en gekoppeld aan de processen. In totaal

verbeteringen door te voeren op bestaande processen. Zo

als zaterdag-/vakantiehulp. Nadat ik klaar was met school,

sleutelen aan (cross)auto’s en klussen in en om het huis.

zijn 95 Processen, 347 Hulpmiddelen en 253 Kennisbank

gaan we bij Koopmans nog effectiever en efficiënter werken.

ben ik ook in dienst gekomen bij Haafkes als timmerman.

documenten in K-Online opgenomen.

Na een paar jaar ben ik daar doorgegroeid tot uitvoerder en

Mijn overgrootvader, grootvader en vader hebben allemaal

heb ik een paar nieuwbouwprojecten afgerond.

eigen bedrijven (gehad) in de bouw. Natuurlijk ga je dan als

Het is een basis kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij

Op dit moment ben ik nog bezig met het laatste jaar van de

13-jarig jochie vakantiewerk doen bij een bouwbedrijf. Hier

nog niet alle processen zijn beschreven. K-Online wordt

KOB opleiding aannemingsdiploma. Daarnaast sta ik open

heb ik kennis gemaakt met de bouw en heb ik uiteindelijk de

de komende tijd nog uitgebreid met processen voor

voor nieuwe studies.

opleiding MBO Bouwkunde gedaan.

Giny Steggink

In m’n vrije tijd mag ik graag klussen en ook tijd
doorbrengen met kameraden en m’n vriendin.

In januari 2019 ben ik na 3,5 jaar afgestudeerd aan de

Ik kijk er naar uit om samen met jullie mooie projecten te

opleiding HBO Bouwkunde. Deze heb ik gevolgd aan de

mogen realiseren.

Hogeschool Windesheim in Almere, waar ik het duaal
traject deed. Dit hield in dat ik vier dagen werkte en één
dag in de week naar school ging. Tijdens deze studie ben
ik werkzaam geweest bij Schutte bouw & ontwikkeling
in Zwolle. Hier heb ik diverse functies beoefend zoals
assistent-uitvoerder en werkvoorbereider.
Sinds 1 november ben ik in dienst bij Koopmans als
werkvoorbereider. De eerste maanden heb ik de
projectteams van de renovatieprojecten in Zwolle en
Lochem ondersteund. Met name de bewoners brengen hier
een onverwachtse factor met zich mee. Je kunt er wel een
boek over schrijven!
Vanaf het nieuwe jaar hou ik mij bezig met de 28
appartementen en 28 woningen op het voormalige SOMAterrein in Ede.
Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s vele mooie
projecten te realiseren bij Koopmans!
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Uitvoering:
Na een lange voorbereiding zijn we begin mei 2019
begonnen met de bouw. Nadat de heipalen erin

NIEUWBOUW
WOONCOMPLEX
SILOTERREIN
TE WINTERSWIJK

geslagen waren konden we beginnen met het leggen
van de begane grondvloer. Het casco bestaat uit
gelijmde kalkzandsteenwanden in combinatie met
breedplaatvloeren. De daken worden voorzien van kunststof
dakbedekking met daarop meer dan 100 zonnepanelen.
De buitenschil bestaat uit geel-grijze baksteen met een
lichtgrijze voeg, dit zorgt voor lichte uitstraling van het
gebouw. Op de eerste en tweede verdieping heeft elk
appartement zijn eigen balkon, ter hoogte van de balkons
bevinden zich rondom de hele gevel betonbanden. Het
schuine dak van de twee maisonnettes is bekleed met een
vlakke betonpan.

Bijzonderheden:
Het Siloterrein is het eerste gasloze en energieneutrale
appartementencomplex dat in Winterswijk wordt
gerealiseerd. In ieder appartement wordt een warmtepomp

In opdracht van Koopmans Projectontwikkeling

geplaatst. Deze zorgt ervoor dat in de winter de woning

zijn we in mei 2019 begonnen met de bouw van

wordt verwarmd en in de zomer de woning koelt met

een appartementencomplex op het Siloterrein in

en meer dan 100 zonnepanelen op het dak wordt er een EPC

gebruik van bodemwarmte. Dankzij deze warmtepompen

Winterswijk. Dit is een locatie met een industrieel

van 0 gecreëerd; hierdoor is het gebouw energieneutraal.

verleden. Op deze plek, gelegen langs het spoorlijn,

Namens het projectteam,
Dirk Hesselink

stonden vroeger fabriekspanden. De naam is
ontleend aan de enorme silo die hier destijds
stond; een echt herkenningspunt in de omgeving.
Het wooncomplex bestaat uit negentien
appartementen in verschillende types en twee
maisonnettes van twee verdiepingen.
Het zijn compacte appartementen die
hoogwaardig worden afgewerkt en compleet met
keuken en badkamer worden opgeleverd.
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PROJECTTEAM:
Ontwikkeling

: Gerard Herder

Projectleiding

: Hans Hoogenraad

Voorbereiding

: Mark Luttikhold

Uitvoering

: Ronnie Spoelder

Inkoop		

: Maarten Broeke

Calculatie

: Huib Schot

Woonadvies

: Leonie Geels

Stagiair		

: Dirk Hesselink
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‘WE ZOEKEN BINNEN ONZE
CONCEPTEN HET MAXIMALE
BEREIK OP’

‘Onze inspanningen van de afgelopen
jaren hebben geleid tot kwalitatief goede
én betaalbare conceptwoningen.

Interview Matthijs van Dort: senior uitvoerder Woonconcepten

Ruim 300 conceptwoningen gingen al door zijn handen. Allemaal op het
project Waterfront in Harderwijk. Want dat is de afgelopen jaren de thuisbasis
van Matthijs van Dort, senior uitvoerder binnen het team Woonconcepten
van TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep. Hoewel conceptwoningen
klinkt als standaard-woningen en repeterende werkzaamheden, is dat zeker
niet het geval. ‘Koopmans is een ambitieuze bouwer en we zoeken binnen
onze concepten het maximale bereik op. Dat zie je hier in Harderwijk zeker
terug. Het zijn allemaal conceptwoningen, maar toch heeft elke woning een
andere en individuele uitstraling.’

De jas is anders
Volgens Matthijs zit dat verschil vooral in de buitenkant van
de woningen. ‘Je kan het vergelijken met de auto-industrie.
Welk merk auto je ook rijdt, het chassis en de wielbasis zijn
hetzelfde, maar de buitenkant is compleet anders. Dat geldt

maken en de woningen snel op hun plek zetten.’ Hij plaatst

dan al gebouwd. Dat geeft je buiten duidelijkheid en rust om

ook voor onze conceptwoningen. De kern van de woningen,

daarbij wel de kanttekening dat wanneer er meer diversiteit

lekker snel te kunnen bouwen en dus productie te maken.

zoals het casco en de installaties, blijft nagenoeg intact

in de woningen zit, er mogelijk meer werkbare dagen nodig

Dat werkt voor iedereen heel plezierig!’

maar de jas is anders. Die jas is dan niet alleen de gevel of

zijn om de conceptwoningen te realiseren.

de kleur, maar dat kan ook een extra dakopbouw of erker

Samenwerking

zo telkens een ander beeld creëren.’ Voor Matthijs is dit

Een goede samenwerking met vaste co-makers is van

hebben, kennen deze voor Matthijs nauwelijks verrassingen

een van de positieve aspecten van het werken binnen het

groot belang om het tempo erin te houden bij de realisatie

meer en is zijn enthousiasme alleen maar toegenomen.

team van Woonconcepten. ‘Je hebt niet het gevoel dat je

van de conceptwoningen. ‘Maar die samenwerking is niet

‘Onze inspanningen van de afgelopen jaren hebben geleid

steeds dezelfde conceptwoning realiseert, omdat de jas zo

alleen voor de snelheid belangrijk. Het komt tevens de

tot kwalitatief goede én betaalbare conceptwoningen. Dat

varieert.’

kwaliteit ten goede. Ondertussen weten onze co-makers

geldt ook zeker nu nog in de huidige woningmarkt waar de

exact wat zij moeten doen en hoe de concepten in elkaar

huizenprijzen echt de pan uit rijzen. Ik vind het mooi dat ik

zitten. Hierdoor hoeven wij minder aan te sturen en kunnen

vanuit mijn uitvoerdersfunctie nog steeds mijn bijdrage kan

Naast de diversiteit binnen de conceptwoningen is de

we ons nóg beter focussen op de variaties’, licht Matthijs

leveren. Want als team Woonconcepten blijven we natuurlijk

snelheid van bouwen een groot pluspunt’, vertelt Matthijs.

toe. Een belangrijk hulpmiddel en zeker een kracht binnen

scherp op de kwaliteit en de prijs. De ontwikkeling van onze

‘Dat betekent wel dat vanaf de productie van de prefab

Woonconcepten is het gebruik van BIM. Alle betrokken

conceptwoningen staat nooit stil!’

elementen in de fabriek alles moet kloppen. Als die aanvoer

partijen werken binnen hetzelfde model, waar alles

dan goed gaat, kunnen we hier op de bouw echt lekker vaart

uiteindelijk bij elkaar komt. ‘Virtueel hebben we de woning

Vaart maken
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Scherp blijven

zijn. Door relatief eenvoudige toepassingen kunnen we

Na inmiddels ruim 300 conceptwoningen gerealiseerd te

Carolien Fortgens
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“Wet Kwaliteitsborging
voor het Bouwen”
door Micha van den Broek

burger en overheid. Privaatrecht is het deel wat het

worden er ook een aantal technische stukken van de

recht regelt tussen particulieren (burgers, bedrijven en

‘as-built’ situatie toegevoegd. Dit zou voor een deel als

organisaties). In eerste instantie geldt de WKB alleen

bewijslast van de geleverde kwaliteit kunnen dienen, maar

voor bouwwerken in gevolgklasse 1 van het Bouwbesluit.

daarnaast ook om de openheid en transparantie naar de

Voor Koopmans zijn dit voornamelijk de grondgebonden

consument te vergroten.

eengezinswoningen en kleine bedrijfshallen met een
kantoorgedeelte.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de
WKB?

Wat betekent dit voor Koopmans?
Het mag duidelijk zijn dat dit een grote impact heeft op de
gehele bouwwereld in Nederland. Het ene bedrijf bereidt
zich hier beter op voor dan het andere bedrijf. Wij hebben

Publiekrechtelijk verandert de vergunningsaanvraag.

binnen Koopmans een stuurgroep opgericht bestaande

Onder het huidige stelsel van een Wabo-vergunning

uit Jos Ensink, Giny Steggink, Micha van den Broek en

dient de aanvrager alle (technische) stukken in die de

Roel Wijlens die zich komende tijd bezig gaat houden met

gemeente nodig heeft om het plan te toetsen aan onder

de implementatie van de WKB binnen Koopmans. Wij

andere het bestemmingsplan, omgevingsveiligheid,

worden hierin begeleid door SWK (van de Garantie- en

ruimtelijke ordening, milieu, welstand en het

waarborgregeling van onze koopwoningen), omdat zij ook

Bouwbesluit. In het nieuwe stelsel onder de WKB vervalt

een toetsingsinstrument VKB heeft ontwikkeld (VKB staat

de bouwtechnische toets door de gemeente en wordt

voor Verbeterde KwaliteitsBorging). We zullen middels

deze door een zogenaamde

werkgroepen ook proefprojecten

externe Kwaliteitsborger

gaan draaien volgens de

gedaan. Een kwaliteitsborger

werkwijze binnen de WKB om onze

is een onafhankelijk persoon

procedures hierop af te stemmen.

die tussentijds toetst en

Binnen de opgezette taskforce WKB

bij oplevering schriftelijk

van TBI houden we andere TBI-

verklaart dat een bouwwerk

bedrijven op de hoogte en proberen

voldoet aan de bouwtechnische

we gebruik te maken van elkaars

voorschriften van het

ervaringen.

Bouwbesluit. Hiervoor werkt

De hiervoor omschreven

hij met een gecertificeerd

veranderingen dringen ver door in

toetsingsinstrument.

onze organisatie; bijna elke afdeling
krijgt hier in verschillende mate

In mei 2019 heeft de eerste kamer de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
aangenomen (hierna te noemen WKB). Deze zal officieel per 1 januari 2021
in werking treden. Dit jaar zal nog als periode gebruikt worden om met

Privaatrechtelijk verandert er nog meer. Zo wordt de

mee te maken. Van Projectontwikkeling tot Woonadvies,

waarschuwingsplicht aangescherpt en krijgt de aannemer

van Voorbereiding tot Uitvoering, maar ook Inkoop en

nog meer verantwoordelijkheid om de opdrachtgever

Administratie zullen de gevolgen van de WKB gaan merken.

schriftelijk en ondubbelzinnig te informeren op fouten in de
opdracht.

Tot slot
Er is nog een lange weg te gaan en veel werk te verzetten.

proefprojecten ervaring op te doen en inzicht te krijgen hoe deze wet in de

Ook duurt de aansprakelijkheid van de aannemer na

En er zullen voorlopig nog veel vragen onbeantwoord

oplevering voort. Wat nu niet op een opleverlijst is vermeld,

blijven. Toch kijken we naar wat wel bekend is om aan

praktijk uitpakt.

valt buiten aansprakelijkheid van de aannemer. Onder

de slag te gaan en Koopmans voor te bereiden op de Wet

Vanuit mijn nieuwe functie als Kwaliteitscoördinator wil ik deze wet verder

de nieuwe wet kan de aannemer dus wel aansprakelijk

Kwaliteitsborging voor gevolgklasse 1. Dit vraagt wel

gehouden worden voor hetgeen redelijkerwijs bij oplevering

een andere mindset. Net als bij veiligheid heeft het een

geconstateerd had kunnen worden, tenzij hij kan aantonen

tijd geduurd om te komen waar we nu staan en onszelf te

dat dit hem niet toe te rekenen is. Een omgekeerde

overtuigen van deze andere manier van denken en (vooral)

bewijslast dus.

doen. Als we vervolgens zien dat dat z’n vruchten afwerpt

toelichten en zal mij komende tijd bezig houden met de implementatie
hiervan binnen Koopmans. Want er staat nogal wat te gebeuren….

in de vorm van lagere faalkosten, kunnen we vooruitgang
De 5%-regeling verandert; i.p.v. de 5% drie maanden

Wat is het doel van deze wet?

de kwaliteit ‘aantoont’ die hij vooraf omschreven heeft. Dat

consument na twee maanden schriftelijk te informeren of

Het doel van deze wet is het verbeteren van de positie van

aantonen slaat meer op borgen; niet alleen wat niet goed was,

hij de 5% uit depot wil laten uitkeren. Een kopie van deze

de opdrachtgever/eindgebruiker. Hier wordt meestal de

maar juist meer wat wel goed is. Dat vergt een geheel andere

brief gaat ook naar de notaris. Indien de consument niet

consument – onze kopers – mee bedoeld, maar kan ook een

denkwijze. Maar er is meer….

heeft gereageerd, mag de notaris de 5% na drie maanden

professionele opdrachtgever zijn. Doordat de opdrachtgever
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boeken. Ik houd jullie op de hoogte...

of langer in depot te laten staan, dient de aannemer de

uitbetalen aan de aannemer.

vanaf het begin mee betaald aan een product wat er nog

Waarvoor geldt de Wet Kwaliteitsborging?

niet is, moet hij van de bouwer het vertrouwen krijgen dat

De WKB omvat een aantal wijzigingen in zowel

Als laatste belangrijke wijziging zal er een uitgebreider

hij uiteindelijk een product krijgt wat hij verwacht en voor

publiekrechtelijke als in privaatrechtelijke procedures.

Consumentendossier bij oplevering overgedragen worden.

betaald heeft. Van de bouwer wordt verwacht dat hij zelf

Publiekrecht heeft te maken met de regelgeving tussen

Naast alle onderhoudsadviezen en gebruikershandleidingen
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Op bezoek bij Twentse
Bierbrouwerij

KYT bijeenkomst januari 2020

Door Navid Ardi

Afgelopen januari zijn we voor de eerste KYT-bijeenkomst van 2020 naar de
nieuwe locatie van Twentse Bierbrouwerij geweest. Twentse Bierbrouwerij is
een bekende in de regio. Ze zijn sinds vorig jaar van de oude Hazemeyer
fabriek verhuisd naar De Zegger. Een prachtige oude boerderij die
omgetoverd is naar een modern en luxe gebouw. Dus het was tijd voor
Koopmans Young Talent om dit nieuwe locatie pand te bezoeken.
De vrijdagavond begon gezellig
met paar lekkere Twentse biertjes.
Vervolgens kregen we aanwijzingen
van de KYT-organisatie om in groepjes
van 5 personen te gaan samenwerken.
Elk groepje kreeg een quiz-boekje met
vragen daarin. Door de vragen juist te
beantwoorden kreeg je een cijfer en
met vier cijfers kreeg je een code. Met
deze code kon je de kluis kraken.
Het winnende team dat de kluis
heeft ontgrendeld, bestond uit het
volgende team: Yoeri Schasfoort, Bas
Bredewold, Ruud Klein Gunnewiek,
Richard Stokvis en Navid Ardi.
Daarna hebben we heerlijk gegeten
en bijgekletst. Het was weer zoals
altijd een gezellige avond. De
nieuwjaarsborrel was weer top
geregeld door de KYT-organisatie.
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INFORMATIE
VANUIT
HR

Hoe w
ij de
mede
werk
ers va
Koop
n
mans
zien?
Nou V
IT!
Wie doet wat?

In de vorige editie van de Koopmanskoop heeft

Karen Kaatman – Senior HR Adviseur
Karen is Senior HR Adviseur en daarmee eindverantwoor-

Melcher al een korte introductie gegeven over het

delijk voor HR. Daarnaast is ze, net als Elles, aanspreekpunt

HR-plan en onze doelstellingen voor de komende

betreffende HR. Ze houdt zich bezig met de coördinatie en

voor alle vragen van onze UTA-medewerkers en managers

jaren. Met de afdeling HR op volle kracht kan

ondersteuning bij alle facetten van instroom, doorstroom en

er nog meer aandacht worden besteed aan de

meer betrokken is bij opleidingen, beoordelingen, arbeids-

belangrijkste succesfactor om de toekomst te

uitstroom van de medewerkers. Dit betekent dat ze onder
voorwaarden, werving en selectie en verzuim.

1HR
Zoals bekend heeft de HR-afdeling haar basis in Rotterdam

kunnen maken, namelijk jullie als medewerkers

Elles Boerrigter – HR Adviseur

van waaruit Koopmans ook wordt ondersteund. De drie

van Koopmans.

Elles is het aanspreekpunt voor alle vragen van onze

belangrijkste onderdelen voor jullie zijn:

UTA-medewerkers en managers betreffende HR. Ze houdt

•

Verantwoordelijk
Koopmans-medewerkers werken zo efficiënt en effectief



mogelijk en staan voor eigen keuzes en handelen.

Koopmans wil zich zowel intern als extern blijven profileren

Innovatief

in Rotterdam zorgen voor de juiste verwerking

facetten van instroom, doorstroom en uitstroom van de

van persoonlijke gegevens in HR2Day, het

medewerkers. Dit betekent dat ze onder meer betrokken

personeelsinformatiesysteem van 1HR.

is bij opleidingen, beoordelingen, arbeidsvoorwaarden,

Ze ondersteunen de HR Adviseur en HR Business

werving en selectie en verzuim.

Partner van Koopmans waar mogelijk.
•

Werving van nieuwe collega’s

Rotterdam onze salarisadministratie. Zij verwerken
Jan Mulder – Hoofd Bouwplaatsmedewerkers

de aangeleverde mutaties en maken de uitbetaling van

zorg voor medewerkers en goed doorgroeipotentieel’ key is.

Binnen Koopmans is Jan het eerste aanspreekpunt voor alle

het salaris mogelijk. Ze werken dan ook nauw samen

vragen van onze CAO-medewerkers. Hij is verantwoordelijk

met de HR- afdeling en de financiële administratie van

Er is sprake van een krappe technische arbeidsmarkt.

voor alle voorkomende HR-zaken die hiermee samengaan,

Hierdoor blijft het een uitdaging om goed technisch en VIT

zoals verzuim, arbeidsvoorwaarden, doorstroom, verlof en

Teamworkers

personeel te werven, waarbij we geen concessies zullen

de ontwikkeling van de medewerkers.

Koopmans-medewerkers leveren gezamenlijk een actieve

doen op kwaliteit en de Koopmans VIT.

Koopmans.
•

TBI Vitaal: TBI Vitaal richt zich volledig op het verzuim,
re-integraties, duurzame inzetbaarheid en de vitaliteit
van de medewerkers. Het doel is dat de medewerkers

Celine Dragt – Recruiter

van de TBI-ondernemingen zo lang mogelijk gezond

Céline is verantwoordelijk voor de werving en selectie

aan het werk kunnen blijven. Ziekteverlof wordt dan ook

Transparantie en open communicatie is de norm voor goede

van nieuw talent en het vervullen van onze openstaande

aangevraagd bij TBI Vitaal en bij je leidinggevende.

bijdrage aan het gemeenschappelijke doel.


Ons doel?

Loon- en salarisadministratie: Zij verzorgen in

als aantrekkelijke werkgever. Waarbij ‘sterk op merk, goede
Koopmans-medewerkers signaleren kansen en komen
proactief met voorstellen om doelen te bereiken.

Backoffice (HR-medewerkers): De HR-medewerkers

zich bezig met de coördinatie en ondersteuning bij alle

Coachend leiderschap

samenwerking. Dit betekent dat wij binnen Koopmans naar

vacatures. Voor alle vragen over werving en selectie kun je

Dat jij je werk met plezier doet en vitaal bent, zodat je

elkaar luisteren, het gesprek met elkaar aangaan, durven

bij haar terecht.

optimaal kunt presteren. Met dit doel in het vizier gaat HR

beslissen maar ook durven overlaten. Verder vraagt dit om

bezit van Koopmans, namelijk haar medewerkers. Als je

met de volgende speerpunten voor 2020-2021 aan de slag;

elkaar bij te sturen, verbinding te zoeken, te communiceren,

vragen hebt, twijfel dan niet om even bij ons langs te lopen

te netwerken en doelgericht samen te werken om het

of telefonisch of per mail contact met ons op te nemen. We

gezamenlijke doel continue na te streven. Samen met de

helpen jullie graag!



Binden en boeien van huidige medewerkers

Jullie zijn het grootste goed binnen de organisatie en

directie en leidinggevenden zal HR onderzoeken welke

daarmee is binden en boeien direct een belangrijk thema.

instrumenten er kunnen worden ingezet om de 100%

Het is daarom essentieel voor HR om te weten wat er speelt

Koopmans VIT te bereiken.

binnen de organisatie. Voor dit thema ligt de focus voor de

Contact met HR
Voor HR-vraagstukken hanteren wij het

Vergeet niet dat de HR-afdeling er is voor het kostbaarste

Vriendelijke groet,
Karen Kaatman

CLICK-CALL-FACE principe.

komende jaren op;



•

Ambities en behoeften kennen

Onze HR-basis is jouw werkbasis.

•

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling

HR wil haar zaken goed geregeld

•

On-boarding en integratie binnen Koopmans

hebben, zodat jij je kunt bezig houden

•

Duurzame inzetbaarheid & vitaliteit

met zaken waar jouw interesse ligt,

Basis op orde

jij je ambities waar kunt maken en

Laten we samen
de toekomst maken!

dat te doen waar je zo goed in bent!
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Op het terrein waar decennia lang
de Leeuwarder Papierfabriek stond,
wordt sinds juli gebouwd aan
twee luxe, duurzame woontorens.
In deze woontorens, onderdeel
van plan Vondel Parck, worden
huurappartementen gerealiseerd.
Een derde toren, waarvan de
bouw wordt voorbereid, krijgt
koopappartementen. Opnieuw
een Fries project dat door de
bouwcombinatie Friso-Koopmans
wordt uitgevoerd.

VONDEL PARCK
LEEUWARDEN
KRIJGT VORM

Gouden combinatie

Overlast beperken

“Het klikt gewoon goed tussen Friso en Koopmans,” zegt

Vondel Parck wordt gebouwd aan de Tesselschadestraat,

Koopmans-projectleider Jan Stuiver. “We vullen elkaar

een invalsroute naar het centrum van Leeuwarden. Een

goed aan, hebben dezelfde mentaliteit en daardoor de

gebied met zowel woningen als kantoren en ook behoorlijk

afgelopen jaren al een paar prachtige projecten samen

wat verkeer. Om de overlast te beperken en de veiligheid

gedaan.” Stuiver kent ondertussen veel Friso-collega’s

van weggebruikers en omwonenden te garanderen, is er

van eerdere projecten: “Ik heb met veel Friso-collega’s al

voor het project een BLVC-plan gemaakt. Stuiver: “Een van

eerder gewerkt. Je weet dan wat je aan elkaar hebt.”

de punten uit dit plan is dat we regelmatig nieuwsbrieven in

Allure van vroeger tijden

de buurt verspreiden. Niet alleen gericht aan de bewoners
in de nabije omgeving en kantoren, maar ook aan de kopers

Het ontwerp, gemaakt door TWA Architecten uit Burdaard is

van de nog niet opgeleverde woningen. Zo weten ook die

opvallend. De statige woontorens zijn modern, maar hebben

nieuwe buurtbewoners wat ze de komende tijd kunnen

ook de allure van vroeger tijden. Daardoor passen ze

verwachten.”

perfect in de omgeving. Een omgeving die opnieuw ingericht
wordt en een groene uitstraling zal krijgen. De onderste

De derde toren

bouwlaag is gedeeltelijk open, waardoor een arcade

Op dit moment worden de eerste twee torens gebouwd.

ontstaat. Op deze laag komen de bergingen.

In deze identieke torens komen huurappartementen die

Deels prefab gebouwd

door Amvest turn-key afgenomen gaan worden. Stuiver:
“De derde woontoren is inmiddels in verkoop. Hierin

De bouw verloopt voorspoedig en is al een flink eind de lucht

komen, een Albert Heijn supermarkt en 41 duurzame

in. Dat er sneller gebouwd kan worden komt omdat er deels

koopappartementen waarvan twee penthouses. Op een deel

prefab gebouwd wordt. “De binnenspouwbladen worden in

van het dak van de supermarkt is het parkeerdek voor de

de fabriek van Houkesloot Prefab gestort en direct voorzien

bewoners gepland. We hopen zomer 2020 te kunnen starten

van isolatie en stelkozijnen. De woningscheidende wanden

met de bouw van deze derde toren. Zoals het er nu naar

worden nog wel in het werk gestort. Voor dit project was dat

uitziet zijn de eerste twee torens eind 2020 klaar voor hun

praktisch gezien beter en voordeliger.”

nieuwe bewoners.”

Bron: Nelleke Wouters | Friso Bouwgroep
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HR | Jubilea

... IETS TE VIEREN

Na zijn stage bij Koopmans op het project de Berke
in Boekelo is hij als werkvoorbereider begonnen bij
Koopmans. In de afgelopen 12½ jaar heeft hij vele
mooie projecten in de werkvoorbereiding mogen
realiseren. De projecten waren erg divers van kantoren,

25-jarig jubileum André Kappert

winkelcentrum, kinderdagverblijf, transformatie tot vele

Op 11 december 2019 stonden we stil bij het 25-jarig

woningbouwprojecten. Bij een van zijn laatste projecten is

jubileum van collega André Kappert. André werd bij

Joost expert geworden in EPV en weet hij daarnaast alles

De Logtenberg in Wijhe in het bijzijn van zijn gezin en

over Eneco. Zijn thuisbasis is Hengelo waar hij samen met

veel collega’s uitgebreid in het zonnetje gezet. Hij werd

Op zaterdag 1 februari 2020 was Joost

Bokkerink 12½

zijn vrouw Marlijn, zijn zoon Siem en zijn tweeling Suus en

toegesproken door Hans Smit.

jaar in dienst van Koopmans. We hebben zijn jubileum

André begon in 1994 bij Koopmans op het nieuwbouwproject

op 3 februari gevierd in het eetcafé onder het genot van

besteedt daar dan ook naast zijn werk veel aandacht aan.

80 woningen De Enk in Zutphen. De eerste jaren bleef hij

een hapje en een drankje. Erg mooi was het om te zien dat

Zijn kinderen worden nu al opgevoed met de nodige foto’s

nog lekker in de buurt, maar toen bekend werd dat hij voor

hierbij veel collega’s aanwezig waren.

van de bouw, dus dat zit voor de toekomst van Koopmans

zijn vakantie o.a. Bali en Mexico opzocht zouden projecten

Ook Joost ontkwam niet aan de gebruikelijke toespraak die

ook wel weer goed.

in Utrecht en Almere ook wel geen probleem meer zijn.

namens de directie door Dennis Dibbets werd gehouden.

Behalve het stoppen met enkele hobby’s maakte het André

Hierbij kwamen uiteraard de nodige anekdotes weer voorbij.

Wij feliciteren Joost nogmaals met zijn jubileum en

niet zoveel uit. Met zijn jonge ploegmaten Tom Cents, Twan

Joost wist van jongs af aan al dat hij in de bouw werkzaam

bedanken hem voor zijn inzet en collegialiteit in de

Spekschate en Rens Berghuis voelde hij zich als een vis

wilde zijn. Tijdens zijn studie kwam hij erachter dat

afgelopen 12½ jaar en op naar de 25!

in het water. Vele mooie projecten volgden. André was

architectuur niet zijn voorkeur had; de keuze om later voor

inmiddels leermeester en op het project De Geitenkamp in

een bouwbedrijf te gaan werken lag vast.

Sepp woont. Het gezin is erg belangrijk voor Joost en hij

Erwin Waanders

Arnhem werd hij door Tonny Pereboom en Henny Vaanhold
meegenomen in een functie ter ondersteuning van de
uitvoering. André is nou eenmaal goed met mensen en dat
kwam zowel op De Geitenkamp als in Lochem, waar hij al
weer met de tweede fase bezig is, erg goed van pas.

bijna altijd de juiste conclusie. Hij rijdt naar zijn inspecties

Vanzelfsprekend ontbraken de nodige anekdotes niet in de

al jaren met een Volvo. Nu, twee leaseauto’s voor zijn

toespraak. André houdt namelijk van een goede grap op zijn

pensioen, stapt hij over op Volkswagen, wat voor Ties een

tijd. Zo was oud-collega Coby Koster na een week vakantie

enorme stap is. Naast een goede inspecteur, is Ties ook

een hele dag op zoek naar zijn kruiwagen. Die bleek door

collegiaal. Hij is altijd bereid om zijn collega’s te helpen.

André en zijn collega’s, als vergelding voor enkele grappen

Ook aan de lunchtafel is Ties collegiaal en speciaal voor

van Coby, aan een plafond te zijn gespijkerd. André is ook

deze momenten bewaard hij zijn stoere verhalen. Naast een

erg behulpzaam; toen een bewoner op de Rietveldwoningen

goede collega is Ties een familieman, gek op zijn vrouw en

in Utrecht hem vroeg het slot van het kinderfietsje van zijn

kinderen en tegenwoordig ook op zijn eerste kleinkind. Ties

dochtertje door te slijpen, omdat het sleuteltje kwijt was,

is handig en sportief. In fietsen, skeeleren en schaatsen

aarzelde hij geen moment. Tien minuten later kwam de

kan hij zijn overgebleven energie kwijt. Melcher sloot af met

echte eigenaar van het fietsje vragen of de mannen deze

“leever ‘n kot gebed en ‘n lange’n metwost” (voor de niet-

misschien ergens hadden gezien; “ahum…”

40-jarig jubileum Ties Koetsier

Tukkers: liever niet te lang praten, maar wel gezelligheid).

Op 25 juni 2019 was het exact 40 jaar geleden dat Ties

Hierna werd Ties de jubileumspeld overhandigd en waren

André ontwikkelt zich steeds breder binnen Koopmans.

Koetsier in dienst trad bij Koopmans. Ties begon zijn

er bloemen voor zijn vrouw Alien. Ties had inmiddels

Naast leermeester is hij inmiddels opgeleid tot Koopmans

periode bij Koopmans als timmerman op een project in

zijn financiële cadeau omgezet in duurzame energie (PV

Expert, Voorman en maakt hij deel uit van het bestuur van

Zeist. Na binnen Koopmans werkzaam te zijn geweest als

panelen).

Ik wil iedereen bedanken die mijn 25 jarig Koopmans

de PVK. Alles doet hij met evenveel energie en toewijding.

timmerman, in de wandenploeg, in de kunststofafdeling

Tijd voor “metwost” was het nog niet, omdat

jubileum tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Als André niet voor Koopmans aan het werk is dan zit hij

en vervolgens weer als timmerman, uitvoerder bouw en

ondergetekende namens de collega’s Ties een bon mocht

Mijn collega’s op de bouwplaats voor het mooie doek en

zeker niet stil. Elke zondagmorgen wordt er met een ploegje

uitvoerder nazorg, staat er tegenwoordig “inspecteur” op

overhandigen. De korte toespraak bleek helaas niet door

de versieringen.

van vier man een flinke mountainbike-tocht ondernomen.

zijn visitekaartje.

iedereen te zijn verstaan…

Iedereen die me op wat voor manier dan ook de

Hij wordt op menig evenement als ervaren ehbo’er

Op 21 november jl. werd in de idyllisch gelegen

De gezellige receptie werd afgesloten met een heerlijk

felicitaties heeft over gebracht.

ingezet en hij helpt nog steeds jaarlijks met de mooiste

Partyboerderij Vossenberg te Epe stil gestaan bij het

buffet, waarna een ieder met een volle maag huiswaarts

En natuurlijk degene die samen met mij en mijn naasten

carnavalswagen.

40-jarig jubileum van Ties. Namens de directie werd de

keerde.

een fantastisch feestje hebben gevierd.

Na de mooie woorden waren er bloemen voor Karina en

jubilaris en zijn familie toegesproken door Dennis Dibbets

Tot slot willen wij Ties nogmaals bedanken voor zijn inzet in

IK HEB GENOTEN.

vanzelfsprekend de gouden Koopmansspeld met briljant

en Melcher Groenendijk. Dennis en Melcher vertelden

de afgelopen 40 jaar en wensen hem en zijn familie nog vele

BEDANKT.

voor André. Na de huldiging door zijn naaste collega’s en het

in hun speech over de diverse werken waaraan Ties een

gezonde jaren toe!

dankwoord van André was het tijd voor een heerlijk buffet.

bijdrage heeft mogen leveren. Door al zijn ervaring is Ties

Wij feliciteren André nogmaals met zijn jubileum en wensen

een vraagbaak voor iedereen binnen Bouwservice en een

hem nog vele mooie jaren bij Koopmans.

kwalitatief zeer goede inspecteur. Ties is rustig en denkt

Gr André ,Karina * en Jordie Kappert

Martin Diepenmaat

weloverwogen over zijn woorden na, hetgeen erg belangrijk
Jan Mulder
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is in zijn functie. Zijn inspecties zijn zeer deskundig met
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Twan Spekschate 12,5 jaar bij Koopmans

projectontwikkelaar. Nadat Marcel

Op 28 november 2019 was collega Twan Spekschate 12,5

hun woonhuis had verkocht heeft hij

jaar in dienst bij Koopmans. Twan, 34 jaar en samen met

opnieuw een stukje grond aangekocht,

zijn gezin wonende in Wierden, startte in 2007 bij ons op

een plannetje ontwikkeld en de

het project Fetlaer in Deventer. Daarvoor was hij ook al

plaatselijke aannemer opdracht

gedurende 2,5 jaar als leerling timmerman. Na het afronden

gegeven tot bouwen.

van de primaire en voortgezette opleiding timmeren, volgde
Twan van 2007 tot 2009 de opleiding kaderfunctionaris

Enkele projecten uit de lange lijst

B&U; een pittige vervolgopleiding. Het is nog steeds zijn

waaraan Marcel heeft gewerkt zijn:

ambitie door te groeien naar de functie van uitvoerder.

276 woningen Fetlaer Deventer,

André Kappert, Tom Cents en Rens Berghuis waren

Multiple Choice Almere, Kernhem

zijn ploegmaten in die tijd. Enkele projecten waren De

Ede, De Hunze Hoogeveen, Harderwijk

Bisschoppen in Utrecht, Agrifirm in Apeldoorn, Geitenkamp

en vele SurPlus projecten.

in Arnhem en de Regenboogbuurt in Almere. Toen Twan
enkele jaren geleden verhuisde van Raalte naar Wierden

Het project SOMA in Ede heeft veel

werd een ploeg gevormd met Wilco Ekkel, Erwin Gerritsen

inzet van hem gevraagd. Soms

Mulkes en Roel Poffers.

geïrriteerd, kon hij aangeven dat het

GEBOREN

team elke kleine “neuzel-wijziging”
Op zijn huidige project, de renovatie van woningen in

doorgerekend wilde hebben.

Lochem, werd Twan uitgebreid in het zonnetje gezet door

Betrouwbaar rekenwerk is essentieel

zijn collega’s. Niels Morsink sprak de jubilaris toe waarbij

voor de realisatie. En dat kan hij; tot

de nodige anekdotes onder gelach aan de orde kwamen.

op details alle zaken opnemen en

Trots nam Twan de gouden Koopmansspeld in ontvangst

verwoorden in de begrotingsbladen.

evenals een geweldige vleesschotel van de collega’s.

Jonne
“Grote avonturen beginnen klein”

Vanzelfsprekend waren er bloemen voor het thuisfront.

Na de toespraak van Johan Baan

staat er op het geboortekaartje van

Twan, nogmaals van harte gefeliciteerd en op naar de 25!

waren er nog mooie woorden van Hans

Jonne. Dochter van Anne en Niek

Smit en werd de jubileumspeld aan

Eertink en is geboren op 17 januari

Marcel overhandigd. Uiteraard werd

2020.

Mariël in de bloemetjes gezet.
Ook Marcel blikte nog even terug op
de afgelopen 25 jaar bij Koopmans.

Marcel Stroot 25 jaar in
dienst bij Koopmans

Met elkaar hebben we dan ook erg
veel gelachen, waarbij haast vergeten

Op 1 januari 2020 was Marcel Stroot

zaken weer voorbij kwamen.

25 jaar in dienst van Koopmans.

Onder het genot van een drankje en

Samen met zijn vrouw Mariël en de

een heerlijk buffet hebben we een

kinderen Thijs & Iris, Thomas en de

gezellige avond gehad.

collega’s van de afdeling hebben we
dit gevierd op de prachtige locatie van

Namens alle collega’s nogmaals

Bistro Kampkuiper in Harbrinkhoek.

hartelijk gefeliciteerd met deze

Natuurlijk hoort bij een jubileum

mooie mijlpaal en we hopen dat we
nog geruime tijd van je inzet mogen

het terug kijken op de “vervlogen”
Na de HTS-schooltijd was het tijd om

Op 1 januari 1995 is Marcel dan ook

aan de slag te gaan. Via uitzendbureaus

officieel vanuit Bouwburo Overijssel

Na de basisschool is Marcel naar

werd Marcel ingezet bij verschillende

overgegaan naar Bouwbedrijf

de HAVO gegaan. Het cijferwerk is

bedrijven als bouwkundig tekenaar. In

Koopmans. Tijdens de periode bij

wel iets wat Marcel altijd trok. Op

1986 is de tekentafel verwisseld voor

Koopmans heeft Marcel zeker niet

de Pius X Almelo heeft hij netjes in

de rekenmachine en is hij aan de slag

stil gezeten. Diverse workshops

vijf jaar het HAVO-diploma gehaald.

gegaan bij Mulder Schilders in Almelo.

en cursussen heeft hij gevolgd.

Hierna werd de opleiding Bouwkunde

Marcel is in 1988 in dienst gekomen bij

Onder andere de opleiding BOB

gevolgd aan de HTS te Hengelo.

Bouwburo Overijssel. Via dit buro is

Bouwkostendeskundige, maar ook

Marcel was toen een fervent sporter.

hij ingezet geweest bij diverse collega

“onderhandelingsvaardigheden” via

Hij voetbalde bij MVV Harbrinkhoek

bouwbedrijven zoals Nelissen van

de SWOT.

en speelde volleybal bij Krekkers

Egteren, Nijhuis en Ribberink. Maar

in Mariaparochie en bij Dynamo in

ook in 1989 bij ons bedrijf, waar hij een

Dat laatste komt hem goed van pas,

Tubbergen.

geruime tijd heeft gewerkt.

want hij is in zijn vrije tijd bijna een

periode.
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genieten.
Johan Baan
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Aanloop naar de
Enschede Marathon
2020

Een paar leuke weetjes
over hardlopen:

3. Voor het verbranden van een blikje

1. Twintigers zijn het snelst

voor een pizza quattro formaggi 60

Spaanse onderzoekers deden

minuten.

bier moet je 20 minuten rennen en

jarenlang onderzoek onder
marathonlopers en concludeerden

4. Om 1 stap te zetten gebruik je 200

te nemen? Volg dan eens een clinic

dat twintigers het snelst zijn. Mannen

spieren.

die iedere dinsdag plaatsvindt vanaf

zijn het snelst als ze 27 zijn, vrouwen

kantoor Enschede! Zo bouw je in een

als ze 29 zijn. Of wil jij het tegendeel

5. Om één centimeter van je taille

rustig tempo je conditie op én ook nog

bewijzen?

af te halen moet je 1,8 kilogram

eens onder professionele begeleiding.

vet verbranden. Dat is ongeveer

#bestrongerthanyourexcuses

2. De oudste marathonrenner was 101

zesduizend calorieën, oftewel zo’n

#startrunning

jaar oud

acht uur hardlopen.
Contactpersoon hardlopen is

marathonrenner ooit was de

6. Hardloopschoenen gaan gemiddeld

101-jarige Fauja Singh. In 2012 liep hij

650 kilometer mee.

Lieke Stoeten.

de London Marathon, in een tijd van

Net als het afgelopen jaar nemen wij dit jaar

Noot: vlak voor het ter perse

7:49. Een jaar eerder werd hij bij de

7. Je voelt je gelukkig als je hardloopt.

deel aan de Enschede Marathon. Een sportieve

gaan van deze Koopmanskoop

Toronto Front Marathon al de eerste

Na 20-45 minuten hardlopen krijg

prestatie die wij als collega’s gaan neerzetten. In

heeft het coronavirus ook

100-plusser die een marathon uitliep.

je een behoorlijke scheut endorfine,

Nederland bereikt. Hierdoor

Het record van de oudste vrouw die

het gelukshormoon. Ideaal tegen

aanloop naar het evenement toe zitten we niet

zijn diverse (groeps)activiteiten

een marathon uit liep, staat op naam

winterdepressies.

- waaronder de Enschede

van Gladys Burrill. In 2011 liep zij de

stil, integendeel! We trainen er wat op los onder

Marathon - geannuleerd, maar

Honolulu Marathon in een tijd van

8. Het is een ideale manier om weg

begeleiding van Marcel Oldenkortte. Hij is een

hebben wij de inhoud hier niet

9:53. Burrill was toen 92 jaar oud.

te raken van je zorgen of stress en je

meer op aan kunnen passen.

hoofd leegmaken. De volgende dagen

Wij hopen op uw begrip voor de

ga je weer met frisse energie naar je

ontstane verwarring.

werk.

gecertificeerde hardlooptrainer. Zoals velen heeft hij

Twijfel je om mee te doen? Of heeft dit
artikel jou juist geprikkeld om deel

Ongelofelijk maar waar: de oudste

door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie

Oproep

De Redactie

jarenlang hardgelopen om zijn conditie op peil te
houden. Het hardlopen had altijd al zijn passie en
nam al snel de overhand.

Koopmans heeft een overeenkomst

blessures voor, vooral als je niet goed

gesloten voor drie jaar met de

naar je lichaam luistert of jezelf een

Enschede Marathon (april) en de

verkeerde techniek aanleert’.

Singelloop die ieder jaar in september

Waarom is een goede voorbereiding

plaatsvindt. Zo kun je als onervaren

belangrijk bij hardlopen?

hardloper begin 2020 opbouwen naar

De belasting die bij hardlopen

de 5 kilometer, om vervolgens te

optreedt is groot en vraagt de nodige

trainen naar 8 kilometer (Singelloop).

aandacht. Vaak zie je dat veel mensen

En dan train je daarna voor de 10

zwoegen tijdens het hardlopen. Dat

kilometer tijdens de Enschede

is ook niet zo gek. Bij elke stap die

Marathon in 2021! ‘Als je eenmaal je

je zet, komt zo’n drie tot vier keer je

draai hebt gevonden in het hardlopen

lichaamsgewicht aan krachten op

zal het je voor de wind gaan’, aldus

je voeten en benen. Dit heeft een

Marcel Oldenkortte. ‘Maar neem in het

flinke impact op het lichaam en dat

begin niet te veel hooi op je vork. In de

duizenden keren achter elkaar.

hardloopsport komen namelijk vaak
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HERONTWIKKELING
RICARDO RESIDENCES
IN AMSTERDAM
van een gebouw past binnen de huidige situatie. Het IBMkantoor, gelegen in de Riekerpolder te Amsterdam, heeft
een gunstige ligging. Doordat het kantoorgebouw op een
overgang zit van een woonwijk naar een bedrijventerrein,
ontstaat er een verbinding met de reeds bestaande
woonwijk na het transformeren. Ook zijn er de benodigde
voorzieningen in de buurt, doordat het Ricardo-gebouw
in een redelijk druk bewoond gebied ligt. Zo zijn er twee
winkelcentra in de nabije omgeving en is het gebouw goed
bereikbaar met het OV.
Naast de omgeving moet de beoogde doelgroep aanwezig
zijn. Doordat een transformatie als Ricardo veel
verschillende appartementen heeft in vorm en oppervlakte
trekt het ook een bredere doelgroep. Aangezien Amsterdam
een woningtekort heeft, biedt het transformeren van
woningen een goede uitkomst. Dit zijn enkele redenen
waarom het IBM-kantoor geselecteerd werd voor een

woningen moesten verschillende maatregelen genomen

transformatie naar woningen. Natuurlijk stoppen de

worden om contact en overloop geluid te reduceren.

uitdagingen niet bij de ontwikkelaar. De bouwer, Koopmans

Doordat er in de nabije omgeving van het gebouw twee

Bouw b.v. in dit geval, moest natuurlijk een plan verzinnen

drukke snelwegen gelokaliseerd zijn, moesten de

om dit allemaal mogelijk te maken en de uiteindelijke

buitenruimtes voorzien worden van glazen loggia’s.

woningen te laten voldoen aan de gestelde eisen.

Deze glazen loggia’s dienden ook nog eens te komen op

Techniek

te creëren werd er door Koopmans zelf een geheel eigen

Aangezien de functie van kantoor naar woningen verandert,

balkonprincipe uitgewerkt, die met vloer en hekwerk direct

heeft dit invloed op de eisen die gesteld worden aan het

aan de gevel gemonteerd kon worden. Uiteindelijk komen er

gebouw. De grootste uitdagingen zitten hem met name

rond de 240 balkonframes aan de gevel te hangen, waarvan

Herbestemmen

het transformeren ruimte bieden aan 365 appartementen

in het oude gebouw te laten voldoen aan deze eisen en

sommige voor twee woningen een buitenruimte bieden.

Het transformeren van gebouwen is geen nieuw fenomeen.

en twee commerciële ruimten. Dit project in opdracht van

wensen. Zo moest er onder andere gekeken worden naar de

Hiernaast wordt het volume van het kantoorgebouw ook nog

Al sinds het begin van de bouwkunst, wijzigen gebouwen in

Syntrus Achmea, wordt bestempeld als één van de grootste

akoestische eigenschappen van het gebouw, constructieve

eens uitgebreid. Er komen gedeeltelijk twee en gedeeltelijk

de loop der tijd van functie, door de steeds veranderende

transformaties van Nederland. Dit komt mede doordat

maatregelen voor de opbouwen en het creëren van

drie verdiepingen op het bestaande gebouw. In verband met

behoefte van de gebruikers. Door het herbestemmen

alle vierkante meters in het gebouw worden benut en circa

buitenruimtes/balkons voor alle appartementen.

het gewicht van deze verdiepingen, was het niet mogelijk

van gebouwen, wordt de economische levensduur van

7000 vierkante meter in de vorm van aanbouwen en twee

Doordat een kantoorgebouw andere eisen stelt aan

om deze traditioneel op te bouwen. Hier werd slim gebruik

gebouwen verlengd. Het transformeren van gebouwen,

dakopbouwen worden toegevoegd. In Nederland komen

akoestiek, stonden wij voor een uitdaging. Om bijvoorbeeld

gemaakt van een stalen constructie met kanaalplaatvloeren

wordt lastiger in de hedendaagse maatschappij. Waar

transformaties op zulke schaal niet vaak voor, doordat niet

de vliesgevel in het kantoorgebouw, geschikt te maken voor

en SIPS-elementengevel. Deze SIPS-elementen bestaan

eerst gebouwen van functie verwisselden zonder al te veel

elk gebouw geschikt is om te transformeren. Wat maakt

in feite uit een type HSB-wand, die opgevuld is met EPS.

bouwkundige wijzigingen, dienen nu vaak bouwkundige en

Ricardo dan wel geschikt om te transformeren?

Omdat deze SIPS-elementen gelijk in de fabriek afgewerkt

soms ook constructieve wijzigingen meegenomen te worden

40

een nieuw te creëren buitenruimte. Om deze buitenruimte

om aan alle gestelde eisen en functionaliteit te voldoen.

Riekerpolder

Ook worden steeds hogere eisen aan gebouwen gesteld,

Voordat er getransformeerd wordt, werd er natuurlijk door

die toch enige uitdagingen met zich meebrengen bij een

de externe ontwikkelaar gekeken naar meerdere factoren

transformatie.

en zijn er verschillende haalbaarheidsstudies gemaakt.

Dit laatste komen wij zeker tegen in het project Ricardo

Een van deze factoren is de omliggende omgeving. Na een

Residences. Het voormalige kantoorgebouw van IBM zal na

uitgebreide analyse, wordt aangetoond of de nieuwe functie

konden worden met de gevelbeplating, was het plaatsen van
een steiger niet nodig.
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VROEGPENSIOEN COLLEGA'S

Naast deze grote uitdagingen waren er ook kleinere
vraagstukken die opgelost moesten worden, zoals het
hekwerk van de trappenhuizen die niet voldoet aan de eisen
van het bouwbesluit voor woningbouw. Door een innovatieve
denkwijze en al in het voortraject mee te lopen, zijn al deze
vraagstukken en uitdagingen opgelost en uitgewerkt door
het team op project Ricardo Residences.

Vroegpensioen Arthur Shackleford

Duurzaamheid

Ook metselaar Arthur ‘Adje’ Shackleford maakte op de

Ondanks de vele uitdagingen bij een transformatie is het

grens van 2019 en 2020 gebruik van zijn vroegpensioen.

transformeren van een gebouw zeer duurzaam. Een groot

Omdat die beslissing vlak voor de jaarwisseling werd

gedeelte van het gebouw kan opnieuw worden gebruikt. Dit

genomen lieten we Arthur en zijn gezin op 6 februari 2020

hergebruiken geldt zowel voor in het project, waardoor de

bij Markzicht in Losser komen. Roel Wijlens sprak Arthur

levensduur van verschillende producten wordt verlengd,

toe.

als buiten het project. Voor dit laatste hebben wij gekozen
voor het circulair slopen, waarbij onderdelen die niet

Na twee eerdere metselbedrijven startte Arthur in 1989

meer nodig waren in zijn geheel zijn verwijderd, om elders

bij Koopmans. Hij kwam in de ploeg met Jan en Johan

opnieuw gebruikt te worden. Zo zijn alle binnenwanden van

Zoetman, Jan Peters, Harrie Peters, Gerrit Harbers, Bertus

het kantoorgebouw elders opgebouwd, zijn de tapijttegels

Steffens en Jannes Beltman. Zijn eerste project was in de

verkocht aan geïnteresseerden en heel veel ander materiaal

wijken Stroinkslanden en de Helmerhoek in Enschede.

gerecycled. Hierbij kun je denken aan:

Vervolgens werkte hij in wisselende ploegen in o.a. Duiven,

•

Lichtarmaturen

Eerbeek, Deventer, Schalkhaar, Zutphen. Het was niet nodig

•

Ventilatie-units en roosters

om lange reisafstanden te maken; Koopmans had meer

•

Elektragoten, wandcontactdozen en schakelmateriaal

dan voldoende werk in het oosten. De nieuwbouw van de

•

Polystyreenblokken

bungalows op de Helmerhoek van heel lang geleden en de

•

Plafondplaten

recente verbouwing van het gemeentehuis in Hengelo vindt
Arthur twee van de mooiste projecten uit zijn loopbaan.

Begin 2020 bevond de transformatie van Ricardo zich
grotendeels in de afbouwfase. De gevel van de optopping

Arthur houdt wel van een geintje en is niet te beroerd

hoogbouw en laagbouw zijn nagenoeg gereed, de komende

een collega of zelfs een omwonende te pakken te nemen.

weken worden de laatste gevelelementen voor de laagbouw

Ooit heeft hij een lantaarnpaal met vet ingesmeerd. Een

geplaatst en zijn we helemaal wind- en waterdicht. Verder

omwonende leunde namelijk elke ochtend tegen die paal

wordt er binnen hard gewerkt aan de afbouw, waarbij al

en stelde de mannen behoorlijk lastige vragen; humor!

op een aantal verdiepingen de badkamers zijn betegeld.

Maar ja, wie kaatst kan de bal terug verwachten. Toen

De oplevering van het Ricardo Residences gebouw staat

de door Arthur bestelde nieuwe werkschoenen op de

gepland voor Q4 2020.

bouw arriveerden zat er een keurig briefje bij waarin een
eigen bijdrage van € 25,= werd gevraagd, omdat hij zoveel

Namens het projectteam

werkschoenen had versleten. “Het moet niet veel gekker

Kirolos Abdalla

worden bij Koopmans…”, was zijn eerste reactie. Iedereen
die in het complot zat gierde het uit van het lachen toen
Arthur steeds kwader werd en uiteindelijk beloofde het geld
de volgende dag mee te zullen nemen.
Harrie Peters overhandigde namens de collega’s nog een
envelop met inhoud en voegde tot groot leedvermaak van de
aanwezigen nog enkele smeuïge anekdotes toe.

PROJECTTEAM:

Nu Artur 63 jaar is vond hij het mooi geweest. Hij gaat

Opdrachtgever		

: Syntrus Achmea Real Estate & Finance

genieten van zijn vroegpensioen en hoeft zich zeker niet

Architect			

: van Wilsum en van Loon

vervelen. Arthur is een ervaren gitarist en denkt erover

Bouwkundig modelleur

: MAD - modeling and design

weer een eigen band te beginnen. Daarnaast zet hij zich

Constructeur 		

: Aveco de Bont

samen met Jannie in voor de voedselbank, het Leger des

Aannemer		

: Koopmans Bouw

Heils en de kringloopwinkel. Wij feliciteren Arthur met zijn
vroegpensioen en wensen hem en zijn naasten nog vele
gezonde jaren toe.
Jan Mulder
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HR| Afscheid

Ook de afgelopen jaren heeft Aad aan veel mooie projecten
van Koopmans zijn bijdrage mogen leveren, vooral in de
ruwbouw;
•

Het nieuwe stadskantoor in Almelo waar we met de
ambassadeursdag zijn geweest

•

Winkels en appartementen aan het Oogstplein in
Enschede

•

Twee omvangrijke projecten aan de Gerard Doustraat in
Zutphen

•

De renovatie van de flats aan de Hengelose Es in

Vroegpensioen Aad Elstgeest

“Dat komt wel goed; 1 januari 2020 zou bijvoorbeeld wel een

Op donderdag 14 november 2019 werd bij Kampkuiper in

goed moment zijn, of per 1 april, dan ga je mooi het voorjaar

Harbrinkhoek aandacht besteed aan het vroegpensioen

in… Eeuuhmm… eigenlijk wil ik eind deze maand, dus per 1

van Aad Elstgeest. Onder grote belangstelling van familie,

november wel stoppen.” Vanzelfsprekend werkte Koopmans

•

collega’s en oud-collega’s werd Aad toegesproken door

daar na een dienstverband van 38 jaar aan mee. Op zijn

Aad heeft niet echt een voorkeur voor het soort project

Met bloemen voor Bernadet en een heerlijk buffet werd

Roel Wijlens. De toespraak begon met de aanleiding

laatste werkdag werd Aad door de collega’s al feestelijk

maar vindt de woningbouw een stuk eentoniger dan de

afscheid genomen van Aad. Ook nu zorgde hij voor een

van Aad zijn vroegpensioen. In het functionerings- en

in het zonnetje gezet. Aad zou Aad niet zijn als hij niet wat

utiliteitsbouw. Een project als het stadskantoor in Almelo,

verrassing met een prachtige bos bloemen voor Bernadet.

beoordelingsgesprek bij Ronnie Spoelder op de bouw in

bijzonders had bedacht; om 11 uur was er geen koffie met

maar ook de appartementen in Zutphen waren een kolfje

Na de toespraak was het tijd voor een heerlijk buffet en het

Winterswijk begin oktober 2019, werden al vlot de formele

gebak, maar braadworst met uitjes voor iedereen op de

naar zijn hand.

ophalen van herinneringen met (oud)collega’s. Wij wensen

formulieren aan de kant geschoven. De kernvraag aan Aad

skottelbraai. Ook had hij gezorgd voor flesjes drinken, mayo,

Naast het werken bij Koopmans was Aad altijd een graag

Aad, Bernadet en de familie nog vele gezonde jaren.

was: hoe lang wil je nog door en hoe gaan we dat met elkaar

mosterd, ketchup én servetjes.

geziene gast op de Koopmans feesten. Of het nu een

op een zo goed mogelijke manier doen? “Als ik nog twee jaar

Van de collega’s kreeg hij een grote mand met allerlei

jaarfeest van de PVK was, Sinterklaas of een hoogste punt

doorga ben ik 40 jaar bij Koopmans. Ik zou dat wel willen,

lekkernijen en voor de foto belandde zijn helm symbolisch in

op de bouw, Aad was fysiek en verbaal luid en duidelijk en

maar eerlijk gezegd denk ik niet dat ik dat nog volhoud”, was

de afvalemmer.

enthousiast aanwezig. Samen met Bernadet kijkt hij nu al

het antwoord van Aad. Aad en Bernadet maakten daarop

Op 1 oktober 1981 kwam Aad bij Koopmans in dienst.

uit naar de jaarlijkse ambassadeursdag van Koopmans.

dankbaar gebruik van de mogelijkheid om een gesprek met

Daarvoor werkte hij zes jaar bij Goossens en twee jaar bij

een pensioendeskundige aan te gaan.

Kemperink. De eerste tien jaar was hij volop in de casco’s

Vanaf nu heeft Aad alle tijd om zich met zijn hobby’s bezig te

Een goed gesprek zo bleek een week later. Toen Jan met

bij ploeg Klein Haarhuis aan het werk. Ontelbare kuubs

houden;

Aad belde over de uitkomst was het korte antwoord: “Maak

beton zijn er door de ploeg verwerkt. Langzaamaan viel de

•

de papieren maar in orde, het gaat door…” Per wanneer zou

ploeg uit elkaar en bleven Aad en Henny over. Uitermate

je dan willen stoppen? “Ik heb wel wat in gedachten Jan,

geschikt voor de ingewikkelde klussen en zeer gewild bij

maar weet niet of dat bij Koopmans kan…”

elke uitvoerder.

Hengelo
•

De bouw van de appartementen aan de Lage Bothof in
Enschede
Project 21 appartementen in Winterswijk

De 5 kleinkinderen die naar school moeten en waar ze
graag op passen

•

De hond van Aad die hij een paar jaar geleden als pup
heeft aangeschaft

•

Het houden van tropische vogels wat hem een leuke
ontspanning geeft

•

Het huis en de grote tuin die er om heen ligt brengen
altijd wel werk met zich mee

Hier even een
bedankje voor
het geweldige
afgelopen dond
feestje van
erdag. 14 Nov
em
ber 2019 is vo
dag om niet sn
or Aad een
el te vergeten
.
Dat geld natu
ur lijk ook voor
Bernadet de ki
kleinkinderen.
nderen en
Hij heef t er he
el erg van geno
met de directie
ten samen
, collega's en
natuur lijk de ou
niet te vergeten
dcollega's
. Ook bedankt
voor de bloem
en cadeaus. He
en
,
kaar ten
t w as in één w
oord super.
Met vr iendelijk
e groet Aad en
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Bernadet El st

geest
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Bouw| Mijlpalen

KOOPMANS FOTO’S BEKIJKEN?

MIJLPALEN
Borrel met kopers bij Sigma in Amsterdam
Aan het einde van dinsdagmiddag 3 december 2019,
verzamelden kopers van de appartementen Sigma en het

Ga voor de Koopmansfoto’s naar het internetadres: https://myalbum.com/ZTGCvCygmjzP
Het wachtwoord is: koopmans
Mocht je - voor eigen rekening - foto’s willen bestellen, dan vind je onder de
button ‘SHOP’ de diverse mogelijkheden.

COLOFON

projectteam van Amvest en Koopmans bij Bruut Bouwcafé,

KOOPMANSKOOP, personeelsblad

recht tegenover hun nieuwe woning. Daar was gelegenheid

van Koopmans Bouwgroep

om kennis te maken met hun nieuwe buren en verder inzicht
te krijgen in de planning van het project.

Redactie
Tom Mulder
Lieke Stoeten
Lotte Westervoorde
Micha van den Broek

Happy hour Nieuwe Es, Hengelo
Op de allerlaatste werkdag van het jaar 2019 waren de bewoners van de wijk
Nieuwe Es uitgenodigd voor een lekker glas glühwein en een kerstkransje rondom
de vuurkorven en de kerstboom. Door Welbions was er zelfs een kerstman geregeld

Redactieadres
Postbus 461, 7500 AL Enschede
koopmanskoop@koopmans.nl

die voor de aanwezige kinderen wat lekkers had meegenomen. Het projectteam
heeft zo de eerste fase van de Nieuwe Es feestelijk kunnen afsluiten.

Vormgeving
Annemarie Bouwmeester van lisdesign
Drukwerk

		

Drukkerij Roelofs, Enschede
Omslagfoto		

Kleurrijk spektakel op bouw Silo, Winterswijk

Ricardo Residences Amsterdam

Samen met de kopers van de 21 appartementen, vierden

(foto: Marnix Klooster)

het projectteam op 20 november 2019 het hoogste punt van
het appartementencomplex. Nadat door de voorzitter van
de VVE de vlag in top was gehesen, werd het hoogste punt
op de bouw in Silo knallend afgesloten met een goede dosis

De KOOPMANSKOOP is ook digitaal
te vinden op de website www.koopmans.nl

confetti! Dat leverde dit kleurrijke plaatje op. Na de officiële
handeling was er nog volop gelegenheid om gezellig na te
praten onder het genot van hapjes en drankjes.

Marssteden 66 7547 TD Enschede
Postbus 461 7500 AL Enschede
Telefoon 053 - 4 600 600
www.koopmans.nl
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