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Na de vorige corona-editie hebben we ons als redactie

Bijzonder is het om te zien dat het onderdeel ‘even

voorgenomen dat deze uitgave weer een ‘gewone’ uitgave

voorstellen’ waarin nieuwe collega’s zich mogen voorstellen

zou moeten worden. Iedereen heeft genoeg van corona

steeds meer ruimte in neemt. Erg mooi om te zien dat we

en het begin van de uitbraak is dan immers bijna een

steeds meer nieuwe collega’s mogen begroeten en bij deze

jaar geleden; zo lang kan het nooit duren. Toch zijn we

ook namens de redactie: van harte welkom! Wanneer we het

op moment van schrijven aanbeland in de veelbesproken

over begroeten hebben, kom ik ook uit bij de collega’s die de

tweede golf en zitten we midden in de tweede lock-down.

geboorte van een zoon, dochter of zelfs meervoud mogen

Ik heb dan ook niet de illusie dat corona voorbij is wanneer

vieren; proficiat!

deze Koopmanskoop op de mat valt.

38 Knibbel, knabbel, knuisje, van wie is dit kluisje?

Verder in deze editie ook weer aandacht voor enkele

39 Xafier Friesen: update school, Zambia

Toch is het weer gelukt om een Koopmanskoop uit te

speciale projecten, zoals HOUTbaar, Woonstaete Meppel en

43 Jaarkalender 2021

brengen waar de nadruk ligt op al het moois dat we beleven,

2x 10 woningen in Enschede. Ik wens jullie veel leesplezier,

de bijzondere projecten waar we hard aan werken en de

een goed uiteinde en alle gezondheid.

Klanttevredenheid

saamhorigheid die er onderling heerst.

32 Die klant ... dat ben jij!
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inhoud van deze editie.
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VAN DE DIRECTIE

Kristian Makkinga
Highlights 2020:

De belangrijkste highlight voor mij was de toetreding tot
de directie van Koopmans. Een nieuw avontuur met dito
uitdagingen. Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik
onderdeel mag zijn van het directieteam en dat ik mag
werken bij zo’n fantastisch mooi bedrijf. Trots op mijn

In deze laatste uitgave van 2020

collega’s die iedere dag weer hun steentje bijdragen aan

hebben we een hele speciale

onze mooie projecten. Ook een belangrijke highlight is

bijdrage van de directie. Dit keer

Bijzondere omstandigheden. Maar ook hebben wij als

natuurlijk corona; wie had begin dit jaar dit verwacht?

komen alle directieleden aan het

Koopmans laten zien dat wij de schouders er onder zetten

woord. Zij delen op deze pagina’s

dat is geweldig om te zien en te voelen. Samen staan wij

met elkaar. Een grenzeloze betrokkenheid van een ieder;
sterk!

hun highlights van het afgelopen
jaar én de uitdagingen voor 2021

Uitdagingen 2021:

met jullie.

weten te houden, de impact van corona lijkt tot op heden

Tot op heden hebben wij ons als bedrijf goed staande
voor Koopmans gering. Ik hoop dat dit zo blijft. Belangrijk
is dat wij aandacht blijven houden voor elkaar en dat wij
gezond blijven. Wij hebben momenteel mooie projecten
in voorbereiding waarvan de uitvoering in 2021 gepland
staat. Wederom projecten om trots op te zijn. Door onze

Hans Smit

Highlights 2020:

goede naam in de markt weten opdrachtgevers ons te
Melcher Groenendijk en Hans Smit

vinden. Er zijn volop (ontwikkel)kansen en dat biedt een
Dennis Dibbets en Kristian Makkinga

mooi toekomstperspectief. Belangrijke aandachtspunten in

Amper drie jaar na het einde van de vorige crisis zitten we

gesteld, maar gezondheid en bouwen aan een duurzame

2021 zijn de te doorlopen ruimtelijke ordeningsprocedures,

volop in de coronacrisis. Maar nu één die de hele wereld

samenleving staan bij mij voorop. Daarom ben ik trots dat ik

de te ondertekenen contracten en de juiste bezetting

en ieder individu nog niet eerder heeft meegemaakt.

het team mag aanvoeren voor onze modulaire assemblage

van de (project)teams. Want zonder een contract,

Daarom des te meer trots op ons mooie bedrijf Koopmans

fabriek geWOONhout BV voor circulaire projectmatige

omgevingsvergunning of een goed team kunnen wij immers

“waardevol ontwikkelen en bouwen”. Met zijn allen

houten woningen en appartementen. Wat de elektrische

niet waardevol ontwikkelen en bouwen.

de thuiswerkers die van kantoor werden “verbannen”

auto is in het vervoer, is houtbouw in de woningbouw. Over 5

tot de keihard werkende mannen en vrouwen op onze

tot 10 jaar weten we niet beter.

bouwplaatsen. Chapeau voor al jullie inzet. Top omzet en
dito rendement, welke wij ook met jullie willen delen!

Melcher Groenendijk

Braakman, Micha van den Broek heeft de opleiding Interne

je zorgen, maar zeker ook over verbeteringen in je team of

Kwaliteitsborger van Skoob behaald, Tommy Zandbergen

door je leidinggevende serieus genomen moeten worden.

Helaas konden we er niet omheen, dit was het jaar waarin

en Mathijs van Beem hebben het TBI Talent programma

Het is dus een teamopgave om deze veilige omgeving te

energieconcepten.

we te maken kregen met de coronacrisis.

afgerond en zo zijn er nog vele voorbeelden meer te

allen tijde te creëren.

Het veiligheidsbewustzijn is gegroeid en ook de zorg om

Onze collega’s buiten zijn vol doorgegaan voor Koopmans

benoemen. Knap maar ook écht noodzakelijk dat iedereen

onze ingehuurde/ingeleende collega’s pakken wij steeds

en de kantoormedewerkers hebben zich moeten aanpassen

zich blijft ontwikkelen. Blijf hier gebruik van maken.

Voor alle medewerkers zijn er in het nieuwe jaar ook

beter op.

aan de leuke en minder leuke kanten van het thuiswerken.

De start van en samenwerking binnen ons hernieuwde

weer kansen om zich verder te ontwikkelen op het eigen

Echt een knappe prestatie. Gelukkig werden ons dit jaar ook

directieteam was natuurlijk een belangrijke highlight voor

vakgebied of wellicht door te groeien naar een andere rol.

We hebben grote vooruitgang geboekt met onze innovaties
die wij de afgelopen jaren zijn opgestart. Onze nieuwe

Highlights 2020:

KVK-vloer, TAGBi in onze concepten, HOUTbaar HUIS en

Uitdagingen 2021:

weer veel kansen gegund door opdrachtgevers. Dit laat zien

2020. We hebben met elkaar een heldere focus gelegd voor

De persoonlijke jaarplannen spelen hierin een belangrijke

Laten we de verwachting uitspreken dat wij samen de

dat we een aantrekkelijke marktpartij blijven en het geeft

ieder directieteamlid. Dit zorgt voor een brede balans en

rol.

coronacrisis de baas worden en weer terug kunnen naar het

ons mooie perspectieven voor de toekomst. Daarvoor zijn

goede verdeling van taken.

oude normaal. Eindelijk weer eerste palen, hoogste punten

natuurlijk ook nieuwe talenten nodig.

en jubilea vieren. Wij zijn er weer aan toe. De bouwopgave

En mede dankzij het interne netwerk van diverse

Uitdagingen 2021:

is ook voor 2021 en verdere jaren enorm en Koopmans zal

Koopmans-collega’s konden we een groot aantal nieuwe

De forse groei van medewerkers is achter de rug. Nu ligt

werkdruk moet acceptabel zijn en ook de work-life balance

daar volop van profiteren.

collega’s verwelkomen binnen onze mooie organisatie.

er voor iedereen een mooie uitdaging om te zorgen dat

moet goed zijn. Iedereen moet VIT OF FIT blijven (zowel

we procesmatig beter met elkaar in control komen. Door

fysiek als mentaal). Pas daarom goed op elkaar en maak het

Bovenal willen wij de ontwikkeling van onze medewerkers
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Uiteraard willen we met elkaar gezond blijven en daaraan
zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen. De

ondersteunen en faciliteren. Alle (toekomstige) innovaties

Het afgelopen jaar bleek ook dat de mogelijkheden

de samenwerking op te zoeken kunnen we faalkosten

bespreekbaar als je je zorgen maakt. Tot slot zijn opening

vragen meer kennis en ervaring, die we van elkaar en

voor ontwikkeling binnen Koopmans legio zijn. Mooie

voorkomen. Het is belangrijk dat we met elkaar die kans

van de vestiging Almere en de start van geWOONhout BV

van anderen kunnen leren. Persoonlijk heb ik vele doelen

voorbeelden zijn: het publiceren van de scriptie van Linda

aangrijpen en benutten. Dat betekent dat communicatie over

prachtige kansen voor 2021!
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Dennis Dibbets

Roel Wijlens

Uiteraard zal voor velen van ons gelden dat corona een

We begonnen 2020 natuurlijk met een prachtig

highlight was, maar wel één met een behoorlijke negatieve

mooi vooruitzicht. Mooie projecten en een prachtige

impact. We hebben met ons allen gemerkt hoe kwetsbaar

werkvoorraad. En toen kwam corona die voor toch wel

onze maatschappij eigenlijk is, maar dan ook weer hoe

iedereen het zakelijke en privéleven beheerst heeft tot

veerkrachtig we zijn als mens en als organisatie.

op heden. Dit heeft veel van eenieder gevraagd, zowel

Ik maak een diepe buiging voor alle zorgmedewerkers en

op de bouwplaats als op kantoor. Het laat ook zien hoe

ook voor alle mensen buiten op de werkvloer die dagelijks

weerbaar en flexibel we zijn, maar ook hoe kwetsbaar we als

Het zal menigeen niet zijn ontgaan, de afgelopen periode hebben binnen

te maken hebben gehad met dit vervelende virus en de

maatschappij zijn. Ik ben er trots op om te zien dat iedereen

gevolgen ervan. Chapeau!!

met zijn of haar eigen uitdagingen toch een weg weet te

Koopmans weer de nodige audits plaatsgevonden. Maar welke audits

Ook een highlight van mij is dat we als organisatie meer

vinden in deze toch wel vervelende tijd. Het laat zien dat

rust en uniformiteit uitstralen, ondanks dat er op vele

onze kernwaarden echt passen bij Koopmans, omdat we ze

fronten mooie, maar toch behoorlijke uitdagingen liggen.

allemaal naleven. We zijn verantwoordelijk, zijn innovatief

2020 is/wordt ondanks de coronaproblematiek een goed

en we zijn een schitterend team. Daarnaast is in mijn

jaar voor Koopmans!

privéleven een highlight dat onze dochter Emma is geboren.

Uitdagingen 2021:

Uitdagingen 2021:

Highlights 2020:

Highlights 2020:

Audits: het moet maar,
of een mooie kans?
kennen we eigenlijk binnen Koopmans? En waarvoor dienen deze audits?
Door: Tom Mulder
De formele uitleg van een audit

normen betrekking op alle afdelingen en alle medewerkers

is: systematisch, onafhankelijk en

binnen Koopmans. Dat betekend dat wij allemaal invloed
hebben op de genoemde onderwerpen, en ook allemaal

In 2021 zijn er voor Koopmans voldoende kansen en

Het jaar 2021 staat voor Koopmans in het teken van

gedocumenteerd proces voor het

uitdagingen. Eén van die uitdagingen is dat we onze

de verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Persoonlijke

verkrijgen van auditbewijsmateriaal

kunnen bijdragen aan de continue verbetering op deze

projecten gestructureerder en uniformer door ons

ontwikkeling voor ons zelf, maar als bedrijf het verder

en het objectief beoordelen daarvan

onderwerpen, heb je geen idee wat dit betekend voor jouw

bedrijf laten stromen; beginnend bij de acquisitie en

professionaliseren van onze waardestromen. Het

om vast te stellen in welke mate aan

afdeling of functie? Vraag het na bij de afdeling KAM, zij

contractvorming tot aan de overdracht naar Bouwservice.

implementeren van onze nieuwe vestiging Almere en niet te

de overeengekomen auditcriteria

helpen je graag verder.

Het resultaat zou zich moeten uitdrukken in het

vergeten de productie van onze circulaire houten woningen

is voldaan. Een hele mond vol, zelf gebruik ik veelal de

voorspelbaarder inzetten van mensen, nog meer

door geWOONhout BV. We gaan verdere invulling geven

omschrijving: beoordelen of we allemaal werken zoals

Een auditprogramma beslaat in de meeste gevallen 3 jaar,

werkplezier, minder faalkosten en een goed en stabiel

aan onze duurzaamheidsambitie. Maar ook vooral met veel

we samen hebben afgesproken, om continue te kunnen

en kent een certificeringsaudit, om voor de eerste keer

rendement passend bij de risico’s die we aangaan.

plezier werken aan de mooie projecten die we nu aan het

verbeteren.

een certificaat te kunnen behalen. Daarna volgen jaarlijks
de externe periodieke audits en de interne audits waarbij

maken zijn of in voorbereiding of ontwikkeling hebben. Als
Daarnaast gaan we een nieuwe vestiging openen in

we zorgen dat we processen en organisatie zo hebben staan

En dat is precies waar het over gaat, het doel van een

1/3 van de afdelingen aan bod komen, om na 3 jaar weer

Almere en ga ik samen met Melanie Stemerdink als

dat we zeggen wat doen én doen wat we zeggen, dan is geen

audit is niet het mogen ophangen van een certificaat aan

een algehele externe hercertificering-audit te mogen

kartrekker en alle andere renovatiespecialisten binnen

uitdaging te groot voor ons. Verder hoop ik dat we in de loop

de muur, maar het streven naar continue verbetering van

ondergaan. Iedere audit zal resulteren in een rapportage

Koopmans de broodnodige focus aanbrengen voor de

van 2021 de corona achter ons kunnen laten en we ons weer

onze Koopmans organisatie. De auditcriteria en dus ook

met punten ter verbetering en om deze verbeteringen

Waardestroom Renovatie.

echt bezig kunnen houden met de leuke dingen in het leven.

de onderwerpen waarop we continue willen verbeteren,

inhoud te geven worden maatregelen genomen die in

zijn bepaald door onze directie, en geven de inhoud van de

de eerstvolgende audit beoordeeld zullen worden op

verschillende normen en certificaten aan.

effectiviteit. Deze werkwijze heet ook wel de PDCA-cyclus

Koopmans Bouwservice zal zich verder gaan ontplooien,

(Plan, Do, Check, Act) en zorgt voor een nooit eindigende

ook vanuit Almere. Dus al met al leuke en uitdagende
vooruitzichten voor mij persoonlijk, maar zeer zeker ook

Binnen Koopmans zijn we in bezit van de volgende

voor ons allen!!

certificaten:

Nico van der Zee
Highlights 2020:

Zijn we dan nooit tevreden? Zeker wel, maar als ambitieuze

• ISO 14001 – milieumanagementsysteem

bouwer die we als Koopmans zijn, zal ons vermogen om

• VCA** – veiligheidsmanagementsysteem

zelfkritisch te zijn en de mate waarin we continue zoeken

• Veiligheidsladder – beoordelingsmethode

naar verbeteringen bepalen hoe succesvol we daadwerkelijk

veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag
• CO2 prestatieladder – beoordelingsmethode CO2 uitstoot

voorgesteld. Corona drukt toch onverwachts wel zwaar

• FSC keurmerk – keurmerk verantwoord bosbeheer

enorme flexibiliteit en bereidwilligheid van alle collega’s om
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• ISO 9001 – kwaliteitsmanagementsysteem

Als iedereen had ik me 2020 natuurlijk grotendeels anders
haar stempel op dit jaar. Wat me dan vooral bij blijft, is de

Roel Wijlens en Nico van der Zee

cyclus van continue verbetering.

worden.

Dat betekend dat onze directie heeft aangegeven al deze

naast de zorg voor familie het dagelijkse werk gewoon door

Uitdagingen 2021:

te laten lopen. Dit is gewoon van grote klasse! Daarnaast is

Voor 2021 liggen er voldoende mooie uitdagingen. Allereerst

van onze doelstellingen, dat we willen werken volgens de

het geweldig om te zien hoe goede samenwerkingen binnen

om er samen voor te zorgen dat alle mooie projecten

richtlijnen die deze normen aangeven. Daarbij hebben deze

het bedrijf leiden tot mooie projecten. Vaak zijn het dan de

waarmee we bezig zijn tot wasdom komen. Dit kan echter

kleine dingen, die je dan trots maken. Onlangs kwam een

niet zonder een organisatie die zichzelf steeds ontwikkelt.

collega ontwikkelaar zijn complimenten uitspreken over

Ook komend jaar zullen we met elkaar daar mee bezig

een projectleider en zijn rol binnen een projectteam. Voor

moeten zijn. Daarnaast geven ook de ontwikkelingen op het

mij zijn dit de beginselen van succesvol samenwerken en

gebied van hout en CO2-arm beton ons weer nieuwe kansen

spreek die waardering ook onderling uit. In de schaduw van

waarmee we nieuwe markten kunnen aanboren. Wat mij

dit alles is voor mij persoonlijk de toetreding tot de directie

betreft dus voldoende mogelijkheden om in 2021 samen

een highlight voor dit jaar.

verder invulling te geven aan onze kernwaarden VIT!

onderwerpen dermate belangrijk te vinden voor het behalen
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CONSTRUCTEURS
BOUWBUREAU KOOPMANS
Anita de Bruin–Bornebroek & Dennis Waanders
Interview door Micha van den Broek

En waar haal jij de meeste uitdaging uit?

A:

Proberen een klankbord te zijn voor constructieve

Enschede, 10 appartementen Harderwijk en woningen
Iseldoks te Doetinchem.

vragen en problemen om zodoende het product en de

Zoals ik al eerder meldde ben ik aan het onderzoeken of

werkwijze te verbeteren en veiliger te maken

de wijze van berekenen en tekenen van de stabiliserende

D: Zoals hiervoor reeds aangegeven haal ik de meeste

prefabbetonwanden van de conceptwoningen op een
snellere en eenvoudige manier mogelijk is. Daarnaast ben

uitdaging uit het feit dat ik voor het project-team besparing

ik druk met diverse berekeningen die ten grondslag liggen

in tijd en/of geld kan opleveren en/of een positieve bijdrage

aan het handboek werkomschrijving woonconcepten.

voor de veiligheid op de bouw kan bewerkstelligen door

Het project waar ik onder andere de komende weken in ga

met slimme en alternatieve oplossingen te komen in

verdiepen is het project Maathoeve in Hengelo, het project

opzet gebouwconstructies, detaillering en in stut- en

maatvoeringsarm bouwen met de KVK-vloer. Hierin zit

In de Koopmanskoop doen we ons

combineren. Tijdens stage bij de architect Beltman kwam

stempelwerkconstructies. Mat name aan de voorkant heb je

voor mij als constructeur ook weer een nieuwe uitdaging

best om alle afdelingen aan het

ik er achter dat de bouwkunde afdeling mij niet echt trok.

bij een bouwer met een eigen ontwikkeling de kans om het

om zoveel mogelijk constructief de aansluitingen tussen

woord te laten. Deze keer is het

Destijds had Beltman ook een constructieafdeling; hier heb

ontwerp van de architect te sturen om voor de uitvoering tot

de verschillende onderdelen goed en passend in beeld te

ik met veel plezier de rest van mijn stage afgerond.

het meest optimale constructief en geotechnisch ontwerp

brengen en de leveranciers hierin aan te sturen.

de beurt aan onze constructeurs

D: Mijn interesse in de bouw komt door mijn vader. Mijn

te komen. Het meest optimale ontwerp in de zin van wet- en
regelgeving, veiligheid, uitvoering, kosten en tijd.

D: Ik ben inmiddels 3,5 jaar als adviseur constructies

Anita de Bruin-Bornebroek en

vader was timmerman en werkzaam bij een lokale kleine

werkzaam bij Koopmans en betrokken geweest bij diverse

Dennis Waanders van de afdeling

aannemer gespecialiseerd in de luxe woningbouw. Van

projecten voor Koopmans Projectontwikkeling, Koopmans

jongs af aan zaterdags en in de vakanties veel samen met

Bouw, Koopmans Bouwservice, maar ook voor het TBI

Engineering, onderdeel van

hem op pad om wat extra’s bij te verdienen. Geweldige

gerelateerde bedrijven Croonwolter&dros welke ik

Bouwbureau. In een interview op

en waardevolle tijd waar ik de passie voor de bouw heb

geregeld uit de brand heb geholpen wanneer zij met spoed

ontwikkeld en op de MTS en HTS verder invulling aan heb

verlegen zaten om statische berekening voor een ”skid”

afstand hebben zij onderstaande

mogen geven.

constructie e.d. Ik ben nu o.a. bezig voor de Koopmans

vragen beantwoord, waarmee zij

Wat zijn jouw sterke punten en wat vind je het
leukste in jouw dagelijkse werk?

niet alleen Bouwbureau, maar ook
zichzelf een keer in de spotlight
zetten.

Projectontwikkeling met Tetem 3 en 4. Tetem 3 en 4
betreft de nieuwbouw van twee appartementengebouwen
van respectievelijk 108 en 147 appartementen in de

A: Mijn sterke punten zijn dat ik graag dienstverlenend

wijk Roombeek te Enschede. De uitdaging hier wordt de

werk, behulpvaardig wil zijn en inmiddels veel ervaring heb

parkeergarages onder beide gebouwen voor ruim 255 auto’s

in conceptmatig werken. Ondanks de standaardisatie tracht

welke onder Tetem 3 waarschijnlijk twee lagen onder de

ik hierin altijd de uitdaging te vinden om te vernieuwen en

grond gaat uit komen.

verbeteren.
Ik heb jaren bij ingenieursbureau Bartels (nu Lievense)

Waar ben je trots op (in je werk)?

Wat is jullie visie m.b.t. jullie functie binnen
Koopmans?

gewerkt. In al die jaren ben ik niet tot nauwelijks op de

A: Kleine innovaties binnen woonconcepten en het

bouw geweest. Nu werkzaam bij Koopmans heb ik veel

onderzoek waar ik mee bezig ben voor het ontwikkelen

A&D: Onze visie & mission statement is dat wij als

meer kennis gekregen van de uitdagingen die er bij de

van een andere berekeningsmethode van de prefab

constructeurs van Koopmans de projectteams moeten

aan de rand van Hengelo, samen met mijn man en twee

werkvoorbereiding en uitvoering zijn. Overleggen met

betonwanden van de conceptwoningen.

helpen om vroegtijdig kansen en risico’s te identificeren

tiener jongens. Ik werk sinds juli 2017 voor Koopmans als

verschillende disciplines binnen Koopmans zorgt ook voor

hoofdconstructeur van de conceptwoningen.

out of de box te denken. Om gezamenlijk tot een goed of

D:Bij een specifiek project alert te zijn geweest tijdens de

alternatief detail te komen c.q. te discussiëren geeft mij veel

uitvoering, zodat een gevaarlijke situatie tijden de bouwfase,

expertise en ons opgebouwde relatienetwerk binnen de

plezier.

maar ook tijden de gebruiksfase is voorkomen. Verder, naar

constructeurswereld voorzien wij de projectteams van

aanleiding van het instorten van parkeergarage Eindhoven

constructief en geotechnisch advies in de ontwerp- en

Airport, aan de hand van de onderzoek resultaten van TNO

uitvoeringfase. Voor de conceptwoningen kunnen wij de

Korte voorstelronde voor diegenen die jullie
nog niet kennen: vertel kort iets over jezelf.

A: Hallo ik ben Anita de Bruin-Bornebroek. Ik woon

D: Hallo ik ben Dennis Waanders, 48 jaar jong woonachtig
in Haaksbergen samen met Mirella en onze twee

ter voorkoming van faalkosten en het creëren van
optimalisaties. Middels onze eigen constructieve

kinderen Justin en Sophia. Inmiddels 3,5 jaar werkzaam

D: Mijn sterke punten zijn dat ik een brede interesse en

als constructeur bij Koopmans. Mijn werkzaamheden

kennis heb wanneer het op constructies aan komt. Voor

en bureau Hageman het opnieuw uitrekenen van de 1ste

rol als (hoofd)constructeur vervullen, zodat geen externe

omvatten adviseurs werkzaamheden, constructies voor de

Koopmans heb ik altijd gewerkt bij ingenieursbureaus

t/m 3de verdiepingsvloer van Stadhuis Almelo met behulp

(hoofd)constructeur ingeschakeld hoeft te worden. Verder

utiliteitbouw en gestapelde woningbouw projecten in de

en gerekend aan alle soorten constructies van

van het 3D Eindige Elementen constructierekenprogramma

kunnen wij de projectteams helpen bij de inkoop en

initiatief fase t/m de uitvoeringsfase.

gebouw- en civiele constructies tot offshore- en

SCIA Engineer, waarbij we uiteindelijk de conclusie konden

contracteren van de hoofdconstructeur en leveranciers,

attractiebouwconstructies. Nu bij Koopmans Bouw, terug

trekken dat situatie voor stadhuis Almelo veilig is.

zodanig dat alle nodige constructie advieswerkzaamheden

Waar komt jouw interesse voor bouwconstructies vandaan?

A: Mijn vader was timmerman en altijd in de schuur aan het

bij de basis, om mijn opgedane kennis en kunde met
betrekking tot constructies in te brengen. Het leukste aan
mijn werk vind ik, of het nu aan de voorkant of tijdens de

Wat heb je allemaal gedaan binnen Koopmans
en waar ben/ ga je nu mee bezig?

A:

werk met hout- en staalconstructies. Als kind vond ik dat

uitvoering is, om met slimme oplossingen en alternatieven

altijd heel interessant.

te komen welke direct voor het projectteam een besparing

conceptwoningen binnen Koopmans ben ik dit ook geweest

Mijn favoriete vakken op school waren wiskunde, mechanica

in tijd en/of geld oplevert en/of een positieve bijdrage voor

voor de volgende projecten: woningen Lage Bothof

en tekenen. Met het vak bouwkunde heb ik dit mooi kunnen

de veiligheid op de bouw oplevert.

Naast het hoofdconstructeursschap van alle

07-10-2020
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19-10-2020
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FOTOWEDSTRIJD MEEST
WAARDEVOLLE GEBOUW
Tijdens de zomerbijeenkomst hebben we onze corporate video gedeeld,
waarin we ‘Waardevol Ontwikkelen en Bouwen’ hebben gelanceerd.
Vervolgens hebben we jullie gevraagd om jullie meest waardevolle gebouw
met ons te delen. We zijn enorm blij met de reacties die daarop zijn gekomen.
Maar er kan natuurlijk maar één winnaar zijn die mag genieten van een
volledig verzorgd (en duurzaam) weekendje weg.

winnaar
En dat is… Maurice Jasper! Maurice heeft het UMCG in
Groningen en het bijbehorende Ronald McDonald-huis
aangewezen als zijn meest waardevolle gebouw(en).
Hij schrijft hierover het volgende:
Het UMCG Groningen in samenwerking met het Ronald
McDonald huis, gaf ons zoveel meer rust tijdens het
openhart operatie van destijds ons 2 maanden jonge
zoontje. Zulke gebouwen met mensen die ervoor zorgen
dat we kunnen genieten van het leven. Dat is voor ons het
waardevolste.

We hebben deze inzending als winnaar gekozen omdat het
volgens ons het ultieme voorbeeld is van hoe een gebouw
meer kan zijn dan een constructie en verzameling stenen.
Door wat er binnen gebeurt, krijgt een gebouw waarde. Dat
sluit perfect aan op wat we bij Koopmans met ‘Waardevol
Ontwikkelen en Bouwen’ bedoelen: we (h)erkennen wat
waardevol is voor onze klanten, samenwerkingspartners
en eindgebruikers en behandelen dat met de grootste
zorgvuldigheid. Want alles wat waardevol is, verdient het
allerbeste.
Benieuwd naar alle inzendingen? We hebben een mooie
compilatie voor jullie gemaakt die je op de pagina hiernaast
kunt bekijken.

10
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2X 10 WONINGEN
BOSBEEKJUFFER EN
PARELMOERVLINDER
TE ENSCHEDE

Woonadvies

en officiële proefprojecten

Nadat de handtekeningen op de

opgestart met onze

contracten gezet zijn, is het tijd voor

conceptwoningen. Daarnaast

Projectontwikkeling

het kopersgesprek. Normaliter een

hebben we dit project als

			

gezellig samen zijn om onder het

ervaringsproject gekozen

Projectleiding		

: Joost Mos

genot van een kopje koffie de wensen

in verband met een

Uitvoering		

: Niels Wolterink

van de kopers te inventariseren en al

kalkzandsteen/breedplaat-

Werkvoorbereiding

: Luc Spekschoor /

hun vragen te beantwoorden. En om

casco om zo het aspect

			

ze aan de hand mee te nemen door

keuringen voor deze

Woonadvies		

: Inge Lenselink

het proces en tekst en uitleg te geven

onderdelen in de praktijk toe

Administratie 		

: Diana Kramersen /

over het online woningdossier. Door

te passen. Dit proces wordt

			

Gerard Koopman

het inmiddels bijna “nieuwe normaal”

door de uitvoerder onder

Bouwplaats medewerkers

konden de fysieke gesprekken

begeleiding van Micha van den

niet doorgaan. Vandaar dat alle

Broek in de Field-applicatie

gesprekken via Microsoft Teams

geregistreerd.

hebben plaatsgevonden. Het was voor

PROJECTTEAM:

(gedelegeerd ontwikkelaar)

Luuk Westerhof (stagiair)

ons een compleet nieuwe manier

Bouw

van werken, maar het had ook wel

Begin juni zijn de ruwbouwopties

Voor de bouwvak was het boren

wat. Kopers die in hun ochtendjas

overgedragen naar de voorbereiding

van de palen afgerond en konden

op de bank met een kopje thee in de

en is alles in hoog tempo verwerkt. De

de palen uitharden. Inmiddels zijn

hand aandachtig aan het luisteren

werkvoorbereiding wordt gedaan door

de 20 funderingen allen gereed, de

waren. Ondanks deze werkwijze is er

Luc Spekschoor. Ook heeft Luc zelf de

begane grondvloeren zijn gelegd en

veel verkocht en dat levert voor alle

werktekeningen in Revit uitgewerkt,

zijn we volop bezig met het optrekken

partijen extra werk op. Hierdoor zou

inclusief de grote hoeveelheid

van het kalkzandsteen skelet en de

ook de voorbereidingstijd eigenlijk

kopersopties die verkocht zijn. Sinds

breedplaat-/kanaalplaatvloeren. Voor

langer moet zijn, maar dat is ie niet.

de bouwvak wordt Luc bijgestaan door

de kerst verwachten we de meeste

Het is voor zowel de voorbereiding

Luuk Westerhof die als HBO-stagiair

woningen te hebben voorzien van

als de uitvoering een hele uitdaging

bij ons het vak van werkvoorbereiding

beglaasde kozijnen en de kappen,

om alle opties tijdig bij het juiste

wil ervaren.

zodat we in de winter volop met de
afbouw aan de gang kunnen.

bouwnummer te verwerken. Om een
idee te geven: het bedrag aan gekozen

De gehele uitvoering wordt door

De uitdaging is natuurlijk dat er

opties heeft de oorspronkelijke

Bouwservice uitgevoerd. Niels

op twee verschillende locaties

aanneemsom met circa 20%

Wolterink is als uitvoerder betrokken

tegelijkertijd gebouwd wordt. Maar

verhoogd!

bij de bouw. Niels is kort voor de

met de juiste mensen op de juiste

bouwvak in dienst gekomen bij

plekken gaat dat helemaal goed

Koopmans Bouwservice en wordt

komen en kijken we uit naar de

Binnen Koopmans willen we er klaar

vanaf november bijgestaan door MBO-

oplevering van de woningen in het

de Bosbeekjuffer nog eens 10 woningen gebouwd; dit zijn 4 vrijstaande

voor te zijn op het moment dat de Wet

stagiair Wout Kuiper.

tweede kwartaal van 2021.

woningen en 6 twee-onder-één-kap woningen. Dit project van in totaal

(WKB) van kracht is. Om zoveel

De bouwketen en hekken zijn begin

Namens het projectteam,

20 woningen worden in één bouwstroom door Koopmans Bouwservice

mogelijk ervaring op te doen voor

juni geplaatst. Na het ontgraven

Inge Lenselink

gevolgklasse 1 (woningbouw) hebben

van de bouwputten zijn op 2 juli de

we een aantal ‘ervaringsprojecten’

eerste palen de grond in gegaan.

Aan de rand van Enschede, dichtbij Glanerbrug, worden in de wijk
Eekmaat aan de Parelmoervlinder 10 semi-vrijstaande woningen (met de
bergingen geschakeld) gerealiseerd. Op steenworp afstand worden aan

gerealiseerd.
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: Edwin van Haarst

Verkoop

is, gelukkig voor ons, blijven hangen

en de woningen toegewezen, waarna

Rondom de bouwvak van 2018 zijn

en hebben zich afgelopen herfst

de makelaar voortvarend van start is

we in verkoop gegaan met deze 20

meteen weer gemeld. Op woensdag

gegaan met de verkoopgesprekken.

woningen in Enschede-Oost. Helaas

26 februari 2020 waren we er klaar

Voor start verkoop eind februari

stagneerde de verkoop en kwam het

voor en is er een verkoopevent

hebben we samen met de makelaars

project stil te liggen. Na een paar

georganiseerd bij Pannenkoekenhuis

als doel gesteld, dat het een mooie

kleine aanpassingen in de uitstraling

Mister Pancake in Enschede. Vanaf

uitdaging zou zijn om 70% van de

van de woningen zijn we afgelopen

dat moment konden geïnteresseerden

woningen verkocht te hebben in april

herfst voorzichtig weer begonnen met

zich binnen 7 dagen inschrijven voor

2020. Op 24 april is de ‘Hoera-brief’

het verzamelen van geïnteresseerden.

hun droomhuis. Op woensdag 4 maart

(start doorgang bouw) verstuurd.

Een aantal kopers van het eerste uur

zijn alle inschrijvingen beoordeeld

Missie geslaagd! 

Wet Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging voor het Bouwen

13
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KAM & Veiligheid |

Van de OR
Samen slaan we ons er doorheen
Om terug te kunnen blikken op 2020 is het maximale aantal woorden dat
ik mag gebruiken eigenlijk veel te weinig. Iedereen die dit jaar bewust
heeft meegemaakt zal dit jaar nooit meer vergeten. Opeens werd de wereld
opgeschikt door een onbekend virus. Corona deed zijn intrede in ons leven.
Het heeft ons leven, zowel zakelijke als privé, enorm op de kop gezet. In de
privésfeer voor sommige van ons zelfs met verstrekkende gevolgen.

De V&P commissie
(veiligheid en preventie)
De afgelopen maanden leek het wel alsof we het nog maar over
één onderwerp konden hebben: corona. Een pandemie die ons
allemaal raakt. En ineens waren we allemaal bang voor wat
eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn: je gezondheid. Want als
we heel eerlijk zijn, wat is er dan belangrijker dan de gezondheid
van jezelf en je dierbaren? Het antwoord op die vraag is denk ik
voor éénieder hetzelfde. En toch, als we diezelfde vraag stellen in
het licht van veiligheid op de bouwplaats, is een ander antwoord

Veel aanpassingen

gezien allemaal kan. Maar de OR hoopt in het nieuwe jaar

Ook voor Koopmans Bouwgroep was dit wat corona

zeker weer wat regelmatiger fysiek bij elkaar te komen en

betreft een hectisch jaar. Door de maatregelen van de

ook de bouwplaatsen te kunnen bezoeken.

overheid moesten er op korte termijn veel aanpassingen

Daarnaast zijn we binnen de OR bezig om een jaarplanning

worden gedaan. Directie en de werkgroep corona kregen

te maken voor 2021 en willen we wat vaker gesprekken

de nodige uitdagingen om alle maatregelen in goede

inplannen met onder andere Tom Mulder (VGM-coördinator)

Net als met veel thema’s begint veiligheid bij jezelf. Mijn

protocollen en richtlijnen te gieten voor onze organisatie.

en onze bedrijfsarts. Voor onze bijdragen voor de drie

advies is dan ook: denk doordeweeks eens wat vaker aan

De Ondernemingsraad hield hierbij nauwlettend een

uitgaven van de Koopmanskoop gaan we ook bekijken

het weekend. Aan de tijd die je doorbrengt met je gezin,

vinger aan de pols. Ons mede OR-lid Carolien Fortgens

of het mogelijk is om elke keer een onderwerp uit onze

familie en vrienden. Hoe je daar van geniet en hoe graag

zit ook in de werkgroep corona, waardoor wij te allen tijde

vergaderingen wat verder uit te diepen. Natuurlijk houden

je dat wilt behouden. Maak je beslissingen eens met die

goed op de hoogte waren van de laatste ontwikkelingen.

we jullie daarnaast via onze pagina op PLEK op de hoogte.

gedachte in je achterhoofd. Ga je dan in sommige gevallen

Ook het intensieve contact dat ondergetekende met Hans

blijkbaar ook mogelijk.

anders handelen? Ik denk het wel. Ik doe het in ieder geval

Smit hierover had, was erg nuttig. Ik denk dat we alle

Flexibel

medewerkers mogen complimenteren met de wijze waarop

In deze hectische tijden is de toekomst ongewis. We weten

onszelf trainen om die hoekjes steeds beter te herkennen

De V&P commissie bestaat uit Koopmans

iedereen is omgegaan met al die aanpassingen. Klasse om

niet wat de overheid nog aan maatregelen voor ons in petto

werken we elke dag een stukje veiliger. Want voor veiligheid

collega’s van verschillende afdelingen

te zien dat iedereen z’n beste beentje heeft voorgezet om

heeft. Wel weet ik dat we voor een bedrijf werken dat er

geldt hetzelfde als voor je gezondheid: voorkomen is beter

• Tom Mulder

op alle bouwplaatsen zoveel mogelijk door te werken. Maar

goed voor staat en waar mensen werken die flexibel zijn en

dan genezen.

• Roel Wijlens

ook voor de collega’s die geacht werden thuis te werken,

ervoor willen gaan. Alleen samen, iedereen op haar/zijn

was het niet altijd makkelijk.

vakgebied, slaan we ons er doorheen.

wel. Een ongeluk zit in een klein hoekje – klopt. Maar als we

• Anne Eertink-Elderink
We leren uiteraard van waar het is misgegaan, maar

• Jan Eshuis

we willen deze situaties eigenlijk voorblijven. Als V&P-

• Jan Mulder

Online versus fysiek

Rest mij nog, mede namens mijn mede OR-leden, jullie

commissie praten we daarom ook veel over hoe bepaalde

• Erwin Bruggeman

Heel praktisch heeft deze crisistijd voor de

allemaal fijne feestdagen en bovenal veel gezondheid toe te

zaken veiliger kunnen, om te voorkómen dat het misgaat.

• Ferdie Lubberman

Ondernemingsraad ook veel betekend. We hebben

wensen in de meest pure betekenis van het woord.

Heb jij een goed idee over het vergroten van veiligheid?

• Rob Scheffer

Een oplossing voor een concrete uitdaging bijvoorbeeld, of

• Sander de Bot

bijvoorbeeld de enquête bedrijfskleding moeten
doorschuiven, omdat we de bouwplaatsmedewerkers

Geert-Peter Maijer

een oplossing voor een probleem dat we nog helemaal niet

• Joost Mos

hierover zelf persoonlijk willen spreken. Verder

Voorzitter Ondernemingsraad

kenden? Laat het ons weten!

• Andre Nijzink / Ronnie Spoelder

[mail naar veiligheid@koopmans.nl]

• Tonny Pereboom / Marco Smit

hadden we een cursus gepland inzake de wet op
de ondernemingsraden, maar ook die hebben we
doorgeschoven naar een later tijdstip in het nieuwe jaar.

Namens de V&P-commissie,

Ook diende zich dit jaar een nieuw fenomeen voor mij aan;

Anne Eertink-Elderink

het vergaderen op afstand. Voor mij persoonlijk een hele
omschakeling. Door de maatregelen omtrent groepsgrootte
was het niet toegestaan en praktisch niet mogelijk
om elkaar fysiek te ontmoeten. Daarom vonden alle
OR-vergaderingen, alsmede de overlegvergaderingen met

14

Directie/HR, via Teams plaats. Het is mooi dat dit technisch
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NIEUW CONCEPT:
HOUTBAAR HUIS

AI Nieuwe Es Hengelo
AI Winterswijk

AI Warmond

De huidige tijd staat voor een omschakeling naar een steeds
AI Assemblagehal

duurzamere wereld.
Het lijkt erop dat juist de pandemie er voor zorgt dat we
bewuster worden van onze kwetsbaarheid en we daardoor een
andere, meer duurzamere toekomst willen bewerkstelligen.

Nieuwe bedrijfshal

het TBI brede concept HOUTbaar. Binnen dit concept zijn nu

Met dit uitgangspunt in gedachten is de afgelopen

twee producten ontwikkeld: HOUTbaar Huis (dat zijn onze

maanden ook volop gewerkt aan het opzetten van de

rijwoningen) en HOUTbaar LOFT (een compacte loftwoning).

assemblagelijn in een compleet nieuwe bedrijfshal.

HOUTbaar HUIS

Koopmans neemt (natuurlijk met de steun van TBI) onder
de naam geWOONhout b.v. het realiseren van de volledige

Na een klein jaar ontwikkelen, ontwerpen, toetsen en

assemblagelijn voor HOUTbaar HUIS voor haar rekening.

uitwerken is direct na de zomer van 2020 de concrete

Het resultaat? Nog dit jaar wordt gestart met de bouw

werkvoorbereiding van onze eerste prototypes van

van een nieuwe bedrijfshal van ca. 3200 m2 aan de A18

Steeds meer worden op allerlei vlakken oplossingen

positief, Digitale productie, Snelle montage (prefabricage)

HOUTbaar HUIS opgepakt. De eerste vier woningen zijn bij

tussen Doetinchem en Wehl. Centraal gelegen met goede

bedacht die in totaliteit beter zouden moeten zijn voor mens

en het denken in Producten en minder in totale processen.

het verschijnen van deze Koopmanskoop geplaatst in de

verbindingen naar alle regios in Nederland. Uiteindelijk zal

Hengelose Es. Deze vier woningen, uitvoerd in 3 bouwlagen

in april-mei 2021 de assemblagelijn operationeel moeten

met plat dak, worden gevolgd door nog een tweetal

zijn. De bijgevoegde impressie geeft een mooi beeld van
deze nieuwe productielocatie.

en milieu. Ook binnen de bouw zijn diverse ontwikkelingen
gaande. Al dan niet door subsidies gepromoot of uiteindelijk

Toegevoegde waarde

door regelgeving opgedrongen. We lezen allemaal

Voor de ontwikkeling van deze houten rijwoningen heeft

pilotprojecten in Warmond (2 bouwlagen met kap) en

items over schonere productieprocessen, electrisch

Koopmans contact gezocht met Sustainer Homes. Deze

Winterswijk (2 bouwlagen plat en patiobungalows).

aangedreven vrachtwagens, zeer zuinige energiesystemen

keuze is weer voortgekomen uit de contacten die al op

Voor de periode daarna zijn nu al een aantal acquisities

en CO2 neutrale gebouwen of bouwmethoden. Markten

TBI niveau met deze “scale-up” bestonden. Sustainer

dermate interressant dat we vol vertrouwen naar het

en afzetmogelijkheden wijzigen. Zo’n 10 jaar geleden was

Homes ontwikkelde al vrijstaande houten bungalows

vervolg kijken.

electrisch rijden nauwelijks nog aan de orde, nu is het

voor de particuliere markt, maar was onbekend met

booming en ontwikkelt elke fabrikant op z’n minst één of

het projectmatige en seriematige bouwen. En dat is nou

Assemblage in de fabriek

meerdere modellen. De tijd is er blijkbaar rijp voor.

juist iets waar Koopmans heel sterk in is en hierin een

Het bouwen van HOUTbaar huis kent een compleet

toegevoegde waarde kan leveren. Er ontstond zo een mooie

nieuw productieproces. De woningen worden voor circa

Houten componenten
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van slagen te geven. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in

Wordt ongetwijfeld vervolgd………
André Meulenkamp

Team HOUTbaar

samenwerking en met de specifieke aandachtspunten

85% volledig in een fabriek geassembleerd. Alleen de

Koopmans:

TBI WOONlab:

Koopmans heeft inmiddels ruim 18 maanden geleden

voor rijwoningen in het achterhoofd (bijvoorbeeld

fundaties, de plaatsing en het plug&play koppelen van de

• Hans Smit

• Rudy van Gurp

- en dus gelukkig al ruim voordat de Covid-crisis het

geluidsoverdracht en brandoverslag) is het team aan de

woningmodules gebeurt nog op de bouwlocatie.

• Bram Bevers

• Dick van Ginkel

land in zijn greep nam - het initiatief genomen om een

slag gegaan.

Nieuwsgierig hoe de woning nu opgebouwd wordt?

• Carolien Fortgens

woning te ontwikkelen die bouwkundig volledig uit houten

Vervolgens werd ook de samenwerking met onze TBI-

Kijk eens naar het filmpje op YouTube (zoek even

• André Meulenkamp

componenten bestaat. De belangrijkste uitgangspunten

zusjes binnen het TBI WOONlab geïintensiveerd en is ook

https://www.youtube.com/watch?v=dsRVNmwwhr4

• Bas Bredewold

daarbij waren Circulariteit (remontabel), Betaalbaar (door

vanuit die zijde de nodige input geleverd voor de verdere

of type de zoekterm “Houtbaar”).

• Sebastiaan Luchies

standaardisatie), Duurzaam (gezond en comfortabel),

ontwikkelingen. Zeker op het commerciële vlak is deze

• Tommy Zandbergen

Opschaalbaar (naar grote aantallen), Energie- en CO2

samenwerking noodzakelijk om het concept een goede kans

• Ron ten Voorde
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Andries ten Hove

Bram Brevers

Bas van Mourik

Cem Celik

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik me bij deze aan

Ik ben Bas van Mourik, 38 jaar en woonachtig in Wehl. Hier

Hallo collega’s,

iedereen voor te stellen.

woon ik samen met Karin en onze twee zoontjes Pim (3) en

Mijn naam is Bram Bevers en ik ben medio juni als

Jop (2).

commercieel manager voor ons gave nieuwe concept

Mijn naam is Cem Celik, 26 jaar en woonachtig in

‘HOUTbaar’ aan de slag gegaan. Ik ben 32 jaar oud en

Denekamp. In mijn vrije tijd ben ik veelal in de sportschool

Ik ben 26 jaar oud en woonachtig in Rijssen. Na mijn hbo-

Hallo collega’s!

opleiding Accountancy ben ik in 2015 aan de slag gegaan

We hebben in 2013 samen ons eigen huis gebouwd en daar

samen met mijn vrouw Joan en dochter Sophie wonen we in

of langs de kant als begeleider bij onze plaatselijke

in de controlepraktijk bij De Jong & Laan in Enschede. Op

wonen we nog steeds met veel plezier. Ik mag graag fietsen

Delden. We zijn nog maar even met z'n drietjes, want eind

voetbalclub SDC’12 te vinden. Daarnaast zijn mountainbiken

de vrijdag ging ik meestal naar school voor vervolgstudie.

met het hele gezin, maar ook op de racefiets (dat doe ik

januari verwachten we ons gezin uit te breiden met een zoon

en reizen ook een van mijn grootste hobby’s.

In de afgelopen jaren heb ik bij verschillende soorten

alleen te weinig).

of dochter.

altijd een voorkeur had voor projectorganisaties. Na vijf jaar

Na mijn opleiding ben ik gestart als werkvoorbereider bij

In mijn vrije tijd ben ik graag op de tennisbaan: door de

2017 heb ik tijdens het eerste deel van mijn afstudeerjaar

was ik erg benieuwd naar de zogeheten ‘andere kant van de

Ten Brinke Bouw in Doetinchem. Na een aantal jaren ben

week trainen en in het weekend competitie. Daarnaast mag

al kennis mogen maken met deze gave organisatie door

tafel’.

ik doorgegroeid naar projectleider. In deze functie heb ik

ik graag in de tuin bezig zijn, wandelen met ons gezin en

mijn scriptie over klanttevredenheid hier te schrijven. In

diverse werken in Nederland en Duitsland gedaan. Hierna

gezelligheid opzoeken bij vrienden en familie.

het tweede deel van mijn afstudeerjaar ben ik op basis

ondernemingen een kijkje in de keuken gehad, waarbij ik

Koopmans is geen onbekende organisatie voor mij. In

Sinds eind augustus ben ik bij Koopmans werkzaam

ben ik op bedrijfsbureau verder gegaan als technisch

als projectcontroller. Nu de eerste maand erop zit, kan

ontwikkelaar, waarbij ik een aantal mooie projecten heb

Het was natuurlijk een bijzondere periode om te beginnen

afronden van mijn studie (en een reis van 3,5 maand door

ik wel alvast een voorlopige balans opmaken (in mijn

mogen voorbereiden, waaronder een hotel. Maar na bijna

bij een andere werkgever, maar ik heb deze eerste periode

Zuidoost Azië) ben ik gestart als trainee bij Dura Vermeer.

vorige baan was ik gewend dat per 31 december te doen,

14 jaar vond ik het tijd worden voor een andere uitdaging/

als ontzettend leuk ervaren. Ik heb een warm welkom

maar vooruit.. ). Ik heb het gelukkig goed naar mijn

werkomgeving en die heb ik gevonden.

gekregen en voelde me al snel thuis bij Koopmans. Het helpt

Op 24 oktober ben ik gestart bij Koopmans in de functie

dat ik vanuit mijn verleden al veel affiniteit heb opgebouwd

van junior inkoper. Een rol waarin ik mijn grootste passies,

Sinds 1 september ben ik begonnen als projectcoördinator.

met hout; mijn opa had een houthandel in Enschede en mijn

techniek en commercie, goed kan combineren. Ik kijk er

Ik ben erg hartelijk ontvangen en heb mijn introductieweken

vader bouwde jaren geleden al huizen van hout, waaronder

dan ook erg naar uit om mijzelf de komende jaren verder

In mijn vrije tijd maak ik me niet al te druk. Ik ga graag

inmiddels afgerond en vele leuke gesprekken gevoerd.

mijn eigen ouderlijk huis. Daarnaast heb ik bijna 10 jaar

te ontwikkelen tot inkoopprofessional en samen met jullie

om met familie en vrienden. Verder, vanaf mijn 8e heb

Inmiddels ben ik begonnen voor het project Olympiade te

bij De Groot Vroomshoop gewerkt, een bedrijf dat bekend

gave projecten te realiseren.

ik orgelles gehad en sinds een aantal jaren heb ik een

Amstelveen; een erg uitdagende klus!

staat om de vele toepassingen van hout. Kortom: ik zit hier

aanstelling als organist.

Ik heb er zin in!

helemaal op m'n plek en hoop jullie binnenkort allemaal

zin, fijne collega’s, mooie projecten en uitdagingen en
ontwikkelingsmogelijkheden genoeg.

van competenties afgestudeerd bij Dura Vermeer. Na het

(weer) face-to-face te mogen ontmoeten.
De komende tijd hoop ik Koopmans en collega’s verder te
leren kennen en ik zie uit naar een prettige samenwerking!
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David Trigg

Gerard Jeunink

Met name oudere collega’s die niet vaak op kantoor komen

Graag wil ik me voorstellen.

zullen zich afvragen waarom ik in deze rubriek sta. Ik was

Ik ben Gerard Jeunink , getrouwd met Monic, vader van drie

namelijk van 2011 tot 2018 in dienst bij Koopmans en heb
de afgelopen 2 jaar voor Mobilis gewerkt. Per 1 juli ben ik

Eddy Wolf

Ricky van Honschoten

Hallo collega’s,

Beste collega’s,

kinderen en woonachtig in Deventer.

Hierbij stel ik mijzelf graag aan jullie voor. Ik ben Eddy

Enigzins na dato intrede is het mijn beurt om kort iets over

Ik ben geboren in Delft waar ik ook mijn opleiding Civiele

Wolf, 48 jaar en woon samen met mijn vrouw Jolanda (46)

mezelf te vertellen. Mijn naam is Ricky van Honschoten,

weer in dienst bij Koopmans. Voor diegenen die mij nog niet

Techniek aan de Technische Universiteit heb gevolgd. Na de

mijn twee zonen Joost (21) en Daan (18) en onze boxerpup

niet getrouwd, geen kinderen, maar wel een fantastische

kennen zal ik mij even voorstellen.

militaire dienst ben ik gestart bij BAM in de werkorganisatie

Frenkie in het mooie stadje Elburg. Hier woon ik met veel

vriendin en kitten genaamd Sammie. Ik woon samen

en ben daar doorgegroeid naar projectmanager.

plezier.

in het ‘westen’ zoals jullie dat noemen. Waar ik sinds

Ik ben David Trigg, 45 jaar, getrouwd met Naomi. Wij hebben

Daarna heb ik bij verschillende aannemers gewerkt en

twee heerlijke kinderen, Kyra (7) en Lewis (6), en wonen in

hoofdzakelijk utilitaire projecten gebouwd voor de overheid

In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten.

Hengelo. Van oorsprong ben ik Engelsman (Manchester),

en commerciële bedrijven in het hele land. Daarnaast heb ik

Vanaf jongs af aan ben ik al fanatiek bezig met wielrennen,

dus mijn naam spreek je uit op z’n Engels. Ik heb mijn roots

enkele jaren operationeel leiding gegeven aan een afdeling

mountainbiken, schaatsen en skeeleren.

Met een flinke studietijd achter de rug en een bak vol

in de accountancy, en ben via de Agar Groep (van de Nijwa,

bouw.

In de zomer ga ik graag kamperen in het zonnige zuiden.

kennis in zowel bouwkunde als vastgoed ben ik klaar om

Natuurlijk gaat dan de fiets ook mee.

het ‘management traineeship’ van TBI met twee handen

Remix en betoncentrales) in de bouw terecht gekomen. Mijn

kort de trotse eigenaar ben van een huisje aan de Lange
Margarethastraat te Haarlem.

hobby’s zijn motor rijden, klassieke auto’s, skiën, lezen en

Begin juni ben ik begonnen bij Koopmans als senior

koken. Ik heb er zin in om weer bij Koopmans als controller

projectmanager.

Na mijn opleiding allround timmerman ben ik begonnen als

Na een warm onthaal en een korte introductie voel ik mij

aan de slag te gaan!

Hier ben ik gestart met de voorbereiding van de

ZZP’er. Na 25 jaar als zzp’er gewerkt te hebben, werd het

helemaal thuis in team Cruquius en Sigma, waar ik de

Transformatie van het Noorderpoortcollege in Groningen en

voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Uiteindelijk heb ik

project-/ werkvoorbereiding ondersteun. Ook zal ik hier

Nieuwbouw Randmeer in Harderwijk.

de knoop doorgehakt, en ben ik afgelopen augustus voor

een stukje projectleiding meepakken door samen met

Koopmans gaan werken. Ik heb het erg naar mijn zin! Ik kijk

Harold Houtveen een realisatieplan op te stellen voor de

Mijn hobby’s zijn lezen, verre vakanties, ik ben graag bezig

er naar uit om het bedrijf en mijn collega’s beter te leren

Lakstokerij gelegen op het Sigma-terrein. Naast bouwen

in de tuin en hou ik van een stukje fietsen.

kennen.

in Amsterdam, zal ik gedurende mijn periode bij Koopmans

Een aantal van jullie heb ik al mogen ontmoeten, maar nog

Groeten, Eddy.

vast te pakken. Mijn eerste periode vervul ik bij Koopmans.

te vinden zijn in Gouda om te ontwikkelen. Twee dagen in
de week ondersteun ik het ontwikkelteam MARK by KEES,

niet iedereen. Corona helpt hierbij niet omdat we nu allen

bij het halen van haar ambitieuze doelen. Onder leiding

meer thuis werken. Ik kijk ernaar uit met een ieder kennis te

van Nico van der Zee zal ik vooral een procesmatige rol

maken en elkaar en het bedrijf beter te leren kennen.

vervullen. Een mooie kans op het ‘ontwikkelspel’ in praktijk
mee te krijgen. Kortom een leerzame, maar ook pittige
eerste periode.
Om niet mijn volledige levensverhaal op tafel te gooien.
Houd ik het kort en nodig ik geïnteresseerde collega’s graag
uit om verder te praten over interesses, zoals; klimmen,
houtbewerken, speciaalbier, panden opknappen en meer,
onder het genot van een kop koffie.
Dank en tot snel!
Groeten,
Ricky van Honschoten
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Jurry Nijland

Mario van Beek

Martijn Brüningmeyer

Nick Diepenmaat

Hallo collega’s,

Hallo collega’s!

Hallo collega’s,

Sinds 1 september van dit jaar ben ik begonnen bij

Ik ben Mario van Beek, 42 jaar en woonachtig in Enschede.

Ik ben Martijn Bruningmeyer en ik ben 15 juni gestart bij

Mijn naam is Nick Diepenmaat, 24 jaar en geboren en

Koopmans in de functie als werkvoorbereider.

Ik ben getrouwd met Laura en samen hebben wij een zoon

Koopmans. Ik ben 25 jaar oud en woon samen met mijn

getogen in Haaksbergen. Enkelen zullen mij kennen van

Bij deze wil ik mijzelf graag even voorstellen. Mijn naam is
Jurry Nijland, 27 jaar oud en woonachtig in Mariënheem.

van 13 en een dochter van 7 jaar.

vriendin Laura in het centrum van Hengelo. Van oorsprong

mijn stage- en werkstudentperiode in de afgelopen twee

Via mijn studie Bouwtechnische Bedrijfskunde heb ik twee

Vanaf 1 september ben ik werkzaam als Calculator

kom ik hier ook uit de buurt: ik ben opgegroeid in Borne,

jaar. Ik heb in die periodes ervaring mogen opdoen als

keer een halfjaar stage mogen lopen bij de TBI onderneming

Concepten.

ben tijdens mijn studie verhuisd naar Enschede en woon

werkvoorbereider op het project Almere Duin.

sinds twee jaar in Hengelo.

Groothuis Wonen. Tijdens mijn stage heb ik het erg naar
mijn zin gehad en mocht er nadien in vaste dienst komen

Voetbal is eigenlijk wel een hele rode draad door mijn

werken. Hier ben ik ruim anderhalf jaar in dienst geweest

leven, dus ook mijn grootste hobby. Op mijn 26e scheurde

Voordat ik bij Koopmans kwam werken studeerde ik op

Bouwkunde te Hengelo. Na die vierjarige opleiding ben

als junior werkorganisator. Na een 'leerzame' tijd bij

ik mijn kruisband en toen was het gebeurd als actief

de UT in Enschede. Eerst heb ik daar de bachelor Civiele

ik een vervolgopleiding HBO Bouwkunde op het Saxion

Groothuis is er nu de tijd aangebroken om een nieuwe

voetballer. Toen heb ik de scheidsrechtersopleiding

Techniek gevolgd. Deze studie was erg breed opgezet en

te Enschede gaan volgen. Sinds afgelopen juli ben ik

uitdaging aan te gaan bij Koopmans.

gedaan en in opvolgende jaren nog even aan het betaald

richtte zich, naast weg – en waterbouw, ook op bouw en

afgestudeerd.

voetbal mogen ruiken, maar helaas deze stap niet kunnen

bouwmanagement. Dit laatste vond ik helemaal fantastisch,

Voor Koopmans mag ik mijzelf bezig gaan houden met

maken. Vervolgens heb ik mijn trainersdiploma behaald

zodoende heb ik na mijn bachelor de master Construction

Ik ben sinds de afgelopen bouwvakvakantie begonnen als

projecten welke ik ben gestart voor Groothuis Wonen en

en ben inmiddels al weer tien jaar voetbaltrainer. Op dit

Management & Engineering gevolgd, waar ik sommigen

trainee bij Koopmans. Op dit moment werk ik een half jaar

de projecten welke er nog aankomen zoals Zeist, Beek en

moment ben ik voetbaltrainer bij SV De Lutte. Naast deze

van jullie al van ken! Naast mijn studie heb ik altijd bij

mee binnen het Bouwbureau. Na dit halve jaar ga ik kennis

Zoetermeer.

bovenstaande hobby’s kan een bezoek aan de plaatselijke

IKEA in Hengelo gewerkt, waar ik zowel voor als achter de

opdoen als calculator. Uiteindelijk hoop ik deze opgedane

FC Twente natuurlijk niet ontbreken.

schermen werkzaam was op de afdeling klantenservice.

kennis toe te kunnen passen in de voorbereiding, waar ik in

Bij Koopmans ben ik werkzaam op de KAM-afdeling, waar

functie zal treden als werkvoorbereider.

In mijn vrije tijd mag ik graag bezig zijn met voetballen

In 2012 ben ik begonnen met de opleiding MBO

bij de plaatselijke SV. Hier speel ik iedere zondag in het

Na het afronden van mijn MBO Bouwkunde ben ik gaan

we na mijn aanvulling bezig zijn de afdeling anders en

’s Avonds na het werk zit ik, in plaats van op de bank, vaak

eerste elftal en train ik twee keer per week. Tevens vind ik

werken als timmerman bij bouwbedrijf Ter Huurne in

sterker neer te zetten: een leuke tijd om hier werkzaam

nog even achter de computer in contact met een aantal

het leuk om te fitnessen. Ik heb thuis het één en ander aan

Enschede. Na een jaar of zeven heb ik toch de stap naar

te zijn dus! Ik ben bij KAM terecht gekomen, omdat ik het

kameraden. In het weekend trek ik graag mijn werkbroek

fitnessapparatuur staan waar ik twee á drie keer per week

kantoor gemaakt door een overstap naar Roosdom Tijhuis

werken aan processen en innovaties een gave uitdaging

en werkschoenen aan om familie en vrienden te helpen bij

train met enkele kameraden.

Rijssen. Hier heb ik ruim veertien jaar als calculator

vind. Hierin hoop ik me dan ook verder te kunnen

het verbouwen van hun woning. Verder zit ik graag met mijn

gewerkt. Na 2,5 jaar Trebbe heb ik nu de overstap gemaakt

ontwikkelen bij Koopmans.

kameraden op het terras.

Groeten, Jurry.

naar Koopmans. Tevens ben ik van plan om volgend jaar nog
een HBO studie op te pakken.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om erop uit te trekken.
In het weekend gaan mijn vriendin en ik vaak dagjes weg

Mijn eerste indruk van Koopmans is erg prettig en ik denk

naar steden of zoeken we de natuur op. Soms zetten we

dat ik mijn steentje kan bijdragen aan het nog verder

dan daarbij de Geochaching app aan om het wandelen

optimaliseren van het product conceptwoning op calculatie

wat actiever te maken (dan wordt het een soort ‘schat’-

technisch vlak.

zoektocht). Daarnaast ga/ging (Corona) ik regelmatig met
vrienden pokeren en vind ik het leuk om te tennissen,
mountainbiken of een balletje te trappen. Verder ben ik fan
van auto’s (momenteel vooral van Audi), ik vind het leuk
hierover informatie op te zoeken, programma’s te kijken of
tijdschriften te lezen.
In de eerste maanden bij Koopmans ben ik ontvangen door
hartelijke collega’s in een prettige werksfeer, waarbij er
een mooie samenhang is tussen kundigheid en gezelligheid.
Ik kijk er erg naar uit om jullie verder te leren kennen en
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samen te werken aan gave projecten!

23

HR | Even voorstellen

Varia

ZONNIGE CORONA-PROOF
SINGELLOOP 2020
Wilfried Haverkate

Stagiaires
Koopmans

Dit jaar heb ik mij ingeschreven
voor de Singelloop in Enschede

Hallo collega’s,

samen met een aantal collega’s van
Op de vragen 'Wat is je eerste indruk van Koopmans en haar
medewerkers?', 'Hoe ervaar je je stageperiode?' en 'Zien we
je nog eens terug?' hebben we van iedereen een paar leuke
antwoorden geselecteerd en samengevat in de volgende
quotes:

Koopmans Bouw. Voor mij de eerste

concepten. Mijn eerste project zijn de Woonstaete villa’s te

De mensen hier zijn goed in wat ze doen en doen het met passie

Meppel.

en plezier. Ik kan ook zien dat ze veel ervaring en kennis hebben.

doe aan een hardloopwedstrijd. Een

Bij deze stel ik mij graag aan jullie voor.
Mijn naam is Wilfried Haverkate en ik ben per 1 juli
bij Koopmans begonnen als uitvoerder bij de afdeling

Imke van der Star – stage uitvoering bouwplaats Hogeweg

keer Singelloop en eigenlijk ook de
eerste keer dat ik überhaupt mee
uitdaging met als doel mijn conditie

nodige informatie moeten doornemen, omdat de indeling

Amersfoort

te verbeteren, maar ook om collega’s

van het park ‘corona-proof’ was ingericht. De start en finish

bezig. Ik heb jarenlang fanatiek gevoetbald bij VV Twenthe te

Ik vind het leuk om mee te gaan naar de projecten en om daar

beter te leren kennen dan alleen op

het park in en uit te komen. Normaliter staat het park ook

Goor. Sinds een paar jaar haal ik ook veel voldoening uit het

mee te mogen luisteren met vergaderingen. Ik was erg benieuwd
hoe alles in de praktijk te werk zou gaan na alle theorie van de

zakelijk gebied. Met in totaal tien

vol met toeschouwers, maar dit jaar was het terrein alleen

fietsen, zowel op de racefiets als op de MTB.

collega’s hebben we aan deze editie

konden op gepaste afstand langs het parcours van de Singel

Ik ben 41 jaar oud en kom uit Goor. Ik ben getrouwd en heb
twee dochters. In mijn vrije tijd ben ik meestal sportief

opleiding, dus het is nu erg leuk om dat te weten te komen.
Op de zaterdag ben ik veel op het hockeyveld te vinden, want

waren dit jaar uit elkaar gehaald en er waren looproutes om

toegankelijk voor lopers en niet voor publiek. Toeschouwers

Dennis van Ommen – stage woonadvies

deelgenomen en ons goed voorbereid

staan om deelnemers te supporten.

Mijn eerste ervaringen met Koopmans waren goed gevallen.

op de wedstrijd.

voldoende afstand tot elkaar. Alle bedrijven hadden zich

mijn twee dochters zitten beiden op hockey.

Ter plaatse van de start waren er startvakken gemaakt met
hier verzameld, waarbij Koopmans in een opvallend groen

De laatste twaalf jaar heb ik bij een kleinere aannemer

Dit is voor mij de 1ste keer op een bouwplaats, dus had geen

gewerkt en ook daar heb ik vele mooie projecten mogen

verwachtingen. Het is een fijne sfeer op de bouwplaats en dat is

Vanuit Koopmans zijn er hardlooptrainingen georganiseerd,

shirtje de wedstrijd begon. Om de vijf seconden vertrokken

maken. Nadat ik via de KOB mijn uitvoerderspapieren heb

erg prettig.

verzorgd door ervaren hardloper Marcel Oldenkortte. Deze

er drie deelnemers om zo ook op gepaste afstand van

gehaald, had ik toch steeds vaker het gevoel dat ik een stap

Gideon Spelthuis – stage uitvoering bouwplaats Middelweg

trainingen zijn mij goed bevallen, omdat je dan toch net wat

elkaar te starten. Tijdens de wedstrijd viel het me op dat

moest maken naar een grotere organisatie. Uiteindelijk

Zwolle

anders traint dan wanneer je in je eentje aan het trainen

het niet alleen 8 km rennen is, er gebeurde ook van alles

bent. Je leert dus bijvoorbeeld hoe je op een goede manier

om je heen. Toeschouwers, trommels, een fanfare, een dj

is dit Koopmans geworden. De eerste maanden heb ik
er inmiddels opzitten en ik moet zeggen dat het mij goed

Ik ben van plan om na mijn huidige opleiding door te studeren in

je spieren kunt warm maken voordat je echt gaat hardlopen.

en natuurlijk onze eigen Koopmans-supporters zorgden

bevalt. Uiteraard moet je even wennen aan een hele andere

HBO Bouwkunde, Bouwmanagement en BIM modeleren. Maar

Ook trainen er collega’s mee die niet aan de Singelloop

voor een extra boost tijdens de wedstrijd. Iedereen heeft de

dagindeling, alle programma’s waar ze hier mee werken,

wellicht kom ik na mijn school carrière terug voor mijn werk

deelnemen, maar gewoon zin hebben om gezamenlijk even

finish weten te halen en ik denk dat iedereen ook trots mag

mensen die je moet leren kennen, maar iedereen doet er

carrière!

te hardlopen. Iets waar ik mij wel in kan vinden, omdat

zijn op het behaalde resultaat.

alles aan om je zo snel mogelijk thuis te voelen. Tot zover

Giorino Schouten – stage uitvoering bouwplaats Achterveld

het ook wel een lekkere uitlaatklep is na een dag werken.
Naast de trainingen heeft Marcel ook een 6-weken schema

Na de finish zijn we warm ontvangen door collega’s in onze

welkom bij mij in de keet voor een praatje en een bakje

Mijn eerste indruk was erg goed. Tijdens het eerste gesprek hier

verstrekt waarin staat hoe je opbouwend kunt trainen

eigen Koopmans tent. Hier hebben we vanuit Koopmans een

koffie.

bij Koopmans werd ik direct, door alle collega’s waarmee ik zou

inclusief een aantal algemene tips.

leuk presentje mogen ontvangen en hebben we de wedstrijd

even kort wie ik ben en wat ik doe. Uiteraard zijn jullie altijd

mooi afgesloten met een groepsfoto op gepaste afstand.

gaan werken, meegenomen in het werk en lieten ze mij alles van
Tot gauw.

het project zien waar ze erg trots op zijn.

Na een goede voorbereiding was het moment dan eindelijk

Luuk Westerhof – stage werkvoorbereiding

aangebroken. De start vond plaats in het Volkspark op een

Namens de deelnemers aan de Singelloop,

mooie zonnige dag. Voordat je het park betrad had je wel de

Bent Hanegraaf

NOOT: Heb jij deze keer niet meegedaan aan de trainingen of wedstrijd, maar lijkt het
je wel leuk om in de toekomst deel te nemen? Meld je dan aan bij Lieke.
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KYT Bijeenkomsten
in coronatijd

Koopmans Young Talent

De hobby van:
NATHALIE
RANDAZZO
Sinds december 2015 ben ik in het bezit van een
motorrijbewijs. De passie is ontstaan toen mijn partner
Rico is begonnen met motorrijden en ik vaak achterop ging.

Door Lotte Westervoorde

Achterop de motor zitten is leuk, maar ik kreeg al vrij snel in

Vanwege de situatie rondom het coronavirus

de gaten dat het mij enorm gaaf leek om zelf ook te rijden.

werken we nog steeds veel vanuit huis en

Na het behalen van mijn motorrijbewijs heb ik 4 jaar lang

dat is soms best ongezellig. De fysieke KYT-

gereden op een Honda CBR 600F en sinds maart dit jaar heb

bijeenkomsten gaan door deze omstandigheden

ik deze motor ingeruild voor een Yamaha FZ8n.

helaas niet door, maar dat weerhield de

Het rijden op de motor geeft mij veel vrijheid en

organisatie van KYT niet om niets meer door te

Zo maak ik regelmatig verschillende ritjes door Nederland

ontspanning, omdat ik op veel verschillende plekken kom.

laten gaan. Daarom heeft de organisatie ervoor

en Duitsland. Als we een paar uurtjes of een dagje op pad
gaan, dan gaan de kinderen wel eens mee achterop; zij

gekozen om de KYT-bijeenkomsten digitaal te

vinden het ook geweldig. Het is echt een familiepassie. De
lange ritjes zijn vaak weekenden naar bijvoorbeeld Harz en

organiseren, met succes!

Eifel of een bergtraining in Sauerland.
Zodra de kinderen groter zijn willen wij graag een camper

Klanttevredenheid

Na het verhaal van Guido gingen

oktober een pub-quiz georganiseerd.

met trailer aanschaffen, zodat we op onze motoren

De eerste digitale KYT-bijeenkomst

we in groepjes uiteen om te

Tijdens het digitaal binnenkomen

bijvoorbeeld Oostenrijk en Italië kunnen ontdekken. Mijn

stond gepland op dinsdag 23

brainstormen over (interne)

van de bijeenkomst werden we warm

ultieme droom is uiteindelijk het rijden van de Route 66 in

juni en stond in het teken van

klanttevredenheid. De resultaten

onthaald met een wachtmuziekje van

Amerika op een dikke Harley Davidson!

klanttevredenheid. Een aantal

van deze brainstormsessies zijn

Scooter, waar de meningen over

dagen voor de bijeenkomst werden

teruggekoppeld naar de werkgroep

verdeeld waren.

Af en toe ga ik ook wel eens met de Twentse Biker

de KYT-ers al verrast met een leuk

Klanttevredenheid. Zij nemen deze

Toen we compleet waren startte de

Babes een dagje touren. De Twentse Biker Babes is een

borrelpakket om de bijeenkomst

uitkomsten mee in het traject om een

pub-quiz via Kahoot. De quiz bestond

Facebookgroep met allemaal vrouwelijke motorrijders uit

wat gezelliger aan te kleden. We

zo hoog mogelijke klanttevredenheid

uit 65 vragen, verdeeld over diverse

Twente en omgeving. We hebben dezelfde passie. Het is

trapten de bijeenkomst af met een

te creëren.

thema’s. Zo kregen we vragen over

een vrij actieve, gezellige vrouwenclub die naast het rijden

Koopmans, verschillende sporten,

ook andere motor-gerelateerde dingen organiseren. Denk

humoristische presentatie van Guido
Thys. Guido pakt klanttevredenheid

Om nog na te kunnen genieten van

film/series, muziek, topografie

hierbij aan het sleutelen aan de motor, een bochttraining

anders aan. Zo vertelde hij dat je

Guido’s lessen hebben de KYT-ers

en logo’s. De afwisseling van

volgen op het circuit of een fotoshoot met onze motor.

klanten het best kan wegjagen door

het ‘Handboek Klanten Wegjagen’,

verschillende de thema’s zorgde

Daarnaast gaan we elk jaar naar de TT in Assen (uiteraard

gewoon je telefoon niet op te nemen.

geschreven door Guido zelf, allemaal

ervoor dat iedereen een kans op

ga ik het liefst op de motor er naartoe). Sinds ik een

Of door, als je bij hoge uitzondering

persoonlijk ontvangen. Zo kunnen we

winnen had. Dat was mooi! Want het

motorrijdster ben kijk ik graag naar de MotoGP en ben ik

je telefoon wel opneemt, dingen te

altijd nog eens teruglezen ter lering

ging er tijdens de quiz behoorlijk

een echte Rossi fan!

zeggen zoals: “helaas, daarvoor heb

en vermaak. Deze liggen ook op elke

fanatiek aan toe en het bleef tot het

ik geen beslissingsbevoegdheid” of

verdieping in de huiskamer.

laatste moment spannend wie er nu

Voor wie het leuk vindt om meer van mij met motor te zien,

met de prijzen vandoor zouden gaan.

volg mij dan op Instagram: @nassie.fz8.

“ah jammer, daarvoor moet u bij mijn
collega zijn”. Klanttevredenheid staat

KYT niet in de pub-quiz

bol van open deuren en iedereen weet

Voor de tweede digitale KYT-

winnaar geworden, gevolgd door Bjorn

eigenlijk best wel hoe het moet.

bijeenkomst werd er op donderdag 29

Tijhuis en Lieke Stoeten. Gefeliciteerd!

Uiteindelijk is Mart Deterd de grote
Groeten,
Nathalie Randazzo
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MET VROEGPENSIOEN!
Tijdens de zomerbijeenkomst is er ook
aandacht aan geschonken; uiteraard
doen we dit traditiegetrouw ook in ons
personeelsblad. Charles, Doeke, Ton
en Herman zijn met vroegpensioen!

WOONSTAETE MEPPEL
Door Tommy Zandbergen

Na een dienstverband van 46 jaar, geniet
Doeke Reinsma van zijn pensioen. Doeke is in
1974 in dienst getreden bij bouwbedrijf De Vries,
die in 2008 is overgenomen door Koopmans.
Hij heeft zich de laatste jaren ingezet als
Senior Projectmanager, voornamelijk op onze
projecten in het noorden in samenwerking met Friso. Het

Ruim na de bouwvak mochten wij met het team starten aan de realisatie
van de twee Woonstaete villa’s op het Vledder te Meppel. Deze twee
premium Woonstaete villa’s bestaande uit 12 zorgappartementen en 12

wordt een zware kluif om zijn vakkennis, met name in de
voorbereiding en uitvoering, te kunnen overnemen.
Ook Charles Kleinpenning geniet van zijn
pensioen. Charles is 35 jaar geleden in dienst

huurappartementen bouwen wij voor een private belegger. Op het moment

getreden bij bouwbedrijf De Vries, net als

van schrijven zijn wij drukdoende om het eerste staalframe casco wind- en

Koopmans aan de slag gegaan als Senior

waterdicht te krijgen. Over een aantal weken starten wij met de realisatie
van de tweede Woonstaete villa. De villa’s worden gefaseerd opgeleverd en
de eerste villa zal begin 2021 turn-key worden overhandigd aan de private
belegger.

Doeke. Na de overname in 2008 is hij bij
Calculator op onze afdeling Bouwkosten. Charles heeft zich
ook voornamelijk ingezet op onze projecten in het noorden.
Hij heeft een breed scala aan projecten uitgerekend, van
woningen tot brandweerkazernes. Maar ook renovatie en
transformatie waren geen onbekend terrein.
Na een dienstverband van 12,5 jaar, geniet
Ton Wolsink van zijn pensioen. Ton is in

Op de locatie het Vledder waar wij de Woonstaete villa’s aan

Het gevelbeeld wijkt af van de basis uitgangspunten; dit

2008 in dienst gekomen van Koopmans,

het bouwen zijn is door de gemeente een leeflaag van twee

komt doordat Welstand het eerste ontwerp niet vond passen

waar hij zich heeft ingezet als Senior

meter op het terrein aangebracht met onder de leeflaag

in de omgeving. Ook dit nam de nodige aanpassingen in de

Calculator op onze afdeling Bouwkosten.

een afgesloten laag vervuilde grond. De Woonstaete villa’s

ontwerpfase met zich mee. Ondanks dat staat er momenteel

Hij heeft zich voornamelijk ingezet op

moeten middels palen en fundatiestroken gefundeerd

een kwalitatief goed staaltje werk waar het team van

appartementsgebouwen en utiliteitswerken.

worden. In deze grondsamenstelling hebben wij gekozen

Koopmans hard aan heeft gewerkt en trots op is!
Na een dienstverband van bijna 34 jaar maakt

om schroefinjectiepalen toe te passen. Door dit systeem te
kiezen komt er geen vervuilde grond omhoog.
Vanuit de opgedane ervaring in Sittard en Hoofddorp,

collega Herman Ebrecht per 01-07-2020

nodigen wij je graag uit om een kijkje te nemen op de

gebruik van zijn welverdiende vroegpensioen.

bouwplaats in Meppel.

Herman, 62 jaar en woonachtig in Deventer,

hebben wij een groot deel van het casco gefinetuned en

startte zijn loopbaan bij Koopmans op het

aangepast. Er zijn in de engineeringsfase op detailniveau

nieuwbouwproject 304 woningen aan de

PROJECTTEAM:

IJsselkade in Deventer. Als allround timmerman heeft hij

Projectverantwoordelijke

: Tommy Zandbergen

aan een groot aantal projecten van Koopmans door heel

volledig traditioneel was uitgevoerd. Deze hebben wij weten

Ontwikkeling		

: Henk Westendorp

Nederland zijn bijdrage mogen leveren. De laatste maanden

om te turnen naar een prefab systeem, waardoor wij niet

Projectcoördinator

: Martin van Nieuwenhuijzen

was Herman bij Bouwservice in Deventer werkzaam.

drie weken met een volledige onderlaag bezig zijn, maar nu

Projectleiding		

: Tommy Zandbergen

drie dagen. Per villa komt er ook een lift in die wij op andere

Voorbereiding		

: Huub Kamp

projecten niet eerder hebben uitgevoerd.

Uitvoering		

: Wilfried Haverkate

Inkoop			

: Erik Elzink

Calculatie		

: Erwin Bruggeman

verschillende optimalisaties doorgevoerd, waarvan wij nu
de vruchten plukken in de uitvoering. Zoals de fundatie, die
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Ben je nu nieuwsgierig naar dit staalframe concept? Dan
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Bij Koopmans
zijn we TOV!

“Prachtig en gezond, kleine handjes,

we TOV: Trots Op Veiligheid.

buikje rond, helemaal compleet en
ruim 8 pond!” Mark Sio en zijn vrouw
Kylie hebben op 11 augustus een zoon

KOOPMANS BOUW
ALMERE B.V.

gekregen: Hugo.

Indy
“Zij maakt het verschil” Op 26
augustus is Indy geboren, dochter van
Luc Spekschoor en Laura Rebergen.

Tijdens de zomerbijeenkomst werd er verteld dat wij op zoek gaan naar

Kjeld en Jurre

een extra vestiging in Almere. Daarover ben ik met Dennis Dibbets in
Door Lieke Stoeten

Hugo

Je leest het goed; bij Koopmans zijn
AI Basisschool de Zeeraket Almere DUIN

gesprek gegaan want, hoe staat het met deze zoektocht?

GEBOREN

Sinds 5 oktober is Mara nu de grote
Vanuit dit standpunt gaan we bij Koopmans werk maken van

zus en zijn Huub Kamp en z’n vrouw

het verder verhogen van ons veiligheidsbewustzijn. Oprecht

Eveline de trotste ouders van hun

willen we allemaal kunnen zeggen dat we trots zijn op de

tweelingzonen Kjeld en Jurre!

"Inmiddels hebben wij een locatie

deze regio op dit moment een sterke

op het oog", vertelt Dennis. We zijn

en goede reputatie als betrouwbare

Wanneer is het plan om
‘open’ te gaan?

ons nu aan het beraden of dit een

partner in bouw en ontwikkeling

We willen in maart 2021 een

goede locatie is, of dat we nog verder

hebben, kunnen wij deze kans voor

definitieve locatie hebben, dan zal er

De basis is gelegd door ons te houden aan de vijf

moeten zoeken. Er is namelijk veel

Koopmans niet aan ons voorbij laten

vast nog wel wat verbouwd moeten

veiligheidswaarden van TBI. Veilig werken is de standaard,

Op de voorkant van het

gedateerd vastgoed in Almere. We

gaan.

worden. Verwachting is dat we rondom

we zijn allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid van

geboortekaartje prijkt een foto van

de bouwvak operationeel zijn.

onszelf en onze naaste collega’s, zodat we samen kunnen

Lotte; Rene en Suzan ten Thije zijn

Vanuit de vestiging Almere gaan we

zeggen: wij zijn Trots Op Veiligheid!

op 12 augustus de trotse ouders

vinden de plek erg belangrijk en

Het pand moet ook uitstraling en

Betekent dit dat de focus van
ons werkveld verlegd wordt
richting het westen?

uitbreidingsmogelijkheden hebben.
Het pand moet klaar zijn voor de

de verhouding tussen kantoor en
werkplaats moet goed in balans zijn.

manier waarop we veilig werken en trots zijn op de bijdrage
die we daar allemaal aan leveren.

de waardestromen Woonconcepten,

geworden van een dochter!

Renovatie, Reguliere projecten <20

Gelukkig is veiligheid bij Koopmans al vele jaren een

Nee het is echt een extra, aanvullende

mln en Bouwservice bedienen.

belangrijk onderwerp, waarbij we met elkaar op een

locatie. Geen verplaatsing.

"Via een aanbesteding is inmiddels

positieve manier het gesprek aan gaan over veilig werken,

het eerste project voor deze vestiging

ook wanneer dat soms uitdagingen kent. Om ons bewustzijn

toekomst.

Lotte

Hein

Heb je nog extra mensen nodig om het

verworven", vertelt Dennis afsluitend.

verder te vergroten zullen onder het motto ‘wij zijn

Niels Morsink en zijn vrouw

Het doel van de vestiging is enerzijds,

team in Almere te versterken?

Dit is Basisschool de Zeeraket in

TOV’ verschillende activiteiten georganiseerd worden,

Tessa hebben voor de derde keer

dat we dichterbij lokale klanten

Er moeten inderdaad nieuwe mensen

Almere DUIN.

waaronder het maandelijks uitreiken van de ‘Koopmans-

gezinsuitbreiding: deze keer van zoon

gevestigd zijn, zodat wij deze én

aangetrokken worden. We vinden het

TOV-Award’ aan een bouwplaats of afdeling met een unieke

Hein, geboren op 18 oktober. Een

landelijke opdrachtgevers beter

erg belangrijk dat de vestiging de

Zodra de locatie definitief is horen

oplossing of kijk op veiligheid.

kusje voor hun broertje van Isabel en

kunnen bedienen. Anderzijds biedt

Koopmans-cultuur ademt. Daarom

jullie van ons!

de vestiging meer kansen voor (het

zijn we blij te kunnen melden dat

aantrekken van) talent en ervaren

in ieder geval Louw Weerstand als

professionals. In en rondom Almere

projectleider gaat opereren vanuit

is er een enorme markt. Omdat wij in

Almere.

Jonne.

Duuc
“Welkom lieve Duuc”. Op 21 oktober
is Duuc Nijkamp geboren, zoon van
Mathijs en Lianne, broertje van Ivar.

30

31

Klanttevredenheid

1.00.08.09 Klanttevredenheidsonderzoek

Die klant…dat ben jij!

Doel: Het verwerken, evalueren en doorvoeren van verbeteringen naar aanleiding van ontvangen feedback.
Verantwoordelijk: Voorzitter KTV
Fase: Algemeen
Begin:
Klanttevredenheid
onderzoek

Werkgroep Klanttevredenheid – Koopmanskoop december 2020

Gefaseerd
uitvragen
feedback klanten

Ontvangen
Feedback (online)

‘Alles wat waardevol is, verdient het allerbeste. Daar zorgen wij bij
Koopmans voor.’ Met deze zin begint het verhaal van Koopmans. Deze

Lezen/labelen/
verspreiden
feedback

Overzicht labeling
(online)

Trendanalyse
feedback

corporate story, die tijdens onze zomerbijeenkomst is gelanceerd, vertelt

Trend op
proces of
project

wie Koopmans is, wat Koopmans doet en waarom Koopmans doet wat

Feedback van klanten koopprojecten vanuit Focus
Feedback

KTV commissie (afvaardiging van KTV commissie)
Freqentie: wekelijks (2 wekelijks) labelen
In Focus Feedback

KTV commissie (afvaardiging van KTV commissie)
Freqentie: 1x per maand

Doornemen
feedback in
projectteam/
afdeling

die met elkaar zorgen voor een eenduidige uitstraling van ons bedrijf naar
buiten. Om dat te bereiken is het belangrijk om intern op alle vlakken de

Acties bespreken
en rapporteren
met klant/KTV

neuzen dezelfde kant op te hebben. Dat geldt ook voor klanttevredenheid.
Want het verhogen van onze externe klanttevredenheid werkt alleen maar

KTV commissie
Proces

Projectteam/afdeling

Projectteam/afdeling

speerpunten die we vanuit de werkgroep de afgelopen

met die bewustwording. Mede dankzij de spontane bijdrage

maanden hebben opgepakt. Uiteraard is dat niet het enige

en input van KYT in juni jl., ontstonden er 6 gouden

onderwerp dat wij bij de kop pakken. We hebben een aantal

klanttevredenheid-regels. Na de bouwvak hebben we via

doelstellingen geformuleerd waaraan we inmiddels werken

PLEK gevraagd om aan te geven welke 3 gouden regels

en die zijn:

jouw voorkeur hadden. Ruim 111 collega’s hadden aan deze

1. Het verbeteren van de algemene klanttevredenheid: van

oproep gehoor gegeven. Echt top! Tijdens onze kennislunch

2. In 2020 een 8 halen bij onze kopers op BouwNU.nl

regels aan jullie bekend. Dat deze bij Koopmans passen,

3. Betere monitoring en verwerking van de feedback van

bleek wel uit het feit dat we aan elke gouden regel één van

gevorderd, mede dankzij de inzet van de afdeling KAM.
Alle stappen staan weergegeven in het processchema op
de volgende pagina. De belangrijkste processtappen zijn
dat project gerelateerde feedback wordt besproken in de
projectteamvergadering. Acties die daar uit voortvloeien
Project overstijgende verbeteringen, zoals het maken

het wijzigingsproces opgepakt. Vooral deze laatstgenoemde
project overstijgende acties leveren een bijdrage aan het

Projectteam/afdeling

Kritisch blijven
Klanttevredenheid….het lijkt zo vanzelfsprekend, maar

Evalueren acties
KTV

Proces goed of
niet?
Niet

KTV commissie

de ervaring leert ons dat het in de praktijk echt anders
werkt. Vanuit de werkgroep Klanttevredenheid doen wij ons

KTV commissie

uiterste best om binnen Koopmans hiervoor aandacht te
vragen door initiatieven te blijven ontwikkelen en kritisch te
blijven op ons onszelf. Maar daarvoor is jullie medewerking

Goed

uiteraard zeer gewenst. Kom gerust met je ideeën en

Stop

suggesties bij ons, net zoals KYT ook heeft gedaan. Van
grote tot kleine initiatieven en tips, alles is welkom en hou

Opstellen
verbeterformulier
KTV

1.00.08.10
Management of
change

zowel de interne als externe klant

op 1 oktober jl. maakten wij de 3 gouden klanttevredenheid-

nog onze doelstelling om klanttevredenheid te borgen

verhogen van de klanttevredenheid op alle projecten.
Acties
gereedmelden bij
klant/KTV

Overzicht labeling
(online)

Het instellen van onze 3 gouden regels is een van de

het een en ander toelichten. Tot slot hebben we dan

communiceert wat, wanneer, aan wie, etc.), worden conform

Acties uitvoeren

jezelf daar eens wat extra van bewust te zijn.

Klanttevredenheid samen met jullie al een begin gemaakt

zal Gert Paul Bonhof namens de werkgroep hierover

van een standaard bewonerscommunicatieplan (wie
Projectteam/afdeling

het algemeen heel klantvriendelijk naar elkaar, maar het is altijd goed om

De afgelopen maanden hebben we als werkgroep

Feedback. In de volgende uitgave van de Koopmanskoop

worden door het projectteam richting de klant opgepakt.

als we intern ook klantvriendelijk zijn naar elkaar. Gelukkig zijn we over

Doelstellingen klanttevredenheid

met een nieuwe beoordelingsmethode, namelijk Focus

binnen onze processen. Hiermee zijn we al een eind

Project

ze doet. Wij zijn als medewerkers allemaal ambassadeurs van Koopmans

3 gouden Klanttevredenheid-regels

Versie: 1
Datum: 1-06-2020

KTV commissie

daarbij in je achterhoofd: De Klant is Koning. En die Klant…
dat ben jij!
Namens de werkgroep Klanttevredenheid,
Carolien Fortgens

onze externe klanten

onze drie kernwaarden konden koppelen. We hebben ze

4. Klanttevredenheid borgen in onze processen

nog even op een rijtje gezet in het kader op deze pagina.

De eerste doelstelling is uiteraard heel algemeen, maar

Natuurlijk zijn we heel benieuwd hoe jullie je aan die 3

wel waar het allemaal om draait en waarvoor wij dergelijke

gouden regels houden. Maar daar komen we vanuit de

acties als de 3 gouden regels oppakken. Uiteraard kunnen

werkgroep zeker op terug.

wij dit niet als werkgroep alleen. Wij hebben daarvoor
jullie inzet en input nodig. Doelstelling 2 is heel helder

ONZE KERNWAARDEN

3 GOUDEN KLANTTEVREDENHEID-REGELS

VERANTWOORDELIJK

AFSPRAKEN DIE JE MAAKT NAKOMEN

INNOVATIEF 			

DENKEN IN OPLOSSINGEN, OVERLEG OVER WAT WEL HAALBAAR IS.

TEAMWORK			

BEGRIP EN WAARDERING HEBBEN VOOR ELKAARS BELANGEN

en of we die 8 hebben gehaald, weten we begin 2021.
Uiteraard gaan we die uitslag met jullie delen. Voor
doelstelling 3 draaien we nu een pilot op drie projecten

De werkgroep KTV bestaat uit:
Carolien Fortgens, Frank Freriksen,
Gert Paul Bonhof, Giny Steggink,
Kristian Makkinga, Lotte Slaghekke,
Sander Haverkate, Vera van den Berg
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en Martin van Nieuwenhuijzen.
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HR | Jubilea

JUBILEA

Collega Geert Maijer, ook wel bekend als
"Klapgait", was 21 oktober 12,5 jaar in dienst
bij Koopmans.

Jubileum John Wilms 40 jaar
Op 3 juni 2020 was collega John Wilms

en toe in een kort lontje. Net als zijn

40 jaar in dienst bij Koopmans! Wat

broer en onze oud-collega Henny,

De collega's op het project De Veste in Zutphen hadden een

een mijlpaal! Een moment waar we

voor vele Koopmans collega’s bekend.

geweldig 'fotodoek' voor hem laten maken zodat Geert zich,

normaal gesproken uitgebreid bij stil

Een echt familietrekje dus! Collega’s

ondanks alle corona-beperkingen, toch de hele dag een

staan, maar dat was in verband met

kenmerken John als loyaal, eerlijk en

echte jubilaris kon voelen. In 2008 kwam Geert in dienst

de coronamaatregelen helaas nu niet

een harde werker. Een zeer prettige

bij Koopmans maar al sinds 2003 werd hij op inleenbasis

mogelijk.

collega die zijn zaken als uitvoerder

bij ons ingezet. Het maakt hem niet uit wat hij moet doen

Uiteraard hebben we er op de dag zelf

goed op orde heeft.

of met wie hij samenwerkt. Met zijn aanstekelijke humor

Wij feliciteren Geert nogmaals van harte met zijn

op gepaste manier een klein feestje

en enthousiasme weet de hele bouw heel vlot dat Geert

jubileum en wensen hem nog vele gezonde jaren toe.

van gemaakt, samen met zijn vrouw

John is getrouwd met Monique, die

'in-the-house' is. Geert is er echter niet alleen om hard

Monique. Dit hebben we gedaan op het

altijd voor hem en hun kinderen Colin

te werken. Samen met Roy en Maico Franken vormt hij

project Ricardo te Amsterdam, waar

en Demi klaar staat. Zijn rots in de

bijvoorbeeld de organisatie voor de informele uitstapjes

John op dit moment werkzaam is.

branding, die je ook nodig hebt als

na de zomer- en kerstborrel én hij is al 11,5 jaar lid van de

John is op 3 juni 1980 op 17-jarige

je je vak als uitvoerder wilt kunnen

ondernemingsraad.

leeftijd in dienst getreden bij

uitvoeren. Er is dan ook een mooie bos

Koopmans als Timmerman. Kort na

bloemen bezorgd aan het thuisadres.

zijn indiensttreding moest John in

Zijn fanatisme heeft John niet alleen

militaire dienst en is hij als marinier

in zijn werk, maar ook privé. Hij sport

9 maanden op Aruba geweest. Na zijn

graag om gezond en vitaal te blijven.

militaire dienst heeft hij ongeveer

In 2015 heeft hij o.a. meegedaan aan

12 jaar getimmerd op verschillende

de Strongmanrun en vorig jaar met de

projecten bij Koopmans. Toen kreeg

Marathon van Enschede. Daarnaast

Ronald Janssen 25 jaar bij Koopmans

hij de kans om als assistent uitvoerder

heeft hij nog een grote hobby en dat

Op 9 oktober is collega Ronald Janssen op de kop af 25 jaar

aan de slag te gaan, met als eerst een

is motor rijden. Vroeger wou hij altijd

bij Koopmans. Een mooie mijlpaal die we natuurlijk met

project in Dieren onder leiding van

de snelste zijn, hopelijk is dat door de

jullie willen delen.

Ben Alberink. Vele projecten volgden

jaren heen iets minder geworden. PS:

25 jaar geleden is Ronald als timmerman gestart bij De

als uitvoerder met een echte passie

we hadden je de 40 jaar in dienst ook

Vries in Emmeloord. In 2008 werd De Vries Koopmans en

voor het vak. John wordt gekenmerkt

nog lang niet gegeven.. 

Ronald daarmee een Koopmans collega. Hij is vanwege

door zijn fanatisme. Op het werk wil

gezondheidsklachten helaas al een tijdje uit de running

John samen met het team een project

Op een later moment gaan we het

én vanwege de corona-maatregelen kunnen we er op

met goed eindresultaat realiseren,

jubileum van John vieren met de

het project geen aandacht aan besteden. Daarom ging

door hard te werken, maar ook zeker

aandacht die het verdiend.

ondergetekende voorzien van gebak vanmorgen bij Ronald

met de nodige humor en gezelligheid.

John nogmaals van harte gefeliciteerd

op huisbezoek. Voor Ronald was er de gebruikelijke envelop

Zijn fanatisme gaat gepaard met

met deze bijzondere mijlpaal! Een

met inhoud en voor zijn vrouw Tonnie een mooie bos

temparament en dat resulteert af

prestatie om trots op te zijn!

bloemen.
Wij wensen Ronald vanzelfsprekend een voorspoedig
herstel en samen met Tonnie nog vele mooie jaren toe.
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ACHTER DE SCHERMEN
VAN DE KOOPMANSKOOP

Redigeren (re·di·ge·ren (redigeerde, heeft
geredigeerd)
Het redigeren van de teksten is nog best een secuur klusje;
daarbij is enige kennis en kunde van de nederlandse
taal (of is het Nederlandse met een hoofdletter? ;-) wel
gewenst! Het is daarbij erg verleidelijk om terug te vallen

door Micha van den Broek

op spreektaal of taal ‘oet de regiooo’ waar je zo overheen
leest. Als de boodschap maar overkomt! Ook worden de
mededelingen zoals geboortes en bedankjes verzameld.

We hadden het al eens eerder besproken tijdens onze redactievergadering,

Alle teksten dienen als Word-document zonder opmaak te
worden aangeleverd. Het beeldmateriaal als losse bijlagen

maar eigenlijk was het er nog nooit eerder van gekomen; “Zou het leuk zijn

wordt met name gecontroleerd op inhoud (veiligheid,

om de lezers van de Koopmanskoop een blik achter de schermen te gunnen

Na het redigeerwerk wordt alles gemaild naar Annemarie

privacy, e.d.) en bestandsgrootte geschikt voor drukwerk.

hoe ons personeelsblad iedere keer tot stand komt?” Dus bij dezen nemen we

Bouwmeester van lisdesign voor de verdere opmaak.

je mee in de stappen die doorlopen worden om tot het mooie eindresultaat

Opmaak

te komen. Dit doen wij uiteraard niet alleen met de redactie, maar samen

Koopmanskoop jarenlang op zich genomen, in de begintijd

Tot 2012 heeft Peter Palmen de opmaak van de
Martin Wermer

met Annemarie Bouwmeester van lisdesign voor de externe opmaak en met

nog met Harry Meijer als redactielid. Aangezien hier veel

Martin Wermer van Drukkerij Roelofs.

tijd in gaat zitten, was hiervoor binnen de redactie geen

Drukker

opvolging beschikbaar. Dus laten we sinds 2012 we de

Ook voor het drukwerk zijn we vanaf 2012 overgestapt

Koopmanskoop extern opmaken, waarvan Annemarie de

naar Drukkerij Roelofs, waarmee we gaandeweg ook

lay-out vanaf 2016 voor haar rekening heeft genomen.

een aantal verbeteringen hebben doorgevoerd. Zoals

Sindsdien is er wel wat aan de opmaak veranderd. Zo gingen

hiervoor beschreven kreeg in 2012 het binnenwerk van

we van handmatig knip- en plakwerk naar een digitale

het blad groen/paarse steunkleuren volgens de officiële

opmaak in een vast sjabloon en zwart/wit drukwerk.

kleurcodering van de TBI-huisstijl. Dit was in verhouding

Daarna van een strak binnenwerk met officiële groen/

prijzige inkt die telkens speciaal aangemaakt moest

Daarbij wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om na 14 jaar als
redactielid van de Koopmanskoop het stokje over te dragen aan…….?
Planning

maanden van het jaar bepaalde zaken op de projecten en

paarse steunkleuren naar ons huidige full colour ‘magazine’

worden. Vanaf 2016 hebben we een full colour magazine

Zoals gewend vanuit de bouwprojecten begint ook elke

administratie afgerond te krijgen.

met een vrije indeling. De samenwerking met Annemarie

op ‘duurzaam’ papier. Dankzij de moderne print- en

nieuwe jaargang van de Koopmanskoop met het maken

In de vergadering – tegenwoordig ook prima te doen

verloopt prettig; wij proberen de stukken uiteraard tijdig

bindtechnieken van tegenwoordig zorgt Roelofs niet

van een (jaar)planning. Drie keer per jaar komt de

via Teams – wordt de inhoud van de komende uitgave

en zo compleet mogelijk aan te leveren, maar dat lukt

alleen voor snel en goed drukwerk, maar verzorgt ook het

Koopmanskoop uit en van daaruit rekenen we het hele

behandeld. We hanteren hierbij een aantal vaste rubrieken,

helaas niet altijd. Voor de opmaak is het noodzakelijk het

sealen en verzenden van de Koopmanskoop naar zo’n 550

proces stap voor stap weer terug wanneer we met de

maar laten ook ruimte voor spontane inzendingen of nieuwe

aantal pagina’s op een veelvoud van vier te houden; anders

ontvangers. De circa 50 overgebleven exemplaren uit de

redactievergaderingen bij elkaar komen. Ook de externe

ideeën onder de ‘Varia-rubriek’. Om een gevarieerde

komt de indeling niet uit en kom je pagina’s te kort of hou

oplage van 600 stuks worden als reserve afgeleverd op

opmaak en de drukker worden tijdig op de hoogte gebracht

inhoud samen te stellen proberen we elke afdeling binnen

je lege pagina’s over. We proberen dan in goed overleg een

ons kantoor om zo nodig naar externe relaties verstuurd te

van onze planning.

Koopmans aan bod te laten komen. Voor ieder onderwerp

inschatting te maken van het aantal benodigde pagina’s

kunnen worden.

wordt een verantwoordelijk redactielid toegekend die

per onderwerp. Dankzij enige flexibiliteit en creativiteit

Inhoud

ervoor zorgt dat – na het uitzetten van de acties - de

van Annemarie weet ze er altijd weer een mooi gevuld

Het eindresultaat

Voor deze uitgave die half december uitkomt hebben we

teksten op tijd binnen zijn, deze ook gecontroleerd worden

blad van te maken. Nadat we de eerste proef ter controle

Ondanks dat wij van de redactie al weten hoe de volgende

‘al’ op 31 augustus een redactievergadering overlegd. Die

op inhoud en spelling en uiteraard voorzien worden van

hebben ontvangen, lopen we alle teksten nog een keer

Koopmanskoop er uit ziet, is het altijd weer een leuk

beschikbare tijd lijkt lang, maar na de zomervakantie moet

het nodige bruikbare beeldmateriaal. Vóór het verstrijken

door en wordt de lay-out beoordeeld. Na één of twee

moment als deze met de post op de deurmat valt. Ook de

iedereen weer in zijn ritme komen, merken we. Daarnaast

van de sluitingsdatum komen we nog een keer bij elkaar

aanpassingsrondes en goedkeuring van de directie kan

andere gezins- en familieleden bladeren er altijd even

spelen hectiek en drukte ook mee om in de laatste

om de tussenstand op te maken. Na binnenkomst van alle

het definitieve bestand volgens planning naar de drukker

geïnteresseerd doorheen.

bijdragen kan het redigeren van de teksten beginnen!

gestuurd worden.

We krijgen soms ook de personeelsbladen van andere
TBI-bedrijven onder ogen. En hoewel een aantal
hiervan overeenkomsten vertoont met ons blad, blijft de
Koopmanskoop toch uniek en helemaal van deze tijd met
haar eigen, toch wel herkenbare stijl!

Na veertien jaar ...
Lees verder op pagina 38 >>

Annemarie Bouwmeester
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NA VEERTIEN JAAR...

koopmans

… heb ik besloten te stoppen met mijn werkzaamheden als redactielid voor de

Koopmanskoop. Ondanks alle veranderingen die ik in die jaren heb meegemaakt,

Project: De Verwond
ering,

heb ik het ‘trucje’ nu vaak genoeg gedaan. In diverse redactiesamenstellingen
MIJLPALEN
- eerst nog vanuit de vestiging Apeldoorn, later vanuit Enschede - heb ik in het
Raadhuisplein Drachten
afgerond

Vier jaar lang heeft de bouwcombinatie Koopmans - Friso mogen
werken aan dit fantastische project.
Dit werd op 18 december 2015 onder

het genot van een glaasje warme
glühwein of chocomelk samen met de
omwonenden gevierd. Zij ontvingen

begin nog de fotobewerking gedaan voor de zwart/wit-uitgaven, maar ook het
een banketstaaf voor de feestdagen.

Startschot wijkvernieuwing
Hengelo’s Geluk in Hengelo
Er komen circa 350 nieuwe koopen huurwoningen met veel ruimte
voor groen. Op 3 december 2015
ondertekenden de directievoorzitters
Harry Rupert van woningcorporatie
Welbions, Bianca Seekles van ERA

Project Oer Hollands
Wonen met bewoners in
stijl afgesloten
Koopmans nodigde op 15 december
bewoners uit om geheel in stijl van
de tijd van het jaar, de afronding van
het project te vieren met een buurt-/
kerstborrel. Het werd een geslaagde
happening met veel enthousiaste
bewoners en veel lof voor het Koop-

Almere
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mansteam dat aan dit project heeft
gewerkt! Totaal hebben we hier 226
woningen ontwikkeld en gebouwd.

zelf schrijven en het aansturen van met name de project-bijdragen door collega’s
Contour en Hans Smit van Koopmans
Bouwgroep de partnerovereenkomst
voor de realisatie van de nieuwe wijk.

Eerste bewoners in zorgcentrum Oldenhaghen

vond ik altijd leuk om te doen. Het is niet voor niets een blad ‘door KoopmansCirca veertig bewoners van de
Saxenburgh groep werden vrijdag
4 december 2015 welkom geheten
door Sinterklaas. Zij namen die dag

medewerkers, voor Koopmans-medewerkers’.

hun intrek in de nieuwe appartementen van zorgcentrum Oldenhaghen
in Ommen. Koopmans had voor alle
bewoners een bloemetje geregeld
en de bouwplaatsmedewerkers
werden getrakteerd op broodjes met
gehaktballen.

Herstructurering Stekkenberg-West in Groesbeek
afgerond
Donderdag 26 november 2015 is
de laatste woning van het project
Stekkenberg-West in Groesbeek
opgeleverd. Hiermee is de volledige

Hoogste punt coöperatiegebouw Groot Agteveld
Op donderdag 10 december 2015
bereikte de bouw van 22 appartementen in het coöperatiegebouw
van project Groot Agteveld het
hoogste punt. Dat werd samen met de
toekomstige bewoners en bouwplaatsmedewerkers gevierd. Kopers van het
eerste uur rolden een groot doek uit
en hesen de vlag in top.

herstructurering van dit project
afgerond. In vier jaar tijd heeft
Koopmans deze herstructurering
voltooid. Een project waarop we
zeker trots mogen zijn.

Square Amsterdam bereikt hoogste punt

een voorzichtig
Het is donderdag 14 januari 2016, begin van de middag schijnt nog
dat mag de
zonnetje en daarna…komt de regen met bakken uit de lucht. Maar
Dat wordt
bouwpret in Amsterdam niet drukken, want het hoogste punt is bereikt!

Veel spontane ideeën heb ik de revue zien passeren en zijn mij bijgebleven; van

worden
gevierd met alle bouwplaatsmedewerkers die door opdrachtgever Wonam
Hollandse zanger.
getrakteerd op een lekkere warme snack en entertainment van een

anonieme columns en bijzondere hobby’s tot de ambachtelijke appeltaart- en

Marssteden 66 7547 TD Enschede I Postbus 461 7500 AL Enschede
Telefoon 053 - 4 600 600 I Fax 053 - 4 600 622 I www.koopmans.nl

pastarecepten van Huib Schot. Maar ook enkele In Memoriam berichten hebben

KOOPMANSKOOP

Dromen worden
geleefd op de Linda
Blind Farm School
in Zambia

PERSONEELSBLAD

'Audits: het moet
maar, of een
mooie kans?'

'Wij hebben als Koopma
ns laten zien
dat wij de schouders er
onder zetten
met elkaar'

een blijvende indruk achtergelaten.
Het is nu tijd om het stokje over te dragen. Het is dé manier om vanuit je functie

17 september 2017 was een hele bijzondere

om in de picture te blijven. Dat laatste zal ik ook blijven doen door af en toe zelf –
alleen dus niet meer als redactielid - een bijdrage aan te leveren.
Onder het mom: wie schrijft, die blijft!
Vriendelijke groeten, Micha van den Broek

DEC
'20

JAARGANG 43

iets extra’s te doen voor de organisatie met daarnaast een prettige bijkomstigheid

dag voor de kinderen van de Linda Blind Farm
School in Zambia. Het 75-jarig jubileumfeest
van Koopmans Bouw BV betekende voor deze
kinderen een kans op een betere toekomst. Hun
droom werd werkelijkheid. Na de pre school
konden ze straks naar een hele nieuwe primary

KNIBBEL, KNABBEL, KNUISJE,
VAN WIE IS DIT KLUISJE?

school!

Geduld is een schone zaak. Eind 2019

De eerste steenlegging, een
ware boomplant ceremony

Dit is alweer de tweede publicatie van de terugkerende

rolde de laatste toestemming binnen

Het licht stond helemaal op groen.

rubriek: Knibbel knabbel knuisje, van wie is dit kluisje? Op

welke nodig was voor de start van de

Er was nog wel één probleempje

de vorige publicatie hebben wij massaal reactie ontvangen..

bouw. Naar deze brief (van 5 regels)

op te lossen voor de start: die

Slechts twee collega’s hadden de collega juist geraden en

keken we al anderhalf jaar uit. Ook dat

eerste steen metselen was me in

dat verdient een eervolle vermelding: Bianca Demmer en

is Zambia.

2014 niet echt best afgegaan. En

Mathijs Budel!

Een spoedbezoek was nodig. Kerst

dat hadden de mensen onthouden.

2019 vierde ik in Zambia. Want de

Dit keer geen eerste steenlegging

allerlaatste puntjes moesten nu op de

maar een boomplant ceremonie.

i gezet worden. De inflatie van ruim

Ground-breaking ceremony zoals

Nieuwe handtekeningen

25% vroeg om nieuw overleg.

het in Zambia heet. Een groot feest.

In deze editie heeft de volgende collega haar kluisje

Tijdens Oud en Nieuw zat ik met de

Speeches, energiek (educatief)

opengesteld. Het was al snel duidelijk dat ze helemaal

aannemer en mijn lokale partner,

toneel, muziek en dans, maakten

fan is van de Spice Girls. Ze vertelt: het gaafste wat ik heb

Dream Livingstone, om tafel.

het tot een geweldige ceremonie.

meegemaakt was toch wel het concert van de Spice Girls

Helemaal blij was de aannemer om

Hoogwaardigheidsbekleders en ook

twee jaar geleden, waar ik speciaal voor naar Engeland ben

te horen dat hij met zijn contract

de Zambiaanse NPO gaven acte de

gegaan. In deze coronaperiode is ze niet veel op kantoor,

daterend van anderhalf jaar oud

presence. 250 flesjes water waren

want normaliter is mijn kluisje wel iets ongeorganiseerder,

inmiddels, nu niet de boot in zou gaan.

ingeslagen om te toasten. Dat we,

geeft ze eerlijk toe.

Want een failliete aannemer is geen

wachtend in de zengende hitte,

aannemer. De koers betekende al veel

ruim twee later begonnen omdat de

meer stenen voor hetzelfde geld. In

burgemeester verlaat was, mocht

Weet jij van wie dit kluisje is?

goed overleg zijn de prijsafspraken

de pret niet drukken. Samen met de

Stuur je inzending naar: koopmanskoop@koopmans.nl

aangepast aan de werkelijke kosten.

burgemeester heb ik de boom mogen

Zonder op kwaliteit in te boeten.

planten.

Voor de tweede keer werden de

38

handtekeningen gezet!
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"De wereld een beetje mooier maken door kinderen te helpen opdat zij

Dankbaarheid heel graag
gedeeld

gekregen. Geen houten balken zoals

maakte alles nog een paar graden

Het verschil

in de pre school. De primary school

erger. Prijzen stijgen elke dag. Kosten

Als jullie dit artikel lezen, heeft

Koopmans Bouw BV was ook bij

heeft een stalen dakconstructie. Daar

ook. Wat dat betekent als je gezin het

de eerste oplevering van de

deze ground-breaking ceremony!

kan geen termiet meer tegenop.

met 1 dollar per dag moet doen, laat

primary school vast en zeker al

In verschillende speeches werden

Pannenbier op zijn Zambiaans

zich raden.

plaatsgevonden. Mooi op tijd voor de

jullie benoemd. Een Nederlands

Vieren we in Nederland het hoogste

En alsof dat nog niet genoeg was,

start van het nieuwe schooljaar. Dat

bouwbedrijf, waarvan directie,

punt met pannenbier. Als waardering

bereikte corona ook Zambia. De

nieuwe schooljaar begint in Zambia

medewerkers en klanten de

voor alle lokale partners en

wereld ziet er plotseling heel anders

na de zomer.. in januari! En als reizen

uitbreiding van hun Linda Blind Farm

betrokkenen bij de school wilden we

uit. Hoewel corona geen verschil

weer mogelijk is, dan zijn jullie meer

School mogelijk maken was en is

graag ook in Zambia bij deze mijlpaal

maakt tussen rijk en arm, weet het

dan van harte uitgenodigd bij de

erg bijzonder. Of ik echt hun grote

stil staan. Samen met mijn lokale

de armsten wel het snelst te vinden.

opening van de Xavier Community

dankbaarheid over wilde brengen naar

partner, Dream Livingstone Zambia,

Zo wonen gezinnen vaak met 10 of

School!

iedereen die deze bouw mogelijk heeft

en het schoolteam bedachten we

meer in een huisje van 4x4 van leem,

gemaakt? Dat wil ik natuurlijk heel erg

een Zambiaanse manier: geen bier

riet of steen. Het volgende huisje

De wereld veranderen? De armoede

graag!!

maar meel. Nshima-meel. Nshima

staat amper 1 of 2 meter verder.

verbannen? Dat kan niemand in zijn

is een Zambiaans basisgerecht voor

Gezondheidszorg is bijna niet te

of haar eentje. Maar de wereld een

bij maaltijden maar heel vaak ook het

betalen. Over IC-bedden kunnen

beetje mooier maken door kinderen

Helaas moest er ook een grote boom

enige hoofdgerecht. Gemalen mais

mensen niet eens dromen. Wie de

te helpen opdat zij die armoede

wijken voor de primary school. Een

waarvan men een soort pap kookt

Linda Blind Farm bezoekt, ziet dat

uit hun wereld kunnen schoppen?

kleine ramp want deze boom gaf veel

(noem het plakrijst).

handen wassen en afstand houden

Dat kunnen we zeker. Als directie,

schaduw af. En bij 40-50 graden is

Op vrijdag 5 september om 14.00

bijna onmogelijke adviezen zijn.

medewerkers en klanten en relaties

elk beetje schaduw een welkome

u was er een speciale "roof-tile

verkoeling. Een boom van 15 meter en

ceremony". De meeste mensen

Corona in de bouw

een doorsnede van bijna een meter.

met een mondmasker. Helaas

Zoveel impact als corona heeft op het

Farm School een heel groot verschil!

Ga er maar aan staan. En dat deden de

niet allemaal met 1,5 afstand. Het

dagelijks bestaan van de mensen, zo

Het kerstfeest zal voortaan voor deze

mensen. Letterlijk, met een handbijl.

enthousiasme en de spanning was

weinig impact heeft het gehad op de

kinderen elk jaar een stap dichter

O.k., met twee handbijlen en twee

te groot om hierbij stil te staan. Met

planning van de bouw. De aannemer

naar een betere toekomst zijn. Dankzij

schoppen. Na 10 uur zwoegen werd

een toespraak waarin door onze

ging gestaag door. De bouw ligt

jullie geweldige hulp. Een gelukkig en

de boom met de hand en met man en

Zambiaanse partners uitgelegd werd

perfect op planning. We hebben

gezond nieuw jaar wens ik iedereen.

macht het dorp uit gerold.

wat "pannenbier" in Nederland is en

het bouwproces opgedeeld in vijf

waarom we dit Nederlandse ritueel nu

fasen. Elke fase wordt afgesloten

Een boom voor een boom

Ongewenst bezoek

ook zo graag in Zambia wilden houden.

met twee controles. Zowel het

De stalen 40 foot container stond ook

In plaats van een biertje werden er

bouwdepartement van het Ministerie

nog te wachten. Tot de nok toe gevuld

73 zaken Nshima meel van elk 25 kg

van Educatie als de Gemeente voert

met tafels, stoelen, kasten en nog

uitgedeeld.

een controle uit. Beiden rapporteren

veel meer. Elk kind heeft nu een eigen

van Koopmans Bouw BV maken jullie
voor de kinderen van de Linda Blind

Groetjes van Xavier

onafhankelijk en schriftelijk naar

onaangename verrassing; in grote

2020, helaas een heel
bijzonder jaar

getalen bleken de termieten toch een

De economische crisis had al in

van onze lokale partner, komen dan

ingang gevonden te hebben. Met 15

2019 hard toegeslagen. De inflatie

naar Bouwstenen voor Zambia. Als

man hebben we twee dagen gepoetst

is, met 25 %, ongekend hoog. De

het licht op groen kan, wordt het

en gesjouwd. De primary school heeft

extreme droogte als gevolg van

budget voor de volgende bouwfase

zijn eigen “vaccinatie” tegen termieten

de klimatologische veranderingen

overgeboekt.

tafel en stoel. Er wachtte ons wel een

40

die armoede uit hun wereld kunnen schoppen? Dat kunnen we zeker."

onze lokale partner. Deze rapporten,
begeleid door foto’s en een toelichting
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IN MEMORIAM
Eddy Steenbruggen

In de loop van de jaren groeide hij door van uitvoerder naar

Net voor het verschijnen

hoofd uitvoerder. Hij was prima op zijn plaats op de grotere

van de zomereditie van de

renovatieprojecten maar redde zich ook zeker op de grote

Koopmanskoop bereikte ons

nieuwbouwprojecten als Knutteldorp en de Raambuurt in

het droevige bericht dat oud

Deventer en projecten in Utrecht, Zeist en Almere.

collega Eddy Steenbruggen

Na 33 dienstjaren nam Eddy in 2003 afscheid van

op de leeftijd van 78 jaar is

Koopmans en ging gebruik maken van zijn welverdiende

overleden. Vanzelfsprekend

vroegpensioen. Met zijn zoon Ronald zorgde hij voor een

willen we alsnog stilstaan bij

goede opvolging bij ons.

zijn overlijden.
Na zijn afscheid werd Eddy nog enkele jaren voor de
Eddy startte in 1970 als uitvoerder bij Koopmans. Hij was in

klachtenafhandeling van Koopmans Utrecht ingezet.

het bezit van een diploma van de (avond) ambachtsschool,

Wij wensen Diny, kinderen en verdere familie veel sterkte

een aantal jaren mulo en een aspirant tekenaar/

toe.

opzichtersopleiding. Hij startte op de bouw van de 167
woningen in Deventer. Hij was jong, internationaal, een

Jan Mulder

westerling, gebruind en mondig en maakte daarmee goede
indruk.

COLOFON
KOOPMANS FOTO’S BEKIJKEN?

KOOPMANSKOOP, personeelsblad
van Koopmans Bouwgroep

Ga voor de Koopmansfoto’s naar het internetadres:
https://myalbum.com/ZTGCvCygmjzP

Redactie

Het wachtwoord is: koopmans

Tom Mulder

Mocht je - voor eigen rekening - foto’s willen bestellen,
dan vind je onder de button ‘SHOP’ de diverse mogelijkheden.

Lieke Stoeten
Lotte Westervoorde
Micha van den Broek
Redactieadres
Postbus 461, 7500 AL Enschede
koopmanskoop@koopmans.nl
Vormgeving
Annemarie Bouwmeester van lisdesign
Drukwerk

Marssteden 66, 7547 TD Enschede

		

Drukkerij Roelofs, Enschede

Postbus 461, 7500 AL Enschede
Telefoon 053 - 4 600 600

Omslagfoto		

www.koopmans.nl

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