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De warmte behouden en
de grootte benutten

Henny de Haas, 
Algemeen directeur

“Dit jaar heeft er een enorme transitie plaats gevonden. We hebben er veel nieuwe collega’s bijgekregen. We waren een ‘zuiver E-bedrijf uit Uden-
hout’ en zijn in ruim een half jaar getransformeerd naar een gecombineerd W-E bedrijf met drie locaties in Udenhout, Deurne en Dongen. Dit roept 
soms vragen en twijfel op bij medewerkers. Hoe bewaken we onze zorgvuldig opgebouwde cultuur? Blijven we zo wel een gezond bedrijf? Word ik 
geen nummer? Dit denken niet alleen de mensen die hier al langere tijd werken, maar ook de mensen die voorheen bij EVB en Van Loon werkten. Voor 
iedereen verandert er wel iets. De kunst is eigenlijk om bij de huidige groei ‘de warmte van een klein bedrijf te behouden’ maar tegelijk ‘de kracht van 
een groot bedrijf te benutten’.”

“Ook is het de kunst onszelf niet te verliezen in 
negatieve gedachten van deze twee uitersten 
‘het onprofessionele van het kleine’ en het 
‘logge van een groot bedrijf’. Dit is de zoektocht 
waar ik persoonlijk altijd mee bezig ben. Kort-
om, hoe doen wij het slimmer dan al die ande-
ren en wat doen we vandaag goed wat we bij 
de huidige ontwikkeling niet mogen verliezen?

Transparantie,
autonomie en eigen 
verantwoordelijkheid
Door in teams en clusters te werken creëren 
we veel verbondenheid. Zo zie ik in Deurne de 
eerste signalen dat dit voor focus zorgt en meer 
rust brengt. Transparantie brengt inzicht en zo 
zijn zaken eenvoudig te vergelijken. In het begin 
is het soms confronterend maar het zet mensen 
aan tot zelf denken. Daar hebben we behoefte 
aan en veel positieve ervaring mee. In Deurne 
en Dongen voel ik dat iedereen naar die trans-
parantie uitkijkt en we gaan dit ook snel rege-
len. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid 
vind ik ook heel belangrijk. Ook dit levert ons 
veel meer op dan het kost. Veel ondernemers 
zijn bang om ruime bevoegdheden te geven. 
Mij geeft het een gevoel van ruimte en vrijheid 
en dat gun ik iedereen. Managers hebben hier-
door geen functie, we besparen gewoon kosten 
en er ontstaat geen onnodige bureaucratie. Het 
vakmanschap en meesterschap niet uit het oog 
verliezen, dat is wat we achterlaten bij de klant 
en waar zij ons voor betalen. Dit doen we van-
daag al goed en zullen we blijven doen.

Innovaties voor de
toekomst
De mogelijkheden die een groot bedrijf biedt 
zijn omvangrijk. Enerzijds is er natuurlijk meer 
financiële draagkracht en anderzijds is er de 
mogelijkheid van kennisbundeling. De combi-
natie van deze twee creëert bij Hoppenbrou-
wers veel mogelijkheden en nieuwe innovaties 
voor de toekomst. Zo is in Deurne de digitale 
werkbon snel in gebruik genomen, maar wel 
pas nadat we daar in Udenhout een half jaar 
mee geëxperimenteerd hebben. Dit soort tra-
jecten zijn in een nieuwe vestiging veel sneller 
te doorlopen. Het team van Verbeteren & Ver-
nieuwen bespaart hierdoor jaarlijks minimaal 
€ 100.000,- waarmee ze hun kosten in het zelf-
de jaar terugverdienen. Ook elkaar de bal toe-
spelen (cross-selling) gebeurt veel, teams leven 
bij de gratie van elkaar. Onderhoud verdient 
veel geld, maar kan dat alleen als er een pro-
ject aan vooraf ging waar we niet zo veel aan 
verdienden.

Ruimte voor
winstdeling
Bij de overname van Sebregts, EVB en Van Loon 
voel ik dat medewerkers denken; dat is alle-
maal leuk en aardig, maar het gaat ten koste 
van mijn winstdeling omdat het nog geen goud 
is wat er blinkt. De aankoop van deze bedrij-
ven valt buiten de winstdelingsregeling en op 
de eerste waterprojecten leden we ook zware 
verliezen. Nu is het een volwassen cluster waar 
concurrenten serieus rekening mee houden. Zo 
heeft elk team wel eens een zwaar verliesge-

vend project of jaar gehad. De nieuwe collega’s 
brengen misschien geen geld mee maar zijn op 
een andere manier waardevol. Ze vergroten 
op korte termijn onze spreiding op het gebied 
van kennis, klanten en werkgebied. We wor-
den hierdoor sterker en een partij waar op vele 
fronten rekening mee gehouden wordt. Denk 
niet te snel; dit kost mij vandaag geld, maar 
meer hoe leidt dit tot waardecreatie en weer-
baarheid naar de toekomst. Als we dit niet uit 
het oog verliezen blijven we geld verdienen en 
is er ruimte voor winstdeling. 

Een enorm
trots gevoel
We hebben dit jaar samen veel bereikt en ik 
sluit af met een enorm trots gevoel. In dit jaar-
verslag hebben we niet geprobeerd om alle 
succes te benoemen, omdat het dan een veel 
te dik jaarverslag zou worden. Door het huidige 
intranet is het sowieso moeilijker om nog met 
iets nieuws te komen. De communicatiedames 
hebben het wel voor elkaar gekregen om het 
jaarverslag al voor kerst op de mat te krijgen. Ik 
wens iedereen fijne kerstdagen en een goede 
afsluiting van 2015. Bedankt voor jullie bijdrage 
aan dit mooie jaar. Ik heb er van genoten!”



Oei ik groei!
Corné de Meijer,
Adjunct-Directeur

“Dit was het thema van de managementdag in juni 2014. We hebben toen met de 
directie en alle projectleiders nagedacht over de verdere groei van Hoppenbrouwers; 
waar liggen groeikansen en hoe kunnen we deze gaan benutten?”

“Tijdens de brainstorm werden veel uiteenlopende groeikansen opgeschreven. On-
dertussen weten we wat er van deze kansen is uitgekomen. De W-afdeling is een 
feit. Met EVB Deurne en Van Loon Dongen hebben we nu drie mooie vestigingen. 
Maar ook alle “bestaande” teams in Udenhout zijn weer hard gegroeid in omvang. 
Daarnaast hebben we momenteel al veel gecombineerde E&W projecten in opdracht 
voor 2016.

Hartstikke mooi natuurlijk, daar mogen we trots op zijn! Een goed resultaat en dit 
biedt volop kansen voor de toekomst. Tegelijkertijd zorgt deze groei ook voor nieuwe 
risico’s. Hoppenbrouwers  is groter en daardoor onoverzichtelijker geworden. Projec-
ten worden complexer en groter in omvang. Verder  hebben we veel nieuwe collega’s 
die nog moeten wennen en groeien in hun rol bij Hoppenbrouwers.

Uitgangspunt is vertrouwen
Onze cultuur gaat uit van veel vertrouwen en zelfstandigheid, dat willen we graag zo 
houden. Echter  het komende jaar zullen we meer controle en aandacht gaan beste-
den aan het volgen en begeleiden van potentiële risicoteams en  risicoprojecten.  Zie 
ook het verhaal van Marcel. Een team of project valt wat ons betreft in ieder geval in 
deze categorie als het voldoet aan één of meer van de onderstaande criteria:
• Een team is nieuw, jong en/of onervaren
• Een team heeft veel meer omzet te verwerken dan het gewend is
• Een project is groot in euro’s (>500 duizend euro)
• Een project is een combinatie tussen E&W
• Een project is qua contractvorm en/of  technieken erg complex 

Meten is weten, gissen is missen!
Ik ben samen met Bart van Oort een nieuw dashboard aan het ontwikkelen waarmee 
we door één druk op de knop en op elk moment  inzicht krijgen in alle projecten en 
calculaties. Op basis van in Syntess vastgelegde informatie zoals aanneemsom, hoe-
veelheid onderaannemers, voortgang in PBO’s, achterstallige betalingen, financiële 
toetsing van klanten, genereren we een lijst met potentiële risicoprojecten, gerang-
schikt van hoog naar laag. Verder  gaan we, in samenwerking met de projectleiders,  
beoordelen of een team voldoende vaardig is op het gebied van technische, organi-
satorische, financiële en juridische aspecten.

Dit dashboard en de teambeoordelingen geven ons als directie inzicht in waar we  
onze aandacht het komende jaar op moeten richten. Waar gaan we als directie actief 
meehelpen door  extra te auditen,  contracten te beoordelen, maandelijks de voort-
gang van het project te bespreken of door trainingen te organiseren? Hoe zorgen we 
er voor dat de (project) risico’s beheerst worden? Daar wil ik het komende jaar in 
ieder geval een actievere rol in gaan spelen. Want groeien is hartstikke mooi. Maar 
wel op een verantwoorde manier.”



Roel Hoosemans,
Directeur Water

“Voor mij persoonlijk was 2015 een bijzonder 
jaar. Henny, Corné en ik waren aan het brain-
stormen over de groei van het cluster Water en 
de aansturing van het bedrijf, toen ze mij vroe-
gen toe te treden tot de directie. Ik was zeer 
vereerd.”

Meewerkend voorman
“Door de groei van Hoppenbrouwers had de di-
rectie onvoldoende focus op alle teams en was 
er ook daar reden tot groei. In april maakte ik 
de stap naar mijn nieuwe functie. Tot half no-
vember was het keihard werken om de projec-
ten goed georganiseerd te krijgen. Vanwege de 
werkdruk in bij de waterteams was ik nog voor-
al meewerkend in de projecten van mijn eigen 
team. Vanaf november 2015 ben ik structureel 
met het cluster aan de slag gegaan en voelde 
ik ook dat mijn rol veranderde. Van ‘meewer-
kend voorman’ naar coach en aanjager van de 
teams water. Ik heb me los moeten weken van 

de details in de projecten en leren kijken naar 
het bredere belang van het cluster en geheel 
Hoppenbrouwers. 

Wilde ideeën
Een volgende stap in mijn persoonlijke groei is 
om volgend jaar structureel bezig te zijn met  
verbeterprojecten binnen het cluster/bedrijf. 
Hierdoor kunnen we als bedrijf de ambitie 
die aanwezig is bij het personeel invullen. Dit 
is echt een leerpunt voor mij. Ik heb altijd wel 
wilde ideeën, maar niet de structuur om ze ook 
af te werken en te zorgen dat ze in de werkpro-
cessen inslijten. Ik gunde me de tijd niet en had 
ook geen tijd, omdat de projecten al mijn tijd 
op slokten. 

Groeien doet ook wel 
eens pijn
Groeien is mooi om te zien en mee te maken, 
maar groei doet ook wel eens pijn. Zo hebben 
we binnen de waterteams de laatste jaren een 
ongelofelijke (omzet)groei doorgemaakt. Deze 
groei lag niet in lijn met de ontwikkeling van 

de mensen en de groei van de  capaciteit. Het 
vinden van de juiste technische mensen is en 
blijft lastig. Wat ik sterk vind binnen ons be-
drijf is dat we geen concessies doen aan het 
aannamebeleid. Vaak hoor ik geluiden uit het 
bedrijf (vooral van monteurs) dat we te wei-
nig doen om de juiste monteurs, engineers en 
werkvoorbereiders enz. aan ons te binden. We 
krijgen ruim 1.600 sollicitaties per jaar binnen, 
maar we blijven kritisch op het aannemen van 
de juiste mensen. We nemen niet zomaar ie-
mand aan in emotie en daar heeft iedereen wel 
begrip voor. Soms moet je hierdoor een stapje 
terug doen, om er daarna weer twee vooruit te 
kunnen zetten.

Zo’n hoge werkdruk leidt wel tot vele inzichten 
bij de teams. Als de druk afneemt en er wordt 
geëvalueerd, dan zeggen de mensen ‘dit nooit 
meer’. Er komen dan ook direct mooie ideeën 
naar boven om de ontstane chaos in de toe-
komst te voorkomen. Hierdoor worden er weer 
veel mooie verbeterprojecten geboren.”

Jongste industrietak groeit 
als kool



Veranderende 
rol in een
groeiende
organisatie

Marcel de Boer,
Financieel directeur

“In de 18 jaar dat ik bij Hoppenbrouwers werk 
is er geen jaar geweest van stilstand. Maar 
2015 was in veel opzichten een bijzonder jaar. 
We zijn flink gegroeid, niet alleen in Udenhout, 
maar ook met twee nieuwe vestigingen en een 
W-afdeling. Deze groei vereist ook de nodige 
aanpassingen op financieel vlak en van de on-
dersteunende teams.”

“Voor mij persoonlijk betekent de groei dat ik 
steeds meer met de hoofdlijnen bezig ben en 
minder met details. Het wordt steeds belang-
rijker om ervoor te zorgen dat op financieel en 
facilitair vlak de juiste dingen blijven gebeuren 
en dat ik steeds minder zelf al die dingen blijf 
doen. Best een uitdaging als je hier al zo lang 
werkt en van veel zaken afweet. Dan is het ver-
leidelijk om de bocht wel eens binnendoor te 
nemen en iemand snel verder te helpen. Maar 
uiteindelijk is de organisatie beter af als ik er 
voor zorg dat ook zonder mij mensen de juiste 
weg vinden.

Financieel
“Financieel is 2015 wederom een goed jaar ge-
weest. Qua omzet zijn we flink gegroeid van 40 
miljoen in 2014 naar 60 miljoen in Udenhout. 
Tel je daar de omzet van Deurne en Dongen bij 
op, dan kom je op ca. 75 miljoen euro uit. Wie 
had dat een jaar geleden durven voorspellen? 

We hebben ook flinke investeringen gedaan: 
in auto’s, ICT en voor 3 ton in werkplekken, ge-
reedschappen en het magazijn. Hoe het rende-
ment dit jaar zal zijn is bij het verschijnen van 
dit jaarverslag nog niet geheel duidelijk.

Financiële uitdagingen
De groei brengt ook financiële uitdagingen met 
zich mee. Elke miljoen euro omzet groei vraagt 
namelijk 100 duizend euro extra eigen vermo-
gen en op korte termijn een veelvoud daarvan 
aan extra werkkapitaal. Meer omzet betekent 
immers meer mensen, meer auto’s, meer ICT 
en meer voorraad aan onderhandenwerk bij de 
klant.

De meeste van onze leveranciers betalen we 
nog altijd binnen acht dagen. Op die manier 
verdienen we dit jaar ongeveer 3 ton extra aan 
betaalkortingen. Snel betalen en groei vereisen 
dus wel voldoende geld op de rekening. Dus 
blijft het belangrijk om te zorgen dat de klant 
snel betaalt. Als we goed werk bij de klant 
blijven leveren en de klant tevreden is, is dat 
doorgaans geen probleem. Een tevreden klant 
draagt dus ook bij aan het realiseren van onze 
financiële doelen!

Projectrisico’s
Met het groter worden van de projecten ne-
men ook de financiële risico’s toe. Dat hebben 
we het afgelopen jaar met name bij de Ener-
giefabriek gezien. Maar ook als er geen conflict 
met de klant is, kan het gebeuren dat we op 

enig moment 2 miljoen aan het voorfinancie-
ren zijn bij één klant. Werkkapitaalbeheer bij 
grote projecten is dus erg belangrijk. We zullen 
daarom in 2016 extra aandacht besteden aan 
het opleiden van de projectteams om deze ri-
sico’s te herkennen en te weten hoe hierop het 
beste gehandeld kan worden.

ICT
De groei van de organisatie en de komst van 
twee nieuwe vestigingen hebben veel impact 
op de ondersteunende afdelingen. Wat het 
voor hen betekend heeft, lees je verderop in dit 
verslag. Toch wil ik hier alvast ingaan op de ge-
volgen voor ICT,  de technische ruggengraat van 
onze organisatie, de snelweg waar we met z’n 
allen iedere dag (ook ’s avond en in het week-
end) overheen razen. Belangrijk dus dat dit al-
tijd werkt. De groei van het afgelopen jaar heeft 
op ICT gebied veel gevraagd. Er is fors geïnves-
teerd in o.a. de Citrix omgeving. 

Dit was cruciaal om verder te kunnen groeien. 
Daarnaast zal het komend jaar op de achter-
grond veel veranderen in het beheer van de ICT 
omgeving en de manier waarop de helpdesk 
gaat werken. Met de komst van twee nieuwe 
vestigingen zal hier een professionalisering slag 
gemaakt gaan worden. Dit om er voor te zor-
gen dat iedereen, ook in de nieuwe vestigingen, 
goed kan blijven werken.”



Jos van Bussel,
Vestigingsdirecteur 
Deurne

“Ik stelde mezelf in het verleden wel eens de 
vraag: “Heeft een bedrijf met 40 medewerkers 
in onze branche voldoende toekomst?” Je hebt 
namelijk minder groeimogelijkheden voor het 
bedrijf en medewerkers en automatiseren is 
een hele investering qua tijd en geld. Als je dat 
binnen een bedrijf van 40 medewerkers moet 
doen is dat per productief uur een gigantische 
investering. Ik heb er daarom absoluut geen 
spijt van dat ik me heb aangesloten bij Hoppen-
brouwers.”

Veranderingsfase 
“We zitten nu eind 2015 in een grote veran-
deringsfase. In een korte tijd zijn er enorme 
stappen gezet naar het digitaal werken, ook de 
teams maken veranderingen door waarbij ze 
meer verantwoordelijkheid krijgen. Veel zaken 
worden centraal via de ondersteunende afde-
lingen in Udenhout geregeld, dat scheelt mij 
enorm veel tijd. Daar waar ik voorheen overal 
bij betrokken was en overal in moest beslissen, 
doen de teams dat nu volledig zelf en auto-
noom. Dat is zeker even wennen voor mij, maar 
ik heb nu meer tijd vrij voor de verkoop.

Kansen met meerdere 
vestigingen
Vanaf de overname in mei tot nu zien ook onze 

Van elkaar leren en elkaar
versterken waar nodig

medewerkers de veranderingen. Zij zien dat er 
de afgelopen maanden al flink geïnvesteerd is 
en dat geeft hen ook werkplezier. Zij hebben nu 
veel meer doorgroeimogelijkheden en de ken-
nisoverdracht verloopt een stuk makkelijker. 
We hoeven het wiel zelf niet uit te vinden als 
de kennis er al is. 

Het is mooi dat je als afzonderlijke vestigingen 
van elkaar kunt leren. Wij leren heel veel vanuit 
Udenhout, maar het is dan ook wel heel leuk 
om te zien dat de Panelenbouw in Udenhout 
nu ingericht is zoals die in Deurne. Ik denk dat 
dit onze kracht moet zijn voor de komende ja-
ren, van elkaar leren en elkaar versterken waar 
nodig.

Leermomenten
We zijn warm ontvangen door Hoppenbrou-
wers, maar uiteindelijk heeft de overname ook 
leermomenten met zich meegebracht, deze 
zijn vooral gericht naar de medewerkers. We 
hadden meer met ze moeten communiceren 
over de veranderingen die het hen zou bren-
gen, zoals verandering van functie en contract-
voorwaarden, maar ook zaken als kleding en de 
bedrijfsauto’s die voorzien zijn van een nieuwe 
naam. Ook mijn rol als vestigingsdirecteur en 
het hebben van een nieuwe algemeen direc-
teur zijn veranderingen die zeker invloed heb-
ben op onze medewerkers.

Ik krijg veel vragen vanuit mijn omgeving en 
van relaties over hoe lang ik nog het zakelijke 

gezicht in Deurne ben. Dit zijn zaken die voor 
de buitenwereld veranderen. We hebben 
goed gecommuniceerd mede door een lokaal 
Hopnieuws uit te brengen vanuit de vestiging 
Deurne. Ik heb van geen enkele relatie, waar 
Hoppenbrouwers in het verleden mee samen-
gewerkt heeft dan ook iets negatiefs gehoord. 
Relaties zijn blij te horen dat de regio Deurne 
nu voorzien is van een totaalinstallateur (denk 
bijvoorbeeld aan W-installaties, zonnestroom 
en beveiliging). “Nu kunnen we breder bij je 
aanvragen, Jos, en ook grotere werken”, aldus 
aannemers en eindgebruikers. Dergelijke uit-
spraken versterken bij mij het gevoel dat Henny 
en ik samen de juiste keuze hebben gemaakt.

Visie voor 2016
Ik zie voor 2016 nog meer kansen voor Hop-
penbrouwers Deurne. De economie is licht 
herstellende en we zijn met een aantal leuke 
aanbestedingen bezig, zoals Van Loon Vlees en 
de Boerenbond. Eén van deze twee moeten we 
komend jaar zeker scoren. Zeker met de hulp 
en ondersteuning vanuit Udenhout moet dat 
gaan lukken. Aankomend jaar zullen de teams 
meer vormgegeven zijn en zit iedereen op zijn 
plek met passende taken en verantwoordelijk-
heden. Eerst moet het intern goed op poten 
staan dan kunnen we extern gaan knallen. We 
hebben al flink gesneden in de kosten, mede 
door de digitalisering en een betere inkoop via 
de DGC. We gaan volgend jaar zeker in de plus 
eindigen!”



Asook Nejal, Projectlei-
der Werktuigbouw

“Op het moment dat we overgenomen werden 
had ik een dubbel gevoel, iedereen was ook 
emotioneel betrokken. Ik ben ontzettend blij 
om te zien hoe de jongens hier hun plek heb-
ben gevonden. Een heel groot gedeelte is mee 
overgenomen. Dat kostte best wat kruim, maar 
bij Hoppenbrouwers staat de medewerker ook 
centraal en worden we erg goed gefaciliteerd.”

Geen traditioneel
W-bedrijf
“We hebben onze draai gevonden. Al moeten 
we vaak nog wel ons best doen om de organi-
satie ervan te overtuigen dat werktuigbouw-
kunde net even iets anders is dan elektrotech-
niek. Sommige zaken moeten anders ingericht 
worden, daar zie ik gelukkig wel verbetering in 
komen. Een traditioneel W-bedrijf heeft een ei-
gen werkplaats en een goed ingericht magazijn 
met veel volume. We werken met geprefabri-
ceerde materialen, bijvoorbeeld voor prefab 
verdelers. Hier wilden ze dat in eerste instantie 
niet, maar uiteindelijk is er nu wel een W-werk-
plaats. We zoeken een gulden middenweg, het 
hoeft niet precies als bij een traditioneel W-be-
drijf. De jongens zijn nu gewend aan een kleine-
re voorraad in het magazijn en laten meer op 
locatie bezorgen.

Zelfsturende teams
Ik ben erg positief over de zelfsturende teams. 
Bij Sebregts switchten de werkvoorbereiders, 
tekenaars en projectleiders wel eens met el-
kaar, er was niet één team. Dat biedt hier veel 
voordelen, de commitment binnen een team is 
enorm. Je hoort erbij, het is niet meer alleen 
een bedrijfsbreed belang. Ze kiezen ook bewust 
voor elkaar in een team.

Projecten
We zijn nu acht maanden bezig. De eerste twee 
maanden waren lastig i.v.m. de afronding van 
sommige projecten. Opdrachtgevers, zoals de 
Efteling, De Rooi Pannen en Innovam, hebben 
we zo goed mogelijk proberen te bedienen om 
ze te kunnen behouden. Leon Uijtendaal was al 

Wij hebben onze plek gevonden
bezig om nieuwe projecten binnen te halen. De 
afgelopen vier maanden kregen we er dan ook 
enorm veel werk bij, de laatste weken alleen al 
voor 3 miljoen. Ik zie een gigantisch stijgende 
lijn in het aantal opdrachten, we lopen alleen 
aan tegen de bezetting, zowel bij de E als de W. 
Bij vliegbasis Gilze-Rijen gaat defensie piloten 
opleiden via vliegsimulatoren. Via Van de Ven 
Bouw kregen we dit project voor de volledige 
W-installatie. De calculatiefase waren we al bij 
Sebregts begonnen en hier hebben we het ver-
der in gang gezet. Eind december zal dit project 
afgerond worden. We hebben hiervoor binnen 
Hoppenbrouwers de eerste regelkasten ge-
maakt, dat is best een mijlpaal.

Een eigen meet- en
regelafdeling
Het beheer van de complete W-installatie gaat 
via een regelkast, waarin de storingen, instellin-
gen, enz. te meten zijn. Dat is het hart van de 
installatie. Deze regelkasten gaan we voortaan 
ook hier in huis maken. Jan Denissen en Maykel 
Vermeer zijn dit samen aan het opzetten.

Ik ben zelf operationeel veel met de projecten 
bezig. Op dit moment heb ik geen compleet 
team: Bjorn van Grinsven werd 1 december 
projectleider met Dennis Hofmans als werk-
voorbereider. Er komen veel opdrachten bin-
nen voor de Woningbouw, waar zij beiden 
vandaan komen, vandaar dat zij nu een team 
vormen samen met Corné Maas. Ik doe met 
name de utiliteitsklussen en doe dat nu dus 
even alleen. Iedere week komen er kandidaten 
op gesprek, maar we gaan hier voor kwaliteit 
en niet voor kwantiteit. Het is moeilijk om aan 
goed personeel te komen voor zowel de buiten- 
als de binnendienst.

Ambitie
Het is mijn ambitie om volgend jaar een team 
Utiliteit te hebben, dat samen met Michel van 
Kollenburg en Koen van Asten de scholen en 
distributiehallen aan kan pakken. Onze doel-
stelling was 3 miljoen met 5% rendement, dat is 
heel ambitieus met een minimale bezetting. De 
projecten komen wel, ik heb zelfs een project af 
moeten wijzen vanwege de bezetting. 

We werken nu erg veel met inleners op kan-
toor en de afdeling U & W zit ook al weer be-
hoorlijk vol. Het is de bedoeling ook bij Service 
W-teams te plaatsen om samen met het team 
van Robert Goutziers de kleinere projecten te 
doen. 

Overnames
Ik vind echt het bewonderenswaardig hoe snel 
Henny zijn doelstelling realiseert m.b.t. de 
nieuwe vestigingen en het opzetten van een 
W-afdeling bij Hoppenbrouwers. Ik realiseer 
me wel dat de ondersteunende afdelingen het 
flink voor hun kiezen krijgen door de overna-
mes. Het is ook belangrijk om nu oog te blijven 
houden voor de medewerkers, want daar zit 
de kracht van Hoppenbrouwers. Het gaat snel 
maar je moet stappen durven te nemen om 
ergens te komen.”



Leon Uijtendaal,
Commercieel manager 
Werktuigbouw

“Vanuit een situatie waarin we volledig in de 
put zaten, kregen we binnen een week te horen 
dat we een doorstart zouden maken bij Hop-
penbrouwers. Vanaf dag één zijn we goed ont-
vangen door iedereen. Er was veel bereidheid 
van alle afdelingen om ons te helpen.”

“Toch waren de eerste weken best moeilijk, het 
voelde als ‘koken in andermans keuken’. Overal 
grijp je mis, je weet niet waar het zout staat, 
de boter…. De eerste maanden kostte dit veel 
energie en stukje bij beetje valt dat nu op zijn 
plaats. Het zoeken wordt minder, we hebben 
nu meer tijd en energie over voor waar het 
om draait. Bij Hoppenbrouwers is alles vrij ge-
structureerd, veel is geautomatiseerd, zoals het 
schrijven van je uren. Velen ervaarden dat als 
beperking van vrijheid, maar dat is natuurlijk 
niet zo. Inmiddels snapt iedereen het, dat moet 
in je dagelijkse routine sluipen. 

Zelfsturende teams
Ik heb erg moeten wennen aan de zelfsturende 
teams. Dit merk ik bij meer Sebregts-mensen. 
De teams zijn veel met zichzelf bezig. Ik, van-
uit mijn oude functie, nog meer met het totale 
plaatje. Ik wil nog teveel bijhouden: hoeveel 
W-opdrachten/-omzet  hebben we, hoe gaat de 
voorbereiding, hoe zit het met de uitvoering, is 
de service al op orde, etc. Met ons kleine ‘com-
merciële’ team werken we eigenlijk voor ieder-
een. We kijken (vaak samen met de E) wat er 
binnenkomt, waar we voor rekenen en hebben 
vaak het eerste contact met de klant. Daarna 
laten we het los naar de teams toe. 

Afronding Sebregts 
projecten
Veel klanten zijn mee overgegaan en de lopen-
de projecten zijn bijna allemaal afgerond. Eén 
Sebregts klant, waar we al 20 jaar voor werken, 
mailde mij onlangs wel dat ze niet tevreden wa-
ren over de dienstverlening van Hoppenbrou-
wers. Ze waren gewend, dat ik me er in zo’n 
geval al eerder mee zou bemoeien. Dat loopt 

Koken in andermans keuken
nu anders en die verantwoordelijkheid ligt bij 
de teams zelf. We moeten hier wel alert op zijn, 
want het kan zo maar een klant kosten.  

Nieuwe klanten
Bijna alle aanvragen die we krijgen zijn gecom-
bineerd E en W. De klanten hebben het liefst 
zoveel mogelijk prijzen. Vaak is dit niet seri-
eus en zijn ze gewoon benieuwd naar onze 
prijs. We hebben nu 50 miljoen aan W offertes 
weggedaan, dat is teveel voor wat er aan op-
drachten uitgekomen is. Ook hebben we nog 
steeds last van wat imago schade rondom het 
faillissement. Verder is het zo dat bestaande re-
laties van Hoppenbrouwers soms enige terug-
houdendheid hebben om meteen ook zaken te 
doen op W-gebied. Overwegingen hierbij zijn 
dan o.a.: afhankelijkheid van maar één instal-
lateur en korte historie van deze discipline bin-
nen Hoppenbrouwers. Dat snap ik wel, ze zijn 
kritisch.
Door de gestage groei zijn ook wij nog steeds 
op zoek naar vakmensen. Door structurele on-
derbezetting moet de kwaliteit in zijn geheel 
omhoog, daar valt nog wel wat te halen. Op 
zich natuurlijk een mooie uitdaging, iets wat 
ons zeker gaat lukken. Een mooi voorbeeld is de 
afdeling Service & Onderhoud waar we op ver-
schillende niveaus de juiste versterking hebben 
gekregen. De organisatie fleurt dan meteen op, 
het gaat wel om je aftersales! In de huidige tijd 
moet je het meteen goed doen, je krijgt niet 
snel een tweede kans. 

Doelstelling
Onze doelstelling was 3 miljoen voor dit jaar 
met de capaciteit die we hadden. Inmiddels 
kunnen we  zeggen dat we dit jaar de 5 miljoen 
behaald hebben en volgend jaar gaan we het 
dubbele doen. Dat zit in het groeimodel van 
de teams en de orderintake. Op 1 december 
hadden we 80% van de begroting voor 2016 al 
in opdracht, welk bedrijf kan dat zeggen anno 
2015. Voorwaarde is natuurlijk wel dat we de 
organisatie mee kunnen laten groeien met dit 
scenario. Ik geloof in het succes van Hoppen-
brouwers W en zie het als primaire doelstelling 
om binnen afzienbare tijd Hoppenbrouwers als 
totaalinstallateur op de kaart te zetten.” 



Toon Vereecken,
Hoofd Verbeteren
& Vernieuwen

“Het werken met negen stagiairs is ontstaan 
na een VSM sessie in het team van Koen Ver-
steijnen. In dit team was de focus goed, ook 
mede door het project Efteling theater wat 
we naast de VSM hebben opgepakt als LEAN 
project. Hiermee behaalden we een mooi re-
sultaat. Na dit succes hebben we besloten om 
meer stagiairs te gaan inzetten op de afdeling 
zelf.”

Digitale revolutie
“Met Bart van Oort hebben we flink wat stap-
pen gezet op het gebied van dashboards. De in-
formatie wordt hierdoor op alle niveaus trans-
paranter. We programmeren zelf de tablets en 
de apps, zoals de offertetool voor Duurzame 
energie. Op drie plekken hebben we stagiairs 
ingezet, Maikel bij Duurzame energie, Rick 
bouwde een app voor Machineveiligheid en 
Lindy heeft bij Inspectie en Onderhoud voor 
NEN 3140 en NEN 1010 zo’n zelfde app ingezet.  

Zo kun je bij de klant meteen de rapportage 
versturen en hoef je dit niet meer achteraf te 
doen. Dit scheelt echt veel uren in het proces! 

Webwerkbon
Hier hebben we flinke vooruitgang geboekt. We 
zitten nu bijna op 50 gebruikers. We zijn nog 
niet zo ver dat de factuur meteen naar de klant 
kan worden verstuurd, maar daar gaan we wel 
naartoe. Wel krijgt de klant meteen een rap-
portage in pdf. Dit zorgt voor veel efficiëntie en 
bespaart veel geld. Jordy heeft dit samen met 
de servicecoördinatoren echt tot een succes 
gebracht. De tevredenheid van de monteurs zit 
momenteel op een 7,6.

Magazijnverandering
De aanleiding hiervan was de overname van 
Sebregts. Bij de enquête die we aan het begin 
van het jaar hielden bleek dat de medewer-
kers niet tevreden waren over het magazijn in 
Udenhout. Na de verhuizing van het magazijn 
was er nog  steeds dezelfde ontevredenheid. 
We zijn begonnen met het magazijn gebrui-
kersvriendelijker te maken, de nieuwe scanners 

zijn daarvan een voorbeeld.  We gaan naar digi-
taal ondertekenen, waardoor je van de papier-
stroom af bent. Het magazijn ziet er visueel ook 
beter uit. We merken echt dat de tevredenheid 
is toegenomen. We willen nog naar een rappor-
tage per projectrek, zodat je bijvoorbeeld een 
e-mail ontvangt wanneer een artikel dat je hebt 
besteld (te) lang blijft liggen. Begin volgend jaar 
zullen we een nieuw tevredenheidsonderzoek 
uitvoeren.

Deurne
Het is het jaar van de integratie geweest. We 
hebben in korte tijd EVB omgeschakeld naar 
Atrium. Dit was belangrijk om inzicht te krijgen 
in de cijfers. Bo Verhoef leverde hieraan een 
bijdrage en volgend jaar zal een nieuwe stagiair 
samen met Paul Peeters het proces verder op-
pakken. Ikzelf blijf nog heen en weer pendelen. 
Een leerpunt bij de overname was de interne 
communicatie van onze afdelingen onderling. 
Iedereen was voor zichzelf iets aan het regelen, 
bijvoorbeeld de Hoppenbrouwerstrainingen en 
de inloopsessies. Er is in een te korte periode te 
veel op onze nieuwe collega’s afgekomen, daar-

Trots op de digitale revolutie en mijn jonge team



in hadden we beter moeten communiceren en 
intern moeten afstemmen waar de prioriteiten 
liggen. In januari ga ik naar Dongen. Het om-
schakelmoment naar Atrium zal zoals het er nu 
naar uit ziet 1 april zijn. 

LEAN training
De LEAN training werpt zijn vruchten af, waar-
door de vraag hiernaar groter wordt. Ik heb 
wel wat weerstand van sommige teams gehad. 
Daarin heb ik wel bijgedragen aan een posi-
tieve kijk op LEAN. Het werkt namelijk voor 
iedereen!  Collega’s hebben nog meer verbe-
terwensen en willen zelf ook graag stagiairs op 
hun afdeling, omdat ze merken dat er dan echt 
iemand gefocust is op een opdracht en er ook 
werkelijk iets gebeurt. Ruim 325 collega’s heb-
ben de LEAN training gehad. Begin volgend jaar 
nog een aantal teams van Industriële automati-
sering en daarna zijn Deurne en Dongen aan de 
beurt. Wij lopen wat LEAN betreft echt voorop 
in onze branche.

Communicatie
Door de groei moeten we steeds opnieuw scha-

Trots op de digitale revolutie en mijn jonge team
kelen en worden de vragen steeds groter. Ook 
de communicatiestromen en de inrichting van 
alle pakketten wijzigen. We doen ons best om 
de ondersteuning LEAN te houden, zodat ieder-
een makkelijk en snel geholpen wordt. 

Capaciteit
Met de toevoeging van de discipline Werk-
tuigbouw en twee vestigingen ben ik alleen al 
3 maanden bezig geweest. Ook ben ik het af-
gelopen jaar aardig wat tijd kwijt geweest met 
de certificering en dit gaat komend jaar alleen 
maar toenemen. Alle certificeringen moeten 
door de nieuwe vestigingen herzien worden 
volgend jaar. Verder wil ik graag meer capaci-
teit hebben op de ondersteuning voor de apps, 
hiervoor wil ik Rick aannemen als duaal stu-
dent. Ook zoek ik iemand op het gebied van 
LEAN, zeker op de projectenkant. Hier valt echt 
veel winst te behalen, je moet het totaalbeeld 
blijven snappen.

Trots
Onze doelstelling om meer dan € 100.000,- per 
jaar structureel te besparen en onszelf voor 

100% terug te verdienen  hebben we het afgelo-
pen jaar zeker gehaald. Ook hebben we door de 
projecten ook weer aan tevredenheid gewerkt. 
Dit is echt mijn “drive” om dit werk te doen. Het 
integratieproject van Deurne was mijn groot-
ste, maar ook leukste uitdaging. Ik werk nu iets 
meer dan drie jaar bij Hoppenbrouwers en heb 
een transformatie meegemaakt van één verbe-
terproject doen naar zelf een team neerzetten. 

Mijn team bestaat uit jonge stagiairs en als je 
ziet wat voor werk ze hebben verzet, dan ben 
ik daar heel trots op. Bij de afstudeerzitting van 
Bart van Oort was ik zelf ook trots: van stagiair 
naar duaal student en van duaal student naar 
in dienst. Nog een mooi voorbeeld: Bo Verhoef 
komt hier op eigen initiatief een zaterdag mee-
werken in het magazijn. Ik heb wel gezien dat je 
door het loslaten veel kunt bereiken. We heb-
ben veel bereikt met veel jonge mensen.”
 



Bart van Oort,
Duaal student
Verbeteren &
Vernieuwen
                        
“Samen met Jordy van Berkel hebben we tijdens 
onze stage de brievenmodule in Atrium geïm-
plementeerd. Daarna ben ik als duaal student 
doorgegaan op datagebied, met o.a. het ma-
ken van dashboards.”

Persoonlijk dashboard
“We schaften een pakket aan waarmee we ver-
schillende data aan elkaar konden koppelen. 
Alle algemene zaken waar veel onduidelijkheid 
over was zijn hierdoor inzichtelijk gemaakt om 
zo de ondersteunende afdelingen te ontlasten.  
Elke maand krijgen ruim 400 medewerkers 
hun persoonlijke dashboard: een overzicht van 
hun declaraties (uit Formdesk), vakantie uren 
(uit het salarissysteem BCS), toolboxen (online 
pakket), keuring gereedschappen (uit Atrium) 
enz. Hierdoor wordt echt actie ondernomen, 

Wij lopen voorop 
in onze branche

bijvoorbeeld wanneer ze achterlopen met tool-
boxen.  

Ook de coaches krijgen hetzelfde overzicht, 
met daaraan toegevoegd het ziekteverzuim. Zo 
hebben zij een totaaloverzicht van hoe hun me-
dewerkers ervoor staan en kunnen indien no-
dig bijsturen. Voorheen maakten sommige me-
dewerkers op het laatste moment in december 
hun toolboxen, terwijl ze dat nu beter verdelen 
over het jaar. Ook al werken hier straks 1.000 
medewerkers of hebben we zes vestigingen, 
dat maakt niet uit voor dit systeem.

Risicoprojecten
Voor mijn afstuderen heb ik samen met Corné 
de Meijer een puntensysteem bedacht om risi-
coprojecten in kaart te brengen. Projectleiders 
weten niet altijd welke projecten van hen ge-
vaar lopen. Er zijn een aantal risico’s die je kunt 
lopen waardoor je project een risicoproject kan 
worden. De informatie die hiervoor nodig is 
kunnen we allemaal uit Atrium halen, dus we 

weten veel alleen was het voorheen niet inzich-
telijk. Hiervoor hebben we een puntensysteem 
bedacht wat meet hoeveel risico er is. Alles 
wat boven een bepaalde score uitkomt is een 
risicoproject. We kunnen een projectleider au-
tomatisch een notificatie gaan sturen. Het kan 
vandaag nog goed gaan met een project, maar 
morgen vanwege een onbetaalde factuur in-
eens een risico vormen. De projectleider geeft 
vervolgens aan welke maatregelen er genomen 
worden, zodat het risico weer afneemt. Elke 
dag kun je zo de status van een project inzien. 
Ook dit systeem is op de groei gemaakt, het 
aantal projecten maakt niet uit.

Elke dag leren
Ik heb dit zelf op mogen zetten en mensen erbij 
betrokken. Er is steeds meer behoefte aan en 
het groeit nog steeds. Ik leer hier elke dag en 
het is mooi om te zien wat je allemaal uit zo’n 
systeem krijgt. Het gaat om zaken die voorheen 
nog nooit uit Atrium gehaald zijn. En in onze 
branche lopen wij hiermee zeker voorop!”



Hugo van Gisbergen,
Magazijnbeheerder
          
“Na 27 jaar bij Sebregts te hebben gewerkt 
kwam het faillissement niet als een donder-
slag bij heldere hemel. We wisten dat het niet 
goed ging, maar toch ging alles in een stroom-
versnelling. Als je pech hebt heb je geen baan 
meer, dat was natuurlijk zorg nummer één. Die 
zorg werd gelukkig weggenomen door Hoppen-
brouwers.”

Voorraadbeheer
“Eenmaal hier in dienst moesten we volle bak 
vooruit, tijd om na te denken was er niet. De 
verhuizing werd snel geregeld. Vervolgens 
moesten we nadenken over de inrichting van 
de werktuigbouwkundige afdeling bij een elek-
trotechnisch bedrijf. Samen met o.a. Toon Ver-
eecken hebben we ons hiermee bezig gehou-
den en net voor de zomervakantie hadden we 

Een hele zorg minder
het idee (de verhuizing naar een ander pand) 
uitgewerkt. Na enkele aanpassingen werd uit-
eindelijk de W aan de E toegevoegd. Bij Se-
bregts was het magazijn heel anders ingericht, 
daar was geen voorraadbeheer zoals hier. Hier 
volgen we de artikelen van A tot Z en ligt alles 
op locatie. Daar kon ik het magazijn in mijn 
eentje behappen, hier niet daar is het bedrijf 
te groot voor. 

Efficiënt werkend
magazijn
De W is nog een kleine afdeling en het meeste 
werk doen we voor de E, dat is nieuw voor mij. 
Ik ben iemand die graag de controle heeft en 
dat heb ik nu nog niet. Er valt nog veel te leren. 
De diversiteit van artikelen met bijbehorende 
gereedschappen is groot. Hier moet ik mijn 
weg nog in vinden. Ook was er onvrede over de 
gang van zaken in het magazijn. Dat zijn we nu 
aan het verbeteren. Het is dan ook erg hectisch 

geweest het afgelopen jaar. Met elkaar zijn we 
hard op weg naar een efficiënt werkend maga-
zijn. Hiervoor krijgen we hulp van de afdeling 
Verbeteren & Vernieuwen. 

Mooi en schoon bedrijf
We willen graag dat iedereen tevreden is over 
het magazijn. We hebben hier wel hulp bij no-
dig van iedereen, bijvoorbeeld door het tijdig 
opruimen van de projectrekken en het retour 
sturen van artikelen. Dat scheelt ruimte waar-
door we ordelijk kunnen werken, zodat het 
voor iedereen overzichtelijk is.  Ik merk wel 
dat we hiervoor veel medewerking krijgen. De 
meesten nemen het magazijn serieus. Bij Hop-
penbrouwers werken heel veel collega’s die 
hun verantwoording nemen en prettig in de 
omgang zijn. Het is een mooi en schoon bedrijf, 
dat vind ik erg prettig.”



Erik Fridael,
Projectleider Service Werk-
tuigbouw

“Er waren verschillende kandidaten voor de overname 
van Sebregts. Ik was blij met Hoppenbrouwers. Een bedrijf 
dat de stoute schoenen aantrekt om een nieuwe discipline 
op te starten en dan ook nog eens een heel bedrijf over-
neemt; best gewaagd.”

“Ik had meteen een klik en ben snel begonnen om de Se-
bregts klanten mee over te nemen: dat is voor 90% ge-
lukt! Soms met wat twijfel, zoals bij Elho. Als voormalig 
klant van Teurlings maakten zij aan de E-kant veel overna-
mes door Hoppenbrouwers mee (eerst Teurlings, daarna 
Van Wanrooij). Daarna ook aan de W-kant (Sebregts). Ze 
hebben al het werk een tijdje op ‘hold’ gezet, maar onder-
tussen verleenden wij op W-gebied wel dezelfde service. 
Omdat we voor ze klaar zijn blijven staan hebben ze nu 
het preventief onderhoud bij ons ondergebracht. 
 
Samenwerking E
De samenwerking met E verliep  erg vlot. Ik had gedacht 
dat er twee groepen zouden zijn, een E en een W, maar 
we werden heel snel opgenomen door de E-collega’s. Zij 
hadden klussen voor ons en wij voor hen. We hebben el-
kaar ook nodig, zoals Gerard en Jochem, de service-coör-
dinatoren bij storingen. De teams groeien behoorlijk, er 
komt dan ook veel meer werk binnen nu we een totaal-
concept aanbieden. We kunnen daar ook nog in groeien 
met bepaalde keuringen zoals SCIOS (Stichting Certfice-
ring Inspectie en Onderhoud van stookinstallaties). 

Open bedrijf
We zijn als compleet bedrijf overgenomen, met een da-
tabestand van klanten. De verwachting was één op één 
door te kunnen gaan, maar intern moest er veel gebeuren 
en er is al veel gebeurd. Niet alles wat voor E goed werkt, 
is ook geschikt voor W. We werkten beiden met Syntess, 
maar wel op een hele andere manier (bijvoorbeeld het 
invoeren van contracten). Daarin moeten we nog een 
combinatie vinden. Wat ik heel fijn vind is dat Hoppen-
brouwers een open bedrijf is: je mag heel veel, maar van 
de andere kant wordt er ook veel van je gevraagd. In com-
binatie met de overname én de groei is dat best intensief. 
De groei kan ook een nadeel zijn, we hollen er vaak ach-
teraan. We moeten ervoor waken dat ondanks de groei, 
de kwaliteit hetzelfde blijft.”

Wij bieden een totaalconcept



Harrie Hijstek,
Projectleider Dak

“De overgang naar Hoppenbrouwers was voor mij een 
grote omschakeling. Bij Sebregts was dak een ‘klein’ on-
derdeel van het grote geheel. Hier ben ik ook een ‘klein’ 
onderdeel, maar word ik wel in de grote hoop meegetrok-
ken.”

Vindbaarheid
“Bij Hoppenbrouwers draai ik nu als volwaardige afdeling 
mee. Door me open te stellen voor alle ‘vernieuwingen’ 
is het me uiteindelijk erg meegevallen. De grote klanten, 
zoals de ROC ’s, De Wever en de Mytylschool wisten van 
de overname, en ze wisten waar Harrie Hijstek uithing. 
Voor de particulieren was dit in het begin wat moeilijker. 
Sinds de flyer actie weten ook zij me beter te vinden. We 
hebben nu veel nieuwe particuliere klanten, niet persé de 
dak klanten van Sebregts. 

Samenwerking met
Duurzame energie
Onze teams zitten op één afdeling en hebben veel con-
tact met elkaar. We proberen steeds meer combi-projec-
ten te maken. Klanten die zonnepanelen willen, advise-
ren we ook over de staat van het dak. Soms krijgen we 
dan opdracht voor een dakrenovatie. Al is het soms ook 
lastig, omdat het dak zelf geen geld opbrengt, maar de 
zonnepanelen zich wel terugverdienen.

Pluspunten
Dat we als volwaardige afdeling mee mochten heb ik als 
zeer positief ervaren. We merken nu een bepaalde groei, 
waardoor we ook in de buurt van de beoogde omzet kun-
nen komen. Van alle onderhoudscontracten van Sebregts 
gingen er maar drie niet mee over naar Hoppenbrouwers. 
Eén bedrijf en twee particulieren, niet zo’n hele grote. De 
rest loopt door en de klanten zijn tevreden. 

Telefoon
Bij slecht weer stond de telefoon bij Sebregts roodgloei-
end, en hier krijg ik twee telefoontjes op een dag. Ze we-
ten nog niet wie ze moeten bellen. Hierdoor hadden we 
een terugval in de werkzaamheden, we konden de jon-
gens net aan de gang houden. Dit is wel verbeterd sinds 
de flyer actie in september, langzaamaan beginnen we te 
groeien. Ik heb er alle vertrouwen in dat het volgend jaar 
beter gaat lopen.” 

Een volwaardige afdeling Dak



Wij hebben zo´n 80 opnames 
per week

Martin de Brouwer,
Projectleider
Duurzame energie

“Mijn eerste jaar als Projectleider was hectisch 
en druk, we groeiden erg hard. Niels en ik be-
gonnen samen met een eerste montageploeg. 
In de loop van het jaar kwamen daar nog een 
montageploeg, vier adviseurs voor particulie-
ren, twee adviseurs voor bedrijven, een com-
mercieel medewerker binnendienst, een BBL-er 
en twee stagiairs bij.”

Bouwjaar
“Duurzame energie is een jonge concurrerende 
markt. We moeten volume hebben om winst te 
kunnen maken. De afdeling is nog niet renda-
bel, het hangt in de laatste weken van het jaar 
van één groot project af of we rond de ‘0’ uitko-
men. Negen van de elf mensen hebben we dit 
jaar aangenomen, dat is een hele investering. 
Ik beschouw dit jaar dan ook als een bouwjaar. 
Volgend jaar beginnen we met twee ingewerk-
te montageploegen en in november hebben we 
zelfs al een tweede bus aangeschaft. 

Verbeterprojecten
Wanneer de verkopers bij de klant zitten, kun-
nen ze de offerte al meteen klaar hebben. 
Hiervoor hebben we zelf een systeem gemaakt 
dat gekoppeld is aan Atrium. Ze kunnen alle 
panelen uit Atrium met bijbehorende prijzen 
aanbieden. Ook de planning is te koppelen, zo 
is meteen inzichtelijk wanneer er tijd is voor 
montage. Verder is onze stagiair Marnick van 
den Brand volop bezig om onze vindbaarheid 
op internet te verhogen. En de monteurs volg-
den trainingen om vakbekwamer te worden, 
waardoor we meer efficiency halen. Zo zijn we 
continue bezig om de processen te verbeteren 
en de doorlooptijd te verkorten. 

Team Dak
We werken veel samen met Harrie Hijstek en 
zijn team. Het plaatsen van een dakdoorvoer 
regelen we samen ‘over het bureau heen’. Bij 

particuliere klanten is vaak voor plaatsing van 
de zonnepanelen een dakrenovatie nodig. Dit 
combineren we met onze monteurs en de dak 
monteurs. Ook deze samenwerking onderling 
gaat erg goed.

Andere vestigingen
In Deurne hebben we de eerste systemen al 
verkocht en gelegd. Voor die regio hebben we 
een verkoper in Horst die werkt vanuit huis. 
Hij heeft Noord en Midden Limburg als rayon. 
Daarnaast hebben we drie verkopers voor 
Noord-Brabant. Zo hebben we het hele gebied 
opgesplitst in regio’s. Vanuit Udenhout wordt 
alles vervolgens gemonteerd. 

Onze showroom maakt binnenkort plaats voor 
een soort callcenter, omdat we veel moeten 
bellen met particulieren. We hebben in Uden-
hout nog wel ruimte over om wat te kunnen la-
ten zien, maar helaas kan dat niet in Deurne en 
Dongen. In Dongen hadden ze al een  ´PV-tak-
je´. Gilbert van der Lee stuurt hun aanvragen 
nu aan ons door, dat geeft hen ook meer rust.

Particuliere markt
We zijn ten opzichte van vorig jaar met 370% 
gegroeid in particuliere projecten. Voorgaande 
jaren hadden we vaak één groot (combi)pro-
ject. Ook hadden we vorig jaar een combipro-
ject van € 600.000,- (de indak zonnepanelen 
van Vogeltjesbuurt). Dit jaar realiseerden we 
dezelfde omzet met alleen particulieren. Onze 
standaard omzet is stabiel. We zitten vol tot 
eind januari en doen zo´n 80 opnames in de 
week.

Ik vind het mooi dat we bij Hoppenbrouwers 
de kans kregen om een nieuwe discipline op te 
zetten. Jammer dat we dit jaar nog geen winst 
maakten. Dat gaan we volgend jaar zeker wel 
doen.”



2015 is 
voorbij
gevlogen

Projecten
Er is geen duidelijke scheiding tussen mijn pro-
jecten en die van mijn collega projectleiders . 
We doen dat meer op gevoel en kijken wat bij 
wie past. Al hebben we natuurlijk wel een ei-
gen klantenkring opgebouwd. We zijn veel aan 
het werk geweest bij onze vaste relaties: 2Col-
lege, Caterpillar, Willem II College en Mill Hill 
College. In 2014 kregen we opdracht voor de 
N261 en die hebben we dit jaar afgerond. We 
hebben tien objecten gemaakt en opgeleverd. 
Het was een groot project, maar wel verdeeld 
over diverse weken. Soms was het avond- of 
nachtwerk. Ook zijn we aan het werk bij het 
magazijn van de Homefashion Group (het oude 
Kwantum), waar voorheen Teurlings en daarna 
Van Wanrooij installateur waren. 

Rabobank Oisterwijk heeft ons gevraagd om 
hun verbouwing met hetzelfde team dat de 
Rabobanken in Hilvarenbeek, Berkel-Enschot 
en Udenhout heeft verbouwd aan te nemen. 
Eigenlijk is dit project net te groot voor ons, 
maar als de klant erom vraagt zeg je geen nee. 
De doorlooptijd en energie die we erin moeten 
steken gaat ons eigenlijk ver te boven. Hierdoor 

kunnen we de projecten niet meer goed verde-
len. Je merkt dat dit voor de flexibiliteit van het 
serviceteam lastig is. 

Andere vestigingen
Marc van Mierlo is nieuw in zijn functie als pro-
jectleider Service in Deurne. Ik ben een soort 
buddy voor hem en ik heb een aantal gesprek-
ken met hem gehad met als doel hem onze 
werkwijze te leren en handvatten te geven op 
het gebied van Syntess en calculatie.  Ik heb 
ook contact gehad met de afdeling Service in 
Dongen, maar ook daar is de planning vol, dus 
we kunnen voorlopig nog geen werk bij elkaar 
kwijt. 

Ambitie
Mijn wens voor volgend jaar is een afdeling Ser-
vice waar W en E geïntegreerd zijn, waarbij we 
van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ver-
beteren. Ik heb een LEAN managementtraining 
gevolgd bij Arpa om een lerend team te kunnen 
worden, dat continu kan blijven verbeteren. Ik 
moet daar zelf eerst stappen in nemen om een 
goed voorbeeld te kunnen geven. Hierin ben ik 
mezelf aan het ontwikkelen.”

Bas Tekath,
Projectleider Service

“Onze afdeling is intern gegroeid, er is een cal-
culator bijgekomen. Ook hebben we de mon-
teurs verdeeld per team. De drie projectteams, 
van Robert Goutziers, Paul Kremers en mijzelf, 
hebben nu ieder hun eigen monteurs. Dit heb-
ben we gedaan om meer flexibiliteit en duide-
lijkheid te krijgen voor de planning.”

2015
“Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen. We 
zijn intern verhuisd van de oudbouw naar de 
nieuwbouw en vervolgens zijn we daar intern 
ook al drie keer van ‘eiland’ verwisseld. Mark 
van Rooij is sinds 1 juli als calculator aan ons 
team toegevoegd. In het begin dacht ik: “Hoe 
hou ik hem 40 uur per week aan de gang?”, 
maar hij heeft nog geen dag zonder werk ge-
zeten. Als Utiliteit en Woningbouw groeit en zij 
maken nieuwe projecten, die ook service nodig 
hebben, dan groeien wij mee. Dit moeten we 
wel goed blijven oppakken. We zijn nog steeds 
op zoek naar minimaal twee monteurs voor 
ons team. Het is voor heel Hoppenbrouwers 
een uitdaging om vakbekwaam personeel te 
vinden.

Service werktuigbouw
Service Werktuigbouw is bij ons aangesloten 
en meteen aan de slag gegaan. De manier van 
werken moet nog wat meer in ‘Hoppenbrou-
wers stijl’ gaan gebeuren. Daarmee bedoel ik 
de wijze van administreren en spullen archive-
ren. Het gaat om kleine zaken, zoals een mail-
box als archief gebruiken i.p.v. Atrium. 



Ik 
zit op een 

kleine afdeling 
en ondanks de 

groei verandert er 
niet veel voor mij.

Leo Roosen

Iedereen 
werkt met 

man en macht 
om alles op po-
ten te zetten.

patrIck 
schouten

Het 
gaat steeds 

meer om de cij-
fers en financiële as-
pecten en we moeten 
het vaktechnische niet 

gaan vergeten.

Ronald Zoontjens

We 
moeten de 

bedrijfscultuur 
zoveel mogelijk 

plat laten, wanneer 
dit lukt is de formule 

GOUD.

Wim Vromans

Wat vinden 
collega´s van 
de groei van 
ons bedrijf?

We 
moeten 

er voor zorgen 
dat iedere nieuwe 
medewerker onze 
cultuur mee krijgt.

Corné Maas

Vroeger wa-
ren we een klein 

zeilbootje en nu een 
logge tanker.

Het voordeel is dat een 
logge tanker niet omgaat en 

het zeilbootje wel.

Johan Groenheide

De 
groei van 

Hoppenbrouwers 
vind ik zeer positief, 
en wordt ook in de 

markt door klanten posi-
tief gewaardeerd.

Bjorn van Grinsven



Ik 
zit op een 

kleine afdeling 
en ondanks de 

groei verandert er 
niet veel voor mij.

Leo Roosen

De 
opname 

van werk-
tuigbouw is een 

goede uitbreiding 
voor ons als to-
taalinstallateur.

Mark Alblas

Het 
mooie van 

groei is dat men-
sen door kunnen ont-

wikkelen. We zijn groot 
geworden door klein te 
blijven en dat moeten 

we vooral blijven doen. 

Theo Pijnenburg

Voor 
mij voelt 

Hoppenbrou-
wers nog
steeds als

een familiebedrijf.

Ben Snijder

De 
verhouding 

eigen mensen/
inleners moet beter. 
Minder inleners op 

eigen mensen.

Marcel Schapendonk

Door 
de groei kan 

ik mezelf scherp 
houden. Communi-
ceren blijft het tref-
woord voor de toe-

komst.

Yvonne van 
Wijk

Vroeger wa-
ren we een klein 

zeilbootje en nu een 
logge tanker.

Het voordeel is dat een 
logge tanker niet omgaat en 

het zeilbootje wel.

Johan Groenheide

We 
moeten 

blijven pra-
ten over wat een 
Hopje eigenlijk is.

Jochem Maas

Ik vind het 
geen enkel probleem 
dat we snel groeien, 

deze weg hebben we in-
geslagen en kunnen we wel 

aan. Het is alleen jammer dat 
we elkaar niet meer bij naam 

kunnen aanspreken. De cultuur 
blijft zeker goed in de vestiging 
Udenhout,  Deurne en Don-
gen zullen ons zeker volgen.

Wilhelmine Vermeer



Lean werkt ook al 
in het voortraject
Nesse Broeckaert
Werkvoorbereider
Inspectie

“Ook wij als team Inspectie & Onderhoud heb-
ben afgelopen jaar de focus gehad op efficiën-
ter werken. Mede door de LEAN gedachte con-
creet toe te passen binnen onze projecten en de 
ontwikkelingen van de inspectietool, zijn we als 
afdeling ook meer geprofessionaliseerd.”

Werkvoorbereiding
“Van een klant in de food industrie kregen 
we de vraag om de verouderde vluchtwegar-
maturen te vervangen. Een behoorlijk project 
waarbij meer dan 115 vluchtwegarmaturen 
vervangen moesten worden. De doorlooptijd 
van een project was normaal vrij lang aange-
zien de monteurs voorheen de materialen zelf 
bij elkaar moesten zoeken. Hier hebben we het 
anders gedaan en meer tijd genomen in de 
voorbereiding. Hoe zit de bestaande armatuur 
nu en hoe moet deze er straks komen? Dit werd 

concreet uitgewerkt in een situatieschets van 
de gehele installatie. Ieder armatuur werd ge-
codeerd en in iedere doos zaten de juiste mon-
tagematerialen. Zo hoefde de monteur zelf niet 
te zoeken en kon hij in een veel kortere tijd de 
armaturen vervangen.

Rendement
In het verleden zocht de monteur alles zelf bij 
elkaar. De voorbereiding is nu tot op detail ge-
regeld. Nu kostte het mij meer tijd, maar we 
hebben het zeker terugverdiend, doordat de 
doorlooptijd enorm verkort werd. De reden 
waarom we hier zo scherp op waren was omdat 
we anders tegen kostprijs zouden werken. Door 
het op deze manier aan te vliegen hebben we 
toch nog een rendement van 15% op dit project 
gemaakt. Michael de Jong heeft de aansturing 
op het project in goede banen geleid. Voor het 
team Inspectie & Onderhoud is dit zeker een 
werkwijze die we vaker zullen inzetten om dit 
soort projecten zo snel mogelijk te kunnen 
doorlopen.”

Coen van de Berkmor-
tel, Eerste monteur 
Panelenbouw Deurne

“De grootste verandering na de overname van 
Hoppenbrouwers is dat we van een kleine orga-
nisatie naar een groot bedrijf zijn gegaan. Het 
voordeel is dat het veel meer kansen biedt voor 
ons maar ook als bedrijf. Waar voorheen over-
legd moest worden over de aanschaf van een 
schroevendraaier, worden er nu tien tegelijk 
besteld. Op de werkvloer hebben we niet veel 
last gehad van de overname. Ik kijk met een po-
sitief gevoel naar 2016. Er zullen steeds weer 
nieuwe mensen op de werkvloer bij komen om-
dat collega’s de kans krijgen om door te groei-
en. Ik zou nog graag door willen groeien naar 
de functie van werkvoorbereider Panelenbouw 
en ik heb dit dan ook recent kenbaar gemaakt.”



Christian Wijnen,
Inspecteur Deurne

“Sinds 2000 ben ik werkzaam bij EVB, van BBL 
leerling naar Technicus sterkstroominstallaties, 
en sinds 2012 in de functie van inspecteur. Met 
de overname door Hoppenbrouwers zien we 
weer groei en nieuwe kansen. De overgang 
van EVB naar Hoppenbrouwers is vlug gegaan, 
maar het is goed dat we doorgepakt hebben. Ik 
heb de samenwerking met de nieuwe collega’s 
als zeer prettig ervaren.” 

Er is een klik
“Ik heb nu de uitdaging om het inspectieteam 
verder uit te bouwen en op de kaart te gaan 
zetten in de regio Deurne. Het komend jaar kan 
ik me hier volledig op focussen. Zo gaan we 
bijvoorbeeld ook de bestaande inspectieklan-
ten uit het verleden weer benaderen. Het klikt 
goed met de inspectiecollega’s uit Udenhout en 
ik heb de laatste periode veel van ze geleerd. 
We leren ook van elkaars processen en pakken 

Focus op inspectie
daar het beste uit om het complete proces te 
optimaliseren.

Een voltallig inspectie-
team
Wij hebben nu vrij kleine inspectieprojecten. 
Dit is zeker een verschil met Udenhout, die 
meer bij grote industrieklanten actief zijn en 
grotere projecten draaien. GEA Food Solutions 
is één van de grotere inspectieklanten van-
uit Deurne. En daar zijn we erg trots op. Hier 
voeren we onder andere de NEN 3140 en ther-
mografische inspecties uit en nemen we een 
stukje netspanningsanalyse mee. En uiteraard 
werken we de tekeningen van het pand bij, zo-
dat deze actueel blijven. In totaal is dit een pro-
ject van 1.600 uur wat verdeeld is over vijf jaar. 
Ik zit daar nu gemiddeld één dag per week op 
locatie. Komende jaren hoop ik meer van deze 
klanten te krijgen om zo het team met mini-
maal drie inspecteurs uit te kunnen breiden. Ik 
zie de toekomst met plezier tegemoet als Hop-
penbrouwers Deurne.” 

Nick van Leuken,
Eerste monteur
Panelenbouw Deurne

“Het eerste halfjaar werkten we nog als EVB 
electrical systems. Na de overname door Hop-
penbrouwers in mei was het in het begin vooral 
afwachten wat er allemaal zou veranderen. Ik 
zie het nu als iets positiefs en er is financieel al 
veel verbeterd.

We hebben ons gereedschap op tijd en kunnen 
hierdoor lekker werken. Ik heb de ambitie om 
door te groeien naar tekenaar Utiliteit en heb 
hier intern ook naar gesolliciteerd. De reacties 
zijn positief. Waar het voorheen beperkt was 
om door te kunnen groeien, biedt de overname 
voor ons nu juist kansen!”



Paul Peeters,
Hoofd Panelenbouw 
Deurne

“Ik werkte ruim 10 jaar bij EVB in Deurne voor-
dat het in mei 2015 overgenomen werd door 
Hoppenbrouwers. Ik werk als hoofd panelen-
bouw met een team van 12 eigen monteurs, 2 
BBL-ers en 2 stagiairs.”

Groeimogelijkheden
“Het eerste gevoel wat ik had na de overname 
was heel positief. Ik zag vrij snel dat Hoppen-
brouwers ons als bedrijf verder zou gaan bren-
gen qua ontwikkeling. We moeten er hard voor 
werken, maar het leidt nu ergens naar, we gaan 
vooruit en we kunnen gaan groeien. Ik ervaar 
het zelf als een leuk en mooi bedrijf dat zorgt 
voor net een beetje extra saus over het geheel.

Capaciteit
Sinds de overname zie je nu de eerste mon-
teurs binnen ons team al langzaam doorgroei-
en. Je verliest natuurlijk goede monteurs, maar 
het biedt wel mogelijkheden. Deze waren er 
eigenlijk voorheen niet of beperkt. Nu verloopt 
dat traject veel sneller en het stimuleert andere 
monteurs ook weer. Het geeft ook weer de mo-
gelijkheid om de capaciteit van onderaf aan te 
vullen. Martien Martens is als mijn werkvoor-
bereider ook doorgegroeid naar projectleider 
Industrie, dat is wel iets waar je nu last van 
hebt, maar het biedt de organisatie wel groei-
perspectief.

De uitdaging naar
efficiënter werken
Ik vind het leuk om nieuwe dingen te doen. De 
overgang naar een nieuw pakket Syntess Atri-
um levert aan de ene kant extra werk op, maar 
ik zie het ook als een leuke uitdaging. Als het 
eenmaal geïmplementeerd is dan ben ik ervan 
overtuigd dat het een verbetering is ten opzich-
te van ons oude systeem. 

Mijn ambitie is om onze processen steeds 
verder te verbeteren en verspillingen weg te 
nemen. De LEAN gedachte helpt ons daarbij. 

Panelenbouwers Udenhout bezoeken hun collega’s in Deurne

Zo veranderen we de werkplaats regelmatig, 
omdat je ander type klanten en panelen gaat 
krijgen. We richten de werkplaats dan zo in 
dat het weer efficiënter werkt. Ik denk dat alle 
vestigingen onderling al goed samenwerken en 
we pikken verbeteringen op waar het kan. De 
werkplaats in Udenhout is nu net als in Deur-
ne vanuit het LEAN principe ingericht. Nog een 
kans die ik zie binnen de panelenbouw in Uden-
hout is: zorgen dat de materialen compleet zijn 
voordat er wordt gestart, dit werkt veel effici-
enter. 

Leermoment
Een leermoment is denk ik wel de periode dat 
we over zijn gegaan naar Syntess Atrium waar 
we iets meer tijd voor hadden moeten uitrek-
ken. We hebben een aantal weken gehad om 
te implementeren, waar we eigenlijk nog een 
periode van proefdraaien nodig hadden. Daar 
hebben we in de werkvoorbereiding wel last 
van gehad omdat we niet volledig ingericht 
waren. Ons inkoopproces verliep natuurlijk ook 
heel anders dan in Udenhout, bij ons verliep 

dat via de administratie en nu doen de teams 
dat zelf.

 Het verschil tussen
de panelenbouw in
Udenhout en Deurne
Wij bouwen in Deurne voornamelijk voor der-
den, de machinebouwers. In Udenhout worden 
de panelen voor 80% gebouwd voor projecten 
en 20% voor derden. Onze panelen zijn gemid-
deld ook wat kleiner, we bouwen incidenteel 
weleens grote panelen, maar dat is niet onze 
core business. 

Mijn uitdaging voor 2016 is om mijn eigen team 
ingericht te hebben, de systemen geoptimali-
seerd te krijgen en natuurlijk de omzet verder 
uit te bouwen en zorgen voor continuïteit. 
Wellicht laat de tijd en de groei het ook toe om 
verder uit te breiden door het stukje verdelers 
erbij te nemen.”



Panelenbouwers Udenhout bezoeken hun collega’s in Deurne

Jeroen Bertens, Hoofd 
panelenbouw/magazijn 
Udenhout

“Ook bij ons komt de Energiefabriek voorbij. In 
januari zijn we daaraan begonnen, maar van 
maart tot en met juli heeft dat veel energie ge-
kost. We hebben er met 30 man aan gewerkt, 
waarvan er tien ingeleend waren. We hebben 
bijna vier maanden aan één stuk elke dag en 
twee zaterdagen in de maand overgewerkt.”

LEAN
“Halverwege het jaar zijn we, onder leiding van 
Kevin Pelkmans (stagiair Verbeteren & Vernieu-
wen), met de LEAN training aan de slag gegaan. 
Hierbij namen we de inrichting van de werk-
plaats onder de loep. Het resultaat is dat er 
nu een logische workflow in de werkplaats zit. 
Van binnenkomende goederen tot mechanisch 
assembleren, bedraden en testen. Nu gaat het 
in de juiste volgorde de werkplaats in en weer 
uit. Een aantal gereedschappen maakten we 
mobiel, zodat we bepaalde werkzaamheden bij 

de werkplek kunnen doen i.p.v. in de mechani-
sche ruimte. Hierdoor verliezen we minder tijd. 
De praktijkschool hebben we uit de werkplaats 
gehaald. Het was vaak erg rommelig en we had-
den die ruimte echt nodig. De projectrekken 
zijn verplaatst naar de expeditie, wat aan de 
achterkant van de werkplaats veel meer licht 
geeft. Het is nu echt veel ruimer. 

Team
Ten opzichte van vorig jaar was ons team dit 
jaar stabiel. Tijdens  de Energiefabriek hadden 
we tien inleners, waarmee we de grote projec-
ten maakten. Voor de rest van het jaar hebben 
we iedereen goed aan de gang kunnen houden. 
Als we volgend jaar de verdelers voor Van Loon 
erbij krijgen, dan zouden we er al weer twee 
man bij moeten hebben. In de werkplaats is 
meer plek dus kunnen we  ook een paar man 
extra kwijt.

Projecten 2016
Er zijn al een aantal waterprojecten die we 
volgend jaar kunnen gaan maken als ook een 

project voor de Efteling, Holle Bolle Gijs. We 
kunnen nooit verder dan acht weken vooruit 
kijken, maar de ervaring is dat er altijd wel werk 
van machinebouwers binnenstroomt. We gaan 
ook alle verdelers voor Primark maken (een 
project van Marcel Hendrikx). Verder hebben 
we nog externe klanten op het gebied van ver-
delers en bouwden we ook voor EVB een aantal 
verdelers voor utiliteitsprojecten. Dit willen we 
ook met Dongen gaan doen.

Tip van EVB
Uit de LEAN training bleek dat er veel verlies zat 
in de werkvoorbereiding van de panelenbouw. 
Elk IA team bestelt voor ons de panelen die wij 
vervolgens maken. Wanneer wij dan beginnen 
met een kast, zit een werkvoorbereider vaak op 
locatie bij een klant en hebben wij geen aan-
spreekpunt. We hebben nu afgesproken om 
alle werkvoorbereiding van de panelenbouw bij 
Robbert Schellekens of een andere werkvoor-
bereider neer te leggen. Dit werkt veel effici-
enter en dan krijgt het ook de aandacht die het 
verdient. Dit was overigens een tip van de pa-
nelenbouwers uit Deurne. Het was in het begin 
nog wat onwennig, omdat we werk weghalen 
bij de werkvoorbereiders van IA. Van de andere 
kant hebben zij allemaal vacatures openstaan 
voor werkvoorbereiders, dus misschien geeft 
het hen wel wat lucht en meer rust. 

Bewerkingsmachine
Sinds maart hebben we de CNC bewerkingsma-
chine in gebruik. Die kwam op het juiste mo-
ment voor de piek met de Energiefabriek. Hij 
heeft toen zes weken aan één stuk gedraaid, 
op dit moment zo’n anderhalf uur per dag. We 
hebben berekend dat we de helft van de be-
werkingstijd willen besparen ten opzichte van 
nu en gekeken hoeveel projecten we doen. We 
verdienen de machine dan in vier jaar terug. 
We doen niets meer met de hand, zelfs de al-
lerkleinste plaatjes niet. De ervaringen zijn dus 
heel positief. Thomas Heslenfeld en Tom Ma-
rijnissen volgden een training voor de machi-
ne. Zij dragen hun kennis nu weer over aan de 
anderen. Ook schreven zij een handboek voor 
gebruik en onderhoud, die we ook met Deurne 
hebben gedeeld.”



Arnic de Labie,
Systeembeheerder

“Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan 
van groei. Groei door overnames, nieuwe vesti-
gingen en groei in Udenhout. Het was een uit-
daging om alle ontwikkelingen bij te benen en 
de boel in de lucht te houden. Er is veel geïnves-
teerd om de groei mogelijk te maken.”

Groei
“Ik ben het afgelopen jaar met veel nieuwe din-
gen bezig geweest. Vragen als: hoe koppel ik de 
vestigingen aan elkaar, communiceren met de 
nieuwe collega’s, veel samenwerken met Toon 
Vereecken. Het is belangrijk om een nieuwe 
vestiging zo snel mogelijk te laten integreren 

met onze systemen, dan spreken we dezelfde 
taal en werken we eenvoudig samen. In Deurne 
werken de collega’s sinds 23 november volledig 
op het computersysteem van Udenhout. We 
werken allemaal in Atrium, met hetzelfde mail-
systeem, dezelfde telefooncentrale, etc. 
Het is een enorme uitdaging om een nieuwe 
vestiging van de oude situatie te integreren in 
onze systemen. Er moet goed gekeken worden 
naar de werkwijze, naar de situatie ter plaat-
se en de behoefte van de mensen. Samen met 
Toon Vereecken ben ik nauw betrokken bij de 
overnames, dit kunnen we niet uitbesteden. 
Wij hebben kennis van het bedrijf en van de 
techniek. Ik groei zelf ook mee, voor mij is het 
echt een kans om verder te groeien in mijn 
functie en om het werkplezier te vergroten.

 Kunnen we outsourcen?
Samen met Marcel de Boer kijken we naar de 
toekomst. Er moet echt iets veranderen. De 
nieuwe investeringen die we hebben gedaan 
zijn nodig geweest, maar willen we kunnen 
blijven groeien dan moet er meer gebeuren. 
Door de snelle groei van de organisatie kun-
nen we te weinig aandacht besteden aan het 
dagelijkse systeembeheer. We zijn momenteel 
aan het bekijken of we sommige zaken kun-
nen ‘outsourcen’. In november hadden we bij-
voorbeeld in het weekend een groot probleem 
waardoor we niet konden inloggen. We hadden 
het te druk om dagelijks de systemen te mo-
nitoren, hierdoor ging dat fout. We overwegen 
momenteel om bepaalde taken uit te beste-
den, zoals het monitoren van onze systemen. 

Een menukaart voor ICT



Ook moeten we een aantal zaken in kaart bren-
gen; hoeveel geheugen gebruiken we, hoeveel 
gebruikers zijn ingelogd, hebben we genoeg 
licenties, zijn alle systemen up-to-date, welke 
foutmeldingen vragen aandacht? Door dit uit 
te besteden kunnen we onze aandacht meer 
richten op de behoefte van de gebruikers. Ook 
weten we dan zeker dat deze zaken geborgd 
zijn tijdens vakanties etc.

Helpdesk
Frank Hagenaars bemant nu de helpdesk. Hij 
werkt samen met Mustafa Kaptan, stagiair, 
die helpt bij het installeren van de nieuwe sys-
temen. Met de komst van vestigingen zal de 
helpdesk ook anders ingericht moeten worden. 
Collega’s uit Deurne en Dongen kunnen immers 
niet makkelijk bij ons binnenlopen. Wij kunnen 
geen onderscheid maken tussen collega’s van 
verschillende vestigingen, we willen iedereen 
naar tevredenheid helpen. We zullen de help-
desk dus zodanig moeten inrichten dat ieder-
een even snel geholpen wordt. Daarom gaan 
we het komende jaar een aantal zaken zodanig 
inrichten dat de gebruiker eenvoudige vragen 
zelf kan oplossen en dat verzoeken voor nieuwe 
IT middelen snel afgehandeld kunnen worden.

Menukaart
IT middelen zijn handige hulpmiddelen in het 
dagelijkse werk. Maar ze zijn ook kostbaar. Dat 
merken teams bijvoorbeeld als ze voor een 
paar weken een tekenaar moeten inlenen. 
Voordat hij volledig aan het werk kan ben je 
vaak zo´n 10 tot 15 duizend euro aan investe-
ringen verder. In 2016 gaan we alle IT middelen 
per maand aan de teams doorbelasten. Op die 
manier weet ieder team iedere maand wat het 
aan IT kwijt is. Het wordt dan duidelijker wat 
een nieuwe gebruiker, een nieuwe laptop per 
maand kost. Op die manier kan een team een 
betere afweging maken of alle die middelen 
wel nodig zijn.”

We hebben nu aan uitgeefbare hardware:
• 213 Laptops
• 186 Thin Cliënts
• 110 Tablets
• 80 Smartphones  
• 40 TekenStations
Verder nog:
• 366 Abonnementen/licenties

Miguel de Koninck, Projectleider Water
   
“Het jaar 2015 heeft voor ons vooral in het teken gestaan van het project Energiefabriek. In no-
vember 2014 zijn we na een onderbreking van meer dan een jaar opnieuw gestart met de soft- en 
hardware engineering voor de Energiefabriek in Tilburg. Vrij snel bleek dat de door ons gebouw-
de kasten vanwege de vele wijzigingen opnieuw gebouwd moesten worden. Er werd gezamenlijk 
besloten om de afgewerkte kasten, die al meer dan een jaar bij ons stonden, te strippen. Vervol-
gens zijn van april tot en met juni de kasten gefaseerd naar Tilburg gegaan.”

Energiepiek
“Ook de software engineering moest compleet worden aangepast, daar zijn we tot eind augustus 
mee bezig geweest. Half april begonnen we met de montage, met een flinke piek in juni. Op dat 
moment zaten we met ongeveer 70 man op locatie. In december zijn we aan het afbouwen en 
zitten er nog zo’n 15 monteurs ter plaatse. Kees Kouwenberg nam het installatiegedeelte voor 
zijn rekening. We zijn nu de fabriek gefaseerd in bedrijf aan het stellen om in maart 2016 op te 
kunnen leveren. Dat heeft nog wel wat voeten in de aarde vanwege de juridische verwikkelingen 
die nog spelen. 
Tussendoor hadden we nog een ander project. Bij Bosch hebben we lijn 1 en 2 omgebouwd van 
MADAP naar Siemens. Bij Bosch draait, buiten de allernieuwste lijnen, nu alles op Siemens. Dit 
project hebben we in mei opgeleverd.

Overnames
Groter worden biedt voor- en nadelen. Hoe zorg je voor cultuurbehoud en weet je wie ieder-
een is. Toen ik hier in 2001 begon werkten we met 100 mensen en nu met 500. Een flink aantal 
nieuwe gezichten! Een groter bedrijf met meer regio’s, betekent ook meer werk verder weg van 
Udenhout. We hebben nu ook twee projecten in het noorden van Nederland waarvoor onze 
monteurs ‘in de kost’ gaan, omdat het te ver is om elke dag op en neer te rijden. 
Maar groter worden biedt natuurlijk ook kansen om door te groeien, anders hadden collega’s 
zoals Roel Hoosemans, Kees Kouwenberg en ik hier ook niet met zijn drieën aan tafel gezeten. De 
bedrijven die we hebben overgenomen hebben geen Industriële automatisering. Op dat gebied 
merk ik er zelf minder van. Misschien moeten we eens een keer een industriële tak overnemen.
Ik heb zelf in een groot bedrijf gewerkt en die cultuur paste niet bij mij, een zwaar management 
met een baas boven de andere baas. Het is logisch dat Roel directeur Water is geworden, omdat 
de directie het anders niet kan behappen. Het is goed dat Hoppenbrouwers geen tussenlagen 
kent want dat zou weinig toevoegen.”

Pieken met energie



Sjef Borgmans,
Projectleider Industrie

“Maltha, een glasrecycler uit Heijningen, was 
een nieuwe klant voor ons. Vanwege onze re-
latie met BOM Engineering werden we uitge-
nodigd om in te schrijven voor dit project. Het 
project omvatte het elektrisch loskoppelen en 
demonteren van een bestaande sorteerlijn en 
het bouwen van een volledig nieuwe glas sor-
teerlijn.”

LEAN planning
“Op basis van de prijs en ons plan het project 
LEAN aan te pakken, kregen wij eind januari 
de opdracht. De totale doorlooptijd van het 
project was bijzonder ambitieus, waarbij we 
bovendien afhankelijk waren van meerdere 
partijen: Maltha zelf, een sloopbedrijf en een 
mechanisch constructiebedrijf. Het was voor 
die partijen de eerste keer dat ze met een LEAN 
planning aan de slag gingen. Na een korte intro-
ductie door Toon Vereecken aan alle partijen, 
zijn we in februari meteen met de planning aan 
de slag gegaan.  

In de uitvoering op locatie hadden we drie 
maanden de tijd: van stop productie oude lijn 

tot start productie nieuwe lijn. We hebben ons 
vanwege de korte tijd compleet gefaciliteerd 
met kantoor-, materiaal- en werkplaats units. 
Dit heeft ons veel efficiency opgeleverd. 

Toch viel het niet mee om de planning goed te 
volgen. Al snel bleek dat de planning qua me-
chanische werkzaamheden te ambitieus was. 
Er kwamen veel onverwachte werkzaamheden 
bij, waardoor het project op mechanisch ge-
bied achterstand opliep. Zelf hielden we per 
dag de voortgang van alle werkzaamheden bij, 
daardoor konden we duidelijk aantonen wat 
wanneer moest worden uitgevoerd door alle 
partijen.

Logistieke operatie
Wij zijn constant blijven hameren op de LEAN 
planning, waardoor we druk op de planning 
hielden. Vanwege alle ad hoc werkzaamheden 
kwam er voor ons ook behoorlijk wat meerwerk 
uit. Dat was een hele uitdaging. Na ongeveer 
vijf weken zijn we op locatie begonnen. De en-
gineering liep nog toen we al moesten demon-
teren. De panelen waren net op tijd klaar voor 
installatie. Dat hebben we met zijn allen goed 
gedaan. De korte doorlooptijd was een uitda-
ging, maar het is ons wel goed gelukt. Doordat 

wij goed druk wisten te houden op de LEAN 
planning kon de lijn toch drie weken eerder in 
gebruik worden genomen dan als gevolg van de 
mechanische uitloop te verwachten was. 

De nieuwe productielijn is uiteindelijk 1 juli 
2015 in bedrijf genomen. In al die tijd lag de 
fabriek stil, want ze hebben maar één lijn. Dit 
betekende een gigantische logistieke operatie, 
omdat de andere twee fabrieken van Maltha 
de totale productie voor hun rekening moesten 
nemen.
Kortom een uitdagende klus waarin het gehele 
projectteam een prestatie heeft geleverd waar 
we allemaal trots op kunnen zijn!

Kleine projecten
Naast project Maltha hadden we ook nog wat 
kleinere projecten onderhanden, zoals Cos-
un (een  zusterbedrijf van Suiker Unie) waar 
we een pilotlijn bouwden. En voor J-Tec (een 
kunstmestfabrikant in Heerlen) deden we de 
besturingskasten en het installatiewerk voor 
een silopark. Verder nog continu onderhoud, 
projecten en modificaties bij o.a. Bosch Tilburg, 
Suiker Unie, Perfetti van Melle, en weer diverse 
besturingen op Schiphol.”

Een project vol uitdagingen



Ilco Verheijden, Hoofd 
administratie

“Het werk op onze afdeling is enorm toegeno-
men het afgelopen jaar. Ook de overname van 
Sebregts had een behoorlijke impact. Vooral 
omdat die tegelijk kwam met onze eigen explo-
sieve groei. We hebben met ons team een berg 
werk verzet en ook veel extra uren moeten ma-
ken om al het werk gedaan te krijgen.”

Inleners
“In 2015 kwamen er bijna evenveel inleners 
als vaste medewerkers in dienst, 270 in totaal. 
Deze werden op dezelfde manier verwerkt, al-
leen voor de vaste medewerkers was dat ge-
automatiseerd en voor inleners niet. Via een 
verbetertraject dat Rian van de Pas opzette 
worden deze gegevens voortaan automatisch 
aan Atrium toegevoegd via een door het in-
leenbureau ingevuld Formdesk formulier. Ook 
de urenverwerking is volledig gedigitaliseerd, 
niemand krijgt meer een papieren weeklijst. 

Bezetting
Joost van Empel en Joël Vosman zijn aange-
nomen om de druk weg te halen bij het in-
boeken van de inkoopfacturen. We krijgen per 
dag gemiddeld 220 inkoopfacturen binnen, 
120 daarvan zijn ICF (automatische gekoppel-
de facturen, zoals van Rexel). Het restant van 
de facturen vraagt nog best veel aandacht. De 

Naar een groeibestendige 
administratie toewerken

jongens verwerken samen gemiddeld zo’n 100 
facturen per dag. Voor de vakantie hadden we 
een achterstand van 800 openstaande inkoop-
facturen. We kregen er meer binnen dan we 
weg konden werken per dag. Nu staan de in-
koopfacturen gemiddeld twee dagen open. Dit 
hebben we dus weer goed onder controle. 

Sissy van Egeraat begeleidt de nieuwe mede-
werkers, Joost, Joël en Monique Versteijnen. En 
omdat Wilhelmine Vermeer volgend jaar met 
pensioen gaat zal Sissy een aantal taken van 
haar overnemen. Monique neemt dan weer 
taken van Sissy over. Rick Vermeer sprong het 
afgelopen jaar overal in waar dat nodig was. Hij 
gaat zich nu steeds meer bezighouden met pro-
jecten. In beginsel bij de Energiefabriek maar 
nu ook steeds meer bij andere teams. Daar-
naast is Rick ook steeds meer betrokken bij het 
maken van de maandcijfers en het jaarwerk. 

We kochten dit jaar voor ruim 1,2 miljoen euro 
aan nieuwe auto’s (75). Ons wagenpark bestaat 
nu uit 260 auto’s (excl. het wagenpark van Van 
Loon uit Dongen). Dat is ook een hele adminis-
tratie geworden. We hebben deze taak over-
gedragen aan Joost. Anne Maas focust zich nu 
volledig op de salarisadministratie. De handge-
schreven werkbon is vervangen door een tablet 
met de webwerkbon. In de toekomst kunnen 
ze dan meteen een factuur sturen. Wilhelmi-
ne factureerde 25 jaar geleden voor 2 miljoen 

euro per jaar en nu voor 60 miljoen euro in nog 
steeds dezelfde werktijd. 

Lokale betrokkenheid
We gaan nu ervaren hoe we het met de ver-
schillende vestigingen gaan doen. In principe 
kunnen wij alles vanuit Udenhout, maar we 
willen natuurlijk ook de lokale betrokkenheid 
behouden. Facturatie zal op locatie blijven en 
de uren kunnen gecontroleerd worden op de 
vestiging. Wat werkbaar is moeten we nog 
gaan ervaren. Nu Deurne in Atrium werkt be-
tekent dit meer werk voor ons en moeten we 
gaan bepalen wie wat gaat doen. Sissy en Rick 
hebben regelmatig contact met onze collega’s 
in Deurne, zodat zij ook snel de mogelijkheden 
van Atrium leren kennen.

Toekomst
Met Marcel ben ik in gesprek over hoe we de 
komende jaren de administratie gaan inrichten. 
We moeten de werkzaamheden verdelen en 
bepalen wie welke werkzaamheden gaat over-
nemen tijdens bijvoorbeeld de vakantieperio-
des. Wat doen we als er nog meer vestigingen 
zijn? De individuele teams merken niet veel van 
een overname, maar voor de ondersteunen-
de afdelingen verandert er juist heel veel. Eén 
taak zou door drie mensen uitgevoerd moeten 
kunnen worden en één persoon zou drie taken 
moeten kunnen doen. Dan heb je een ideaal 
plaatje dat ook groeibestendig is.“



Koen Versteijnen,
Projectleider Beveiliging

“Medio juni afgelopen jaar kreeg ik de kans om projectleider in oplei-
ding te worden. Bij het Efteling theater heb ik begin 2015 de ontrui-
mingsinstallatie aangepakt. Mede door dit project maakte ik zelf een 
ontwikkeling door, waaraan ik de kans om projectleider te worden te 
danken heb.”

“Dit was niet het eerste project dat ik zelfstandig heb begeleid, met 
Jurian Jakobs als werkvoorbereider was Conferentieoord Kapellerput 
mijn eerste project als projectleider. Vanwege de drukke planning van 
Koen van den Hurk kwam deze opdracht bij ons team terecht. Wij heb-
ben daar de brandmeldinstallatie aangepast zodat deze voldoet aan de 
geldende normen voor certificering. Eind december vindt de inspectie 
plaats. Bij een brandmelding moeten de liften gestuurd worden en deu-
ren in brandscheidingen sluiten. Daarnaast zal het slow-whoop signaal 
gemeten worden of dit aan de norm voldoet. Deze certificering zal een 
dag in beslag nemen. De inspectie wordt uitgevoerd door Bureau Veri-
tas, zij zijn daarvoor geaccrediteerd. 

Ontwikkelen
Ons team houdt zich voornamelijk bezig met inbraak-, toegangscontro-
le- en cameraprojecten. We merken dat we het steeds drukker krijgen 
door de groei van Hoppenbrouwers. Dit betekent dat we alle zeilen 
bij moeten zetten. De monteurs worden helaas steeds schaarser, daar 

Rie-Emma Staats,
Medewerker
onderhoud Beveiliging

“Via Koen van den Hurk en Marina de Jong kwam ik bij Hoppenbrouwers 
terecht. Esser, het bedrijf waar ik destijds werkte, ging verhuizen. Ik kwam 
dus al uit de brandmeld branche en deed daar de onderhoudscontracten. 
Ik werd heel warm ontvangen door de collega’s van Hoppenbrouwers.”

Wennen
“Hier worden veel minder de regels van bovenaf bedacht en hoeft niet 
alles tot in detail overlegd te worden. Daardoor wordt er wel meer van de 
medewerkers verwacht, maar dat ervaar ik als prettig. Natuurlijk moest ik 
er wel aan wennen, maar ik kan hier veel beter mijn ‘ei’ kwijt. Ik merk hier 
dat we, ondanks de groei, nog steeds een echt familiebedrijf zijn. 

Onderhoud
Sinds 1 maart van dit jaar ondersteun ik Marina de Jong en plan ik het on-
derhoud. Vanaf 2016 ga ik zelfstandig onderhoudscontracten aanbieden 
aan de klanten. Marina zal mij hierin ondersteunen op de dagen dat ik 
er niet ben. Ook de rapportages met restpunten van de onderhoudsmon-
teurs komen bij mij terecht. Deze kan ik weer aanbieden. En als er vragen 
zijn tijdens het plegen van onderhoud komen die ook bij mij. Het contact 
met klanten was ik wel gewend, maar ik heb nu meer met particulieren 
dan bedrijven te maken en dat vind ik veel persoonlijker.”

Een echt
familiebedrijf

Iedereen kan zich hier 
blijven ontwikkelen



moeten we echt voor knokken als Hoppen-
brouwers. Wel staan we er als bedrijf financieel 
gezond voor en iedereen kan zich hier blijven 
ontwikkelen, dat vind ik positief.
Het team van Koen van den Hurk is op dit mo-
ment onder andere bezig om de discipline be-
veiliging in Deurne op de kaart te zetten. Ook 
bij Van Loon in Dongen werken medewerkers 
op beveiliging, samenwerking zal zeker gezocht 
worden in de toekomst. We kunnen altijd van 
elkaar leren.
Voor project Poppodium 013 in Tilburg, hebben 
we een camerasysteem aangebracht. Samen 
met de teams van Frank de Kok, Koen van As-
ten en Mike van Hellemond doen we een aan-
tal combiklussen en verder hebben we nog een 
aantal kleinere projecten onder handen.

Doelstelling
Onze doelstelling van dit jaar was € 750.000,- 
omzet en dat gaan we halen. Voor volgend jaar 
is de doelstelling € 1.200.00,- omzet, dat wordt 
een mooie uitdaging. We hebben een leuk jong 
team en hopen komend jaar volop te groeien 
en te ontwikkelen.”

Iedereen kan zich hier 
blijven ontwikkelen Arno Tollens,

Werkvoorbereider
Datanetwerken

“Afgelopen jaar was een goed jaar. De omzet 
nam toe en het winstcijfer is heel erg mooi. Er 
zit groei in ons team, we hebben nu een va-
cature voor de buitendienst. We zien wel dat 
het grote datawerk in de combi-projecten zat. 
Hier ben ik aan het begin van het jaar van los-
geweekt, wat een positief resultaat heeft voor 
het rendement. Het nadeel is dat de omzet in 
verhouding lager wordt. Kleinere projecten met 
een hoger rendement. Bij deze kleine projecten 
zit vaak ook wat elektrowerk. We zoeken dan 
ook een elektro- of een datamonteur.”

Grote projecten
“Verder hebben we veel grote klanten waar we 
al jaren terug mogen komen, zoals de Efteling, 
Rhenus Contract Logistics en Perfetti Van Mel-
le. De Efteling breidt telkens uit en wil het hele 
park voorzien van een draadloos netwerk. Hier-
voor hebben we nieuwe bekabeling aangelegd. 
We zijn daar nu bezig om het intranet voor 
eigen medewerkers via schermen zichtbaar te 
maken. Ook in de horecagelegenheden hangen 
schermen met daarop de ingrediënten die in 

de maaltijden zitten. Hiervoor hebben we ook 
een heel traject uitgerold. De Efteling geeft mij 
ook steeds vaker het totaalplaatje in opdracht. 
Dan ben ik het aanspreekpunt voor alle partij-
en voor bijvoorbeeld graafwerk, timmerwerk, 
schilderwerk enz. 

Rhenus in Tilburg en Son is een mooie klant. We 
hebben daar alle hallen aangepast. Voorin de 
hal staan een soort inpaktafels voor de bestel-
lingen van webwinkels. Rhenus verzorgt hier-
voor de orderpicking voor een bepaalde huur-
der. De fabrikant wil dan eigen patchkasten en 
glasvezel, omdat ze uit veiligheid niet over het 
netwerk van Rhenus willen communiceren.  
Regelmatig word ik ook wel benaderd door 
andere installateurs, die wel data doen, maar 
bewust van glasvezel afblijven. Ze hebben er de 
(dure) apparatuur en de kennis niet voor.

Service
Mijn team is bij Service beter op zijn plek. De 
werkzaamheden zijn meer servicegericht, het 
is vaak  kortlopend van een paar dagen tot een 
paar weken werk, al worden deze projecten 
ook steeds groter. Ik vind het een uitdaging om 
steeds de juiste oplossing voor de klant te vin-
den.”

De juiste oplossing



Frank de Kok,
Projectleider Utiliteit

“Al ruim 20 jaar werk ik bij Hoppenbrouwers, 
eerst als tekenaar en daarna als werkvoorberei-
der. Ik werkte in het team van Koen van Asten 
en we hadden het zo druk dat er een werkvoor-
bereider bij moest komen. Dat was niet de juis-
te oplossing bleek later en begin dit jaar kreeg 
ik daarom de kans om zelfstandig een team te 
gaan leiden als projectleider.” 

Team
“Ik heb in het begin wel even moeten wennen 
aan mijn nieuwe functie, maar het bevalt het 
me nu erg goed. Veel taken deed ik voorheen 
toch al zelfstandig. De eerste maand heb ik 

Bouwen aan een eigen team
alleen gewerkt, daarna is Arjan van Dijk van-
uit de buitendienst als werkvoorbereider naar 
‘binnen’ gekomen. Sinds een half jaar werkt 
ook Rob Wouters als tekenaar in ons team. Het 
kostte even wat tijd om ze beiden in te werken, 
maar inmiddels werken we prettig samen. In 
de buitendienst werken Marcel Bertens, Corné 
van den Oetelaar en Paul Klijn in mijn team. Na-
tuurlijk rouleren Koen en ik ook met de mon-
teurs als het nodig is. 

Kantoren bouwen
Mijn eerste project was De Leest in Waalwijk en 
aan de Energiefabriek Tilburg heb ik samen met 
IA een bijdrage geleverd. Nu ben ik met een 
aantal projecten van Gebr. Versteijnen Trans-
port bezig. Dat zijn o.a. een grote hal in Tilburg 

en twee nieuwe Barge Terminals (een haven 
waar de containers worden gelost). Ook maak-
ten we het nieuwe kantoor van Bouwmanage-
ment Vogels. Koen en ik doen hetzelfde soort 
werk. Ik wil wel graag meer kantoren doen en 
Koen doet graag de hallen. De verdeling van de 
projecten maakt tot nu toe niet uit. 

Doel
Mijn doelstelling voor dit jaar was 1,2 miljoen, 
dat gaat me wel lukken samen met het team. 
Volgend jaar moet het 1,8 miljoen zijn en dat 
komt ook wel goed. Alleen de winstdoelstel-
ling….die zal niet meevallen.” 



We delen dezelfde 
toekomstvisie

Een jong team
“Bij mijn start in mei 2015 heb ik meegelopen 
met de projecten van Marcel Hendrikx. Ik deed 
de werkvoorbereiding en projectleiding voor 
het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. Daarna 
ben ik gaan calculeren voor een polikliniek in 
Oss wat een dependance is van het Bernho-
ven Ziekenhuis te Uden. Bij de uitvoering van 
het project heb ik de projectleiding op me ge-
nomen. In november ben ik van start gegaan 
met een eigen team: een werkvoorbereider, 
tekenaar, uitvoerder en monteurs. We starten 
volgend jaar weer met een nieuw project voor 
Jiffy International AS in Zwijndrecht, dit is een 
wereldwijde leverancier van milieuvriendelijke 
systemen, potten en substraten voor de tuin-
bouwsector. Ze staan al vele jaren op de voor-
grond op het gebied van duurzaamheid.

Training nieuwe
leidinggevende
De training nieuwe leidinggevende vind ik erg 
waardevol. Er komen steeds nieuwe onderwer-
pen aan bod. Zo krijg je juridisch en financieel 
inzicht, maar ook hoe bepaal je je doelstellin-
gen. Eigenlijk alle facetten die je nodig hebt als 
leidinggevende. Je kennis wordt bijgespijkerd, 
het houdt je scherp en up-to-date. 

Netwerken
Mijn toekomstvisie sluit aan bij die van Hop-
penbrouwers. Het is mijn ambitie om als pro-
jectleider een nieuwe vestiging op te richten 
in West-Brabant en daar ons werkgebied uit te 
breiden. Samen met Frank van Sundert en Mar-
cel Hendrikx zijn we hiervoor klanten aan het 
benaderen en personeel aan het werven. We 
doen dit via reclame en het sponsoren van eve-
nementen. Zo hebben we bijvoorbeeld busi-
ness seats bij NAC en ben ik lid van de business 
club. Dit is vooral om extra in het zakelijk net-
werk te groeien. We komen daar mensen tegen 
uit allerlei verschillende branches. In oktober 
stonden we op de NAC Bussiness Fair (beurs). 
Daar kwam een lead uit voort voor de afdeling 
zonnepanelen van Martin de Brouwer, maar we 
hebben ook veel nieuwe contacten opgedaan. 
Ook ‘Roosendaal leeft’ hebben we gesponsord 
om de naamsbekendheid te vergroten en voor 
werving van nieuwe collega’s.”

Björn Koeyvoets,
Projectleider Utiliteit

“Bij mijn vorige werkgever, Elkor Elektrotechniek, had ik geen uitdaging meer 
in mijn werk. Ik was vastgeroest in het bedrijf en had er ook geen groeimoge-

lijkheden meer. Die zijn er wat mij betreft genoeg bij Hoppenbrouwers!”



Ellen Vermeer, Hoofd 
Personeelszaken

“We hebben afgelopen jaar een record aan 
nieuwe collega’s verwelkomd. Maar liefst 1.600 
sollicitaties hebben we ontvangen. We hebben 
450 sollicitatiegesprekken gevoerd en hiervan 
zijn 185 sollicitanten onze collega’s geworden.”

Overnames
Met de overnames van Sebregts, EVB en Van 
Loon bestaat ons huidige personeelsbestand 
uit 527 medewerkers.

Ziekteverzuim
We hebben een extreem laag ziekteverzuim 
van 1,08% (dit is exclusief Dongen en Deurne). 
Complimenten voor ons allen! In totaal hebben 
159 medewerkers zich in het afgelopen jaar 
moeten ziekmelden. En helaas hebben we te 
maken gehad met vijf langdurig zieken. Alle vijf 
hebben ze aangepast werk gedaan binnen hun 
eigen functie of vervangend werk. Het ziekte-
verzuim werd grotendeels veroorzaakt door 
korte verzuimgevallen van 1-2 dagen. Vaak kun-
nen deze verzuimsituaties voorkomen worden 
door goed voor jezelf te zorgen. Neem tijdig en 

voldoende rust, mijdt langdurige hoge werk-
druk, eet gezond en kleed je naar de weersom-
standigheden.

Uitdiensttreding
In totaal hebben 29 medewerkers ons verlaten 
dit jaar, waarvan 13 op ons verzoek zijn gegaan. 
Dit maakt dat ons vertrekpercentage extreem 
laag is met 4,8%. Het vinden van goed en pas-
send personeel is en blijft een uitdaging. De re-
den dat collega’s op ons verzoek zijn vertrokken 
had dan voornamelijk te maken met het feit dat 
ze niet bleken te passen binnen het team, hun 
kennisniveau toch te laag bleek of vanwege on-
voldoende functioneren. Hierdoor konden we 
een aantal contracten niet verlengen.

Wat een leergierig
bedrijf!
We typeren ons bedrijf als een ‘lerende organi-
satie’; een organisatie die scholing en ontwik-
keling aanpast aan de veranderende omgeving 
waarin we werkzaam zijn. Dit jaar hebben we 
deze term wel heel letterlijk genomen met 
maar liefst 867 gevolgde opleidingen. Hiervan 
volgden 222 collega’s een interne LEAN training 
bij Toon Vereecken. Tot op heden hebben 575 

verschillende medewerkers een cursus gevolgd.

De jeugd heeft de toe-
komst
In 2015 startten 22 enthousiaste leerlingen met 
hun BBL-opleiding elektrotechniek of werktuig-
bouwkunde. Zij volgen hun lessen in onze eigen 
vernieuwde praktijkschool in het oude maga-
zijn in Udenhout. Jef Sprangers, Eric van Gestel 
en Maykel Vermeer begeleiden deze leerlingen.

Onze ambitie is om voor komend jaar ook vol-
doende leerlingen te werven in Deurne en Don-
gen, zodat we ook hier een eigen praktijkschool 
kunnen opzetten. Dus mocht je interesse heb-
ben om in de avonduren les te geven aan de 
startende BBL-leerlingen, geef het dan door 
aan personeelszaken.

Het afgelopen jaar hebben maar liefst 61 me-
dewerkers een BBL opleiding niveau 2-4 bij een 
ROC in onze nabije omgeving gevolgd. Ook zijn 
er 19 medewerkers geslaagd voor hun MBO op-
leiding niveau 2-4. Het is goed om te zien dat 
het afgelopen jaar iedereen na het behalen van 
hun niveau 2 diploma verder is gaan leren met 
niveau 3. 

2015 stond voor PZ in het 
teken van RECORDS



Imke Onderwater,
Personeelsfunctionaris

“Wat me opvalt bij Hoppenbrouwers is dat het 
een groot, professioneel en dynamisch bedrijf 
is. Er wordt een ambitieuze koers gevaren en 
elke dag is anders. Ondanks deze ontwikkeling 
wordt naar mijn idee de gemoedelijke cultuur 
goed behouden. Iedereen is oprecht geïnteres-
seerd in de ander en overal staan de deuren 
open. De drie dagen dat ik meegeholpen heb in 
de buitendienst vond ik erg leuk en volgens mij 
vonden de monteurs dat ook.”

Prettig binnenkomen
“Na mijn studie Personeel en Arbeid heb ik 
als intercedente bij een uitzendbureau in de 
zorgsector gewerkt en daarna drie jaar bij het 
UWV, waar ik mensen begeleidde naar een 
nieuwe baan. Op 1 oktober ben ik hier begon-
nen als personeelsfunctionaris. De techniek is 
dus nieuw voor mij, maar op de een of ande-
re manier hebben mannenberoepen mij altijd 
aangetrokken. In het begin heb ik veel kennis-
makingsgesprekken gehad. Wat mij opviel is 
dat hier echt de tijd voor genomen werd en dat 

Vier weken voelen 
als een half jaar

iedereen bereid is om te helpen waar nodig. 
Ik heb de eerste maanden als een erg warm 
welkom ervaren en voel me helemaal thuis bij 
Hoppenbrouwers. 

Dynamiek
De dynamiek in het bedrijf spreekt mij aan. Er 
gebeurt momenteel erg veel en veranderingen 
zijn aan de orde van de dag. Iedereen denkt 
hier in mee en wil er het beste van maken. Er 
wordt met passie gewerkt en het is leuk om 
daar onderdeel van te zijn. Daar krijg ik energie 
van. Het inwerken gaat erg snel en dat vind ik 
fijn. Na vier weken voelde het alsof ik hier al 
een half jaar rond liep. Miriam van der Linden 
ging vrij snel nadat ik was begonnen met zwan-
gerschapsverlof dus dat is even flink aanpoten. 
Maar mede dankzij de goede ondersteuning 
van mijn collega’s heb ik er alle vertrouwen 
in dat het goed gaat komen. Inmiddels ben ik 
volop sollicitatiegesprekken aan het voeren, de 
teams aan het ondersteunen bij personeels-
vraagstukken en heb ik de banenavond van 7 
december georganiseerd. Voor je het weet is 
het hier 16.30 uur of later.”

Daarnaast volgen 9 medewerkers op dit mo-
ment een HBO opleiding naast hun baan.

Veiligheid voor (H)op
Er is dit jaar veel gedaan aan het opleiden in 
het kader van veiligheid: 64 medewerkers be-
haalden hun VCA diploma. Dit kan zijn vanwege 
herhaling, doorgroei naar een nieuwe functie 
of juist omdat ze nieuw zijn in de branche. Sinds 
september kunnen we dit examen digitaal in 
huis aanbieden en is de uitslag na afloop me-
teen bekend.

Vanuit onze opdrachtgevers kregen we steeds 
vaker de vraag of onze medewerkers in het be-
zit zijn van een hoogwerker certificaat. Om aan 
dit verzoek te kunnen voldoen hebben we hier-
voor 49 medewerkers opgeleid.

Vaktechnische kennis 
op pijl houden
Vanwege wijzigingen in de NEN 1010, hebben 
alle service medewerkers dit jaar de training 
‘Opfris NEN 1010’ gevolgd. In 2016 zullen we 
meer van deze trainingen gaan organiseren, 
zodat de kennis bij de teams weer up-to-date 
is. Op de afdeling Duurzame energie hebben 
medewerkers hun diploma ontwerpen zonne-
stroom behaald en voor de inspectietraining 
van Elektroraad hadden we maar liefst twee 
groepen vol met kandidaten.

Met de komst van onze discipline Werktuig-
bouw hebben we ook hiervoor het cursusaan-
bod uitgebreid. Er zijn al een aantal collega’s op 
cursus geweest voor legionella en bodemener-
gie.

Hoppenbrouwerstraining
Met de komst van zoveel nieuwe collega’s, ook 
vanuit de andere vestigingen, hebben we dit 
jaar voor 10 groepen de Hoppenbrouwerstrai-
ning georganiseerd. We vinden het belangrijk 
dat zij kennis maken met onze cultuur, nor-
men en waarden. Ook hebben we steeds meer 
nieuwe leidinggevenden die opgeleid worden. 
Na de eerste groep zijn we dit jaar de training 
nieuwe leidinggevende en de juridische trai-
ning ook opgestart voor een tweede groep van 
nieuwe leidinggevenden. Deze drie trainingen 
blijven we organiseren.”



Het goede uit 
Dongen
aanvullen met 
het goede uit 
Udenhout 

Synergie
“Wij zijn beiden mensenbedrijven, dat is redelijk uniek in de branche. 
Wij kijken op dezelfde manier naar de bedrijfsvoering en hebben men-
sen werken in teams, die we ondersteunen met alle faciliteiten die ze 
nodig hebben. Dit is een redelijk schaars gedachtengoed, zowel Hop-
penbrouwers als Van Loon delen deze gedachten. Voor ons bedrijf en 
de toekomst van het bedrijf was dit dan ook de ideale overname. Het 
is de vraag of een bedrijf van onze omvang nog bestaansrecht heeft 
in deze markt. De groeiambitie van Hoppenbrouwers sloot aan bij de 
toekomstvraagstukken van Van Loon. Heel duidelijk een synergie. 

Een schoonfamilie erbij
De afgelopen weken waren voor mij een bevestiging dat we als be-
drijven heel veel op elkaar lijken. Gezien vanuit het perspectief van 
de mensen is het even wennen dat we van elkaars concurrenten nu 
collega’s zijn geworden. Maar het is ook mooi om te ontdekken dat 
er veel overeenkomsten zijn tussen de manier waarop wij naar onze 
medewerkers kijken. We voelen ons erg welkom. Al is het wennen om 
het Van Loon gevoel op een goede manier aan het Hoppenbrouwers 
gevoel te verbinden. In feite hebben wij als Van Loon familie er een 
schoonfamilie bijgekregen. Het wij-gevoel van Dongen moeten we 
koesteren, maar we moeten ook weten dat we er een hoop collega’s  
bij hebben gekregen die ons de toekomst in kunnen helpen. We heb-
ben veel kennis te delen. Daar wordt ook al gebruik van gemaakt, men 
vindt elkaar via intranet. Voor ons allemaal was dit de beste keuze. 

Toekomst
We gaan Van Loon/Hoppenbrouwers Dongen op de kaart zetten en 
bijdragen aan de ambitie van Hoppenbrouwers. Heel snel integreren 
met het gedachtengoed en dat mensen elkaar goed weten te vinden. 
Ook willen we een duidelijke bijdrage leveren om de naamsbekend-
heid die Hoppenbrouwers heeft vanuit Tilburg richting Eindhoven, ook 
in het gebied vanuit Dongen richting Breda neer te zetten. 

Proactief
Zoals jullie een afdeling communicatie/marketing hebben is redelijk 
uniek binnen de installatiebranche, dat hebben wij nooit gehad. De 
ondersteuning die jullie nu bieden had ik pas over een jaar of vijf kun-
nen bereiken en dan zou ik pas op het niveau zijn waar jullie nu zijn. 
Ook hadden we de schaalgrootte niet om dit te kunnen realiseren. De 
markt vraagt nu om een proactieve benadering. Daar zit ook onze am-
bitie, om met ondersteuning van jullie ook meer naamsbekendheid te 
krijgen. Dat is veel slimmer om onder één naam te doen.

35 jaar Van Loon
We hebben in 35 jaar Van Loon tot een volwassen bedrijf gemaakt en 
nu is het tijd om samen te gaan met een nog sterker bedrijf. De viering 
van het 35-jarig bestaan het komende voorjaar zien we als een soort 
rituele overgang voor onze mensen van 35 jaar zelfstandigheid als Van 
Loon naar een groter geheel om veel sterker de toekomst in te gaan.”
 

Rene van Loon,
Vestigingsdirecteur Dongen

“Onze eerste kennismaking is voortgekomen uit een in-
formele samenwerking voor de Leyhoeve. Ik heb Henny 
gevraagd of ik Hoppenbrouwers kon aanbevelen bij deze 
klant. De opdrachtgever heb ik gezegd, ik ga jullie koppe-
len aan een partij die het aankan. Wij werden door hen 
van buitenaf gezien als elkaars grootste concurrenten.”



Feitjes:
Website 
2015: 85.356 bezoeken
(2014: 65.954)
Grootste piek was rondom de communicatie 
van de naamsomzetting van EVB

Intranet
11.237 ‘vind ik leuks’
2.590 reacties
3.221 wallposts (tijdlijn berichten)
899.819 paginaweergaves

Social Media
Groei LinkedIn door overname Van Loon
Groei Facebook door actie Efteling Bosrijk

Evenementen
9 evenementen met  1.432 deelnemers

Foto’s
7.110 foto’s

Grafische vormgeving 
promotiemiddelen in 
eigen huis gemaakt
16 Roll-ups
35 advertenties
5 flyers/folders
65 grafische bestanden

Meer naamsbekendheid en 
professionaliteit

zet. Met de professionele uitstraling en actuele 
inhoud van onze website zetten we ons steeds 
meer als kwalitatief goede en betrouwbare le-
verancier, partner en werkgever op de kaart. 

Tools
Met verschillende tools zorgen we er voor dat 
we beter vindbaar zijn en dat de verkooppres-
taties via online kanalen ook omhoog gaan. 
Afstudeerder Marnick van den Brand leverde 
hieraan een grote bijdrage. Voorbeeld is de af-
deling duurzame energie waar nu 80% van de 
aanvragen online binnenkomt. En met de ont-
wikkeling van Claudia op grafisch gebied heb-
ben we bijna geen reclamebureau of fotograaf 
meer nodig. Hiermee zijn de lijnen korter, kun-
nen we sneller schakelen en zijn we niet meer 
afhankelijk van derden.”

Antoinette Boleij,
Hoofd Communicatie

“Begin 2015 hebben we, naast de lancering van 
het social intranet en de nieuwe website, ook 
de naam Hoppenbrouwers Techniek doorge-
voerd. Door de nieuwe werktuigbouwkundige 
installatietak zijn we nu meer dan alleen elek-
trotechniek en we profileren ons nu zoveel mo-
gelijk als totaalinstallateur.”

Meer zichtbaarheid
“Een belangrijk speerpunt van onze afdeling 
het afgelopen jaar was het vergroten van onze 
naamsbekendheid voor zowel ons werk- als 
wervingsgebied. We hebben onze sponsorac-
tiviteiten, online marketing, advertentie-  en 
flyer beleid  in een bredere regio uitgezet. Ook 
in de regio van onze nieuwe vestigingen werken 
we aan onze naamsbekendheid. De overname 
van Sebregts, EVB en Van Loon heeft gezorgd 
voor een toename van de promotiemiddelen 
(stickers, roll-ups, vlaggen, spandoeken, papier, 
pennen, etc.). Bovendien was er een flinke stij-
ging te zien in het aantal bezoekers aan onze 
jaarlijkse barbecue, de deelnemers aan de kart 
cup en de LEAN ontbijtsessie. Deze stijging zal 
zich het komend jaar alleen maar voortzetten.

Online
We hebben online behoorlijk wat stappen ge-
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