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Op 1 september 2020 is 
vestiging Kaatsheuvel één jaar 
bij Hoppenbrouwers Techniek 
aangesloten. 
Reden voor een speciale  
uitgave van het Hopnieuws. 
Trots en dankbaar blikken we 
terug en kijken we vooruit. Met 
grote dank aan al onze klanten 
voor het vertrouwen en onze 
medewerkers voor hun inzet!

Jubileum editie

“ Het voelt als een familie waar je 
met open armen wordt ontvangen”

Een goed gevoel
Erik koos in 2019 op basis van zijn 
gevoel voor Hoppenbrouwers Techniek. 
Erik: “Belangrijker dan de euro’s vond 
ik dat alle medewerkers zouden 
kunnen blijven en we op deze locatie 
verder konden gaan. Hoppenbrouwers 
stond erachter om de club bij elkaar 
te houden. Tot 1 januari 2020 is, op 
één iemand na, iedereen gebleven. 
Natuurlijk is het voor sommigen 
wennen maar de kunst van Kaatsheuvel 
is dat de achterban positief is en de kar 
mee wil trekken.”

Mijlpalen in het eerste jaar
Hoewel Erik het afgelopen jaar ook 
weleens dacht ‘waar ben ik aan 
begonnen’ is hij trots op de bereikte 
mijlpalen. “Tuurlijk moet ik ook aan 
andere gewoontes wennen, maar 
inmiddels kan ik tot 100.000 tellen, 
‘vroeger’ was dat maar tot 10. De 
meeste klanten zijn gebleven en 
het is hartstikke mooi dat Service & 

Onderhoud in Kaatsheuvel blijft. Alles 
op het gebied van Werktuigbouwkunde 
blijven we doen; van een druppelende 
kraan tot grote projecten. Ook regionaal 
gaan we meer doen. Freddy van 
Peer, regiodirecteur West-Brabant, 
vertelt daar meer over. Zo zijn begin 
juli alle particuliere service- en 
onderhoudscontracten van Udenhout 
naar onze vestiging overgegaan; dat 
is goed verlopen. Op het moment van 
overname beheerde het serviceteam 
Kaatsheuvel zo’n 6.300 contracten. 
Dat zal dit jaar groeien naar 10.000. 
De last van het ondernemer zijn, is van 
mij afgevallen. Ook doordat er nu veel 
meer taken liggen bij de projectleiders 
en verantwoordelijkheden bij mensen 
zelf. Daarnaast is er ondersteuning 
vanuit de organisatie op het gebied 
van personeelszaken en marketing. 
Met die ondersteuning gaan we van 
Kaatsheuvel het centrum maken  
voor Service en Onderhoud en 
Duurzame energie.”  

Vestiging Kaatsheuvel is een jaar onderdeel van Hoppenbrouwers Techniek.  
Erik van Dommelen, vestigingsleider van deze locatie en voorheen directeur-
eigenaar van Central Heating, kijkt terug én vooruit. Recent maakte hij bekend 
dat hij zich minimaal twee jaar langer aan Hoppenbrouwers verbindt, namelijk 
tot 1-9-2023. “We zijn als vestiging goed opgenomen binnen Hoppenbrouwers. 
Ondanks dat het zo groot is, voelt het als een familie waar je met open armen 
wordt ontvangen en waar men tijd voor je maakt. Samen willen we de vestiging 
Kaatsheuvel laten groeien in het segment Service en Onderhoud aan warmte-, 
koeling- en klimaatsystemen. Het gaat zowel om vervanging als nieuwe 
plaatsingen. We richten ons op duurzame energiebesparing voor onze klanten. 
Daarnaast blijven we actief met de traditionele loodgieterswerkzaamheden.” 

Samenwerking binnen Regio West 

Met de aansluiting van Kaatsheuvel is de werktuigbouw kundige kennis 
en capaciteit binnen Hoppenbrouwers Techniek uitgebreid. “Echt een 
aanvulling voor onze regio” zegt Freddy van Peer, regiodirecteur  
West-Brabant. 

“Het maakt ons aanbod in de markt completer. Ik ben enthousiast 
over de medewerkers in Kaatsheuvel; mensen met een open mind, 
die willen samenwerken en verbeteren. Met de ervaring die er al is, zal 
Kaatsheuvel uitgroeien naar het beste klantensupportcentrum voor de 
particuliere markt op het gebied van klimaat, koeling en verwarming. 
Op de klein-zakelijke markt zal Kaatsheuvel zich op termijn richten 
op het technisch beheer en de kortlopende projecten. We merken nu 
al dat medewerkers van verschillende locaties elkaar opzoeken om 
samen combinatieprojecten te doen. Zo is er in de retail al een hechte 
samenwerking met het retailteam in Best en in de utiliteitsbouw en luxe 
woningbouw met de teams in Dongen. Met Kaatsheuvel erbij ontstaat  
voor klanten, dichtbij, een completer aanbod van diensten.”
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Jouw woning 
slimmer 
maken? 
Naast warmtepompen en cv ketels kunnen 
we ook meedenken over hoe we jouw 
woning slimmer kunnen maken. Domotica 
is een verzamelnaam voor alles wat met 
woningautomatisering te maken heeft.  
Denk hierbij aan klimaat, verlichting, 
zonwering, beveiliging, camera observatie 
en audio/video. Domotica zorgt voor 
comfort, bespaart tijd en energie.  Onze 
experts denken mee en bekijken graag 
welke mogelijkheden er zijn voor een slim 
huis wat helemaal past bij jouw behoefte  
op korte én lange termijn! Meer weten?  
Kijk op onze website of neem contact op 
met vestiging Kaatsheuvel. Wij zorgen 
ervoor dat we je koppelen aan de specialist 
voor jouw vraagstuk. 

Domotica

Lars Muije – BBL Leerling
‘’Ik vind het vooral leuk dat het werk zo 
afwisselend is. Ik kom op veel verschillende 
plekken en mag veel verschillende 
werkzaamheden uitvoeren. Ik werk er 
naartoe om nog meer te ontdekken en zo 
mezelf te ontwikkelen. ‘’

Blijven groeien

Chris van Beek is als werkvoorbereider bij alle 
tweewekelijkse bouwvergaderingen aanwezig en 
stemt de werkzaamheden af met de twee vaste 
monteurs en een leerling-monteur op dit project. 
Chris: “Uitgangspunt vanaf dag één is dat de 
installaties niet zichtbaar zijn. Dat konden we 
oplossen via een technische ruimte in de kelder.  
De wensen van de opdrachtgever wijzigen in dit 
project regelmatig. Daar spelen wij op in. Daarom  
ben ik straks trots als de opdrachtgever tevreden is.”

Met de kennis en ervaring op het gebied van 
Werktuigbouwkunde ontstaat er samen met vestiging 
Dongen een sterke combinatie tussen E en W. Zo 
blijven we dichtbij de klanten in deze regio en kunnen 
we het totaalpakket aanbieden. Dat is de lokale 
geworteldheid waar we naar streven.

Binnen een jaar is Hoppenbrouwers Kaatsheuvel 
goed geïntegreerd in de organisatie. Mijn 
complimenten voor alle medewerkers en in het 
bijzonder voor Erik. Eriks’ positieve instelling heeft 
ervoor gezorgd dat de integratie snel is verlopen en 
is de klant nooit uit het oog verloren. Ook heeft hij 
dit gevoel over kunnen brengen op de medewerkers. 
Er zal echt wel een keer iets mis zijn gegaan, maar 
ik ben ervan overtuigd dat de klanten dit positieve 
gevoel ook hebben ervaren.

“ Trots als opdrachtgever 
tevreden is”

Woonhuizen met een inhoud van 7.000 kuub zijn er weinig. Daarom is het extra bijzonder om alle 
werktuigbouwkundige installaties te mogen verzorgen voor zo’n nieuwe woning in de regio Tilburg. 
Van de aansluiting op het riool en het aanleggen van de water- en gasleidingen tot het zinkwerk, 
zwembadverwarming en de installatie van een warmtepomp in combinatie met een cv-ketel en airco. 

“Mijn ambitie? Landelijke dekking op het gebied van Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde met 
25 vestigingen en 2500 collega’s. Vestiging Kaatsheuvel heeft hier een belangrijke bijdrage aan 
geleverd. Een mooie W partij in de regio Kaatsheuvel was precies wat we zochten om in deze regio 
door te kunnen groeien op werktuigbouwkundig vlak” aldus Henny de Haas, algemeen directeur. 
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Interview

Sylvia Aben

In opdracht van Lithos Bouw & 
Ontwikkeling is Hoppenbrouwers 
Techniek Kaatsheuvel betrokken  
bij de bouw van zeven (half) - 
vrijstaande woningen. 

 
“Toekomstige bewoners denken mee 
over de soort installaties” zegt Jeroen 
Simons, die als werkvoorbereider 
de installaties ontwerpt, intekent 
en berekent. “Dat contact met de 
‘eindgebruikers’ vind ik erg leuk. “Het 

Hét centrum voor service- en  
onderhoudscontracten cv-ketels  
particulieren

Binnenkort zijn alle service- en 
onderhoudscontracten met 
parti  culieren voor hun cv-ketel 
ondergebracht bij Hoppenbrouwers 
Techniek Kaatsheuvel. “Een logische 
keuze, omdat wij hier in Kaatsheuvel 
al zoveel ervaring hebben met 
particuliere klanten” zegt Sylvia Aben, 
één van de Service-coördinatoren. 
Zij stuurt zowel de monteurs als de 
planning aan voor het onderhoud, 
terwijl collega Marc de Swart alles 
regelt rondom de storingen. 

Groot verantwoordelijk-
heidsgevoel voor werk  
bij klanten
Sylvia Aben: “In ons team Service 
en Onderhoud zitten medewerkers 
met dertig jaar ervaring in het vak 
tot mensen met vijf jaar ervaring, en 
leerling-monteurs die er net bijgekomen 
zijn. Het mooie is, iedereen staat voor 

elkaar klaar; zowel de binnen- als de 
buitendienstmedewerkers. Waar nodig 
helpen we elkaar, vanuit een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel voor  
het werk bij onze klanten.  
Daarom passen we zo goed bij 
Hoppenbrouwers Techniek.”

365 dagen per jaar  
kwaliteit en veiligheid
“Hoppenbrouwers zet de medewerkers 
op één. Als medewerker word je 
gezien. Je krijgt alle ruimte om de 
opleidingen te volgen die je wilt en die 
nodig zijn. Denk aan de vakmanschap 
CO-certificering, bedoeld om 
koolmonoxidevergiftigingen terug 
te dringen. De investering in 
vakbekwaamheid is voor medewerkers 
fijn, maar natuurlijk ook voor de 
klanten. Die weten immers zeker dat 
ze een monteur over de vloer krijgen 
die kwaliteit levert en veilig werkt. 

is een uitdaging om hun wensen uit te 
voeren, waarbij iedere bewoner voor 
zichzelf de balans opmaakt tussen 
comfort, kosten en duurzaamheid.” 
In een van deze woningen komt een 
warmtepomp, warmteterugwinsysteem 
met een warmtewisselaar, wat deze 
woning energiezuiniger maakt. Het 
warm stoken van de woning kan 
namelijk op een lagere temperatuur 
door middel van een warmtepomp en 
wegens hergebruik van de warmte van 
de lucht die de woning uitgaat. 

Interview met Sylvia Aben, Service-coördinator

W–installaties voor 7 ( half )vrijstaande 
woningen in Den Hout 

Natuurlijk ook bij het installeren van 
een nieuwe cv-ketel, want jaarlijks 
vervangen we zo’n 500 cv-ketels voor 
een nieuw exemplaar.”
 
Voordeel service- en 
onderhoudscontract
“Het voordeel van zo’n service- en 
onderhoudscontract is dat klanten 
365 dagen een beroep op ons kunnen 
doen. We denken met hen mee om het 
zo snel en goed mogelijk voor hen op 
te lossen. Vaak nog dezelfde dag.  
We hebben daarvoor een storingspool. 

Voor wat betreft het onderhoud, 
mogen klanten van ons verwachten 
dat wij het onderhoud voor hen in 
de gaten houden. Als het tijd is voor 
gepland onderhoud aan hun cv-
ketel, mechanisch ventilatiesysteem, 
warmteterugwininstallatie, warmte-
pomp, boiler of airco ontvangen zij 
van ons een afspraakverzoek. Nieuw is 
dat zij via internet (of telefonisch) die 
afspraak meteen kunnen bevestigen 
of verzetten. Zo werken we continu  
aan het vernieuwen en verbeteren  
van onze service!” 

Naast werk tuig-
bouw kundige 
installaties zijn  
wij ook specialist  
in elektrotechniek

We hebben jarenlange ervaring 
en zijn op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen. 
Elektrotechniek wordt steeds 
belangrijker om prettig te kunnen 
wonen, werken en leven. Denk 
bijvoorbeeld aan lichtinstallaties, 
maar ook aan datanetwerken, 
gebouwbeheersystemen, domotica 
of energiebeheersmaatregelen. 
Onze experts kunnen je hierin 
adviseren op maat. Van ontwerp tot 
installatie, wij houden rekening met 
jouw wensen.

Meer weten? 
Kijk op onze website of neem 
contact op met vestiging 
Kaatsheuvel.
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Mark Robbe, 
Leidinggevend eerste monteur
“’Gaat er iets voor mij veranderen?’ vroeg ik 
toen bekend werd dat we bij Hopppenbrouwers 
Techniek gingen horen. Ik was en ben onder 
andere verantwoordelijk voor de projecten 
bij Van Mossel Automotive Group. Ik heb 
nog steeds de vrijheid om alles voor deze 
projecten in orde te maken; van het bestek tot 
de bouwvergaderingen. Alleen ‘mijn familie’ is 
een beetje groter geworden. Dat is alleen maar 
fijn, want nu kunnen we de klanten nog meer 
ontzorgen door meer disciplines aan te bieden, 
zoals elektrotechniek.”  

Structureel 
aandacht voor 
medewerkers 
Merel Hamers was als HR-adviseur al 
verbonden aan de vestiging Dongen, daar is 
Kaatsheuvel bijgekomen. “Een W-vestiging 
met veel ervaring met particulieren en een 
grote lokale geworteldheid” zegt Merel.
 
De afgelopen maanden investeerde Merel in 
het beter leren kennen van de medewerkers 
in Kaatsheuvel. “Het is een hechte club, die 
hard werkt maar zeker ook ruimte maakt 
om gezellige dingen samen te doen. We 
gaan op deze locatie, net als op de andere 
vestigingen, investeren in het opleiden 
van jeugd. Zo starten we nog dit jaar met 
een Praktijkschool Werktuigbouwkunde. 
Daarnaast gaat de aandacht uit naar het 
werven van nieuwe medewerkers om het 
huidige team uit te breiden en te versterken. 
We gaan graag in gesprek met potentiële 
nieuwe collega's. Ik weet zeker dat nieuwe 
medewerkers zich snel zullen thuis voelen in 
dit team. Zelf voel ik me hier ook vanaf dag 
één welkom.”

Werken in de werktuigbouwkunde?
Kijk op: www.hoppenbrouwerstechniek.nl/ 
werkenbij 

Merel Hamers

Mark Robbe

Speciale dank aan alle 
klanten en medewerkers die 
hun bijdrage hebben geleverd 
aan deze jubileum editie van 
het Hopnieuws Kaatsheuvel. 

Hoppenbrouwers Techniek 
Kaatsheuvel
Tel: 0416 540 107
Mail: kaatsheuvel@
hoppenbrouwers.nl

Redactie

Duurzame technieken

Hoppenbrouwers Techniek Kaatsheuvel beschikt over een schat 
aan ervaring als het gaat om duurzame energie. Al bij de bouw van 
het huidige pand aan de Belgiëstraat paste Erik van Dommelen 
duurzame technieken toe. “Sinds 1999 zetten we al in op duurzame 
energie” zegt hij. “Van de zonnepanelen op het dak tot het door-
spoelen van de toiletten met hemelwater dat we opvangen.”

Milieubewust en comfortverhogend
Klanten die een duurzame techniek in werking willen zien, 
kunnen onder andere in Kaatsheuvel een kijkje nemen (volgens 
afspraak). Bewust hangen alle bronnen – van de warmtepomp tot 
de omvormer voor de zonnepanelen – in het zicht. Erik: “Het praat 
stukken makkelijker als je kunt laten zien hoe iets werkt.” Hoewel 
Erik voorziet dat Nederland voorlopig nog wel een ‘gasland’ zal 
blijven, ziet hij de duurzaamheidstrend al vanaf eind jaren negentig 
groeien. “Milieubewust én het is comfortverhogend in huis of op 
de werkplek. Daarom werken we hard aan het toepassen van 
duurzame technieken in woonhuizen en bedrijfspanden.”

De volgende stap in het verduurzamen van  
een woning of bedrijfspand?
Bij het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden is goed 
isoleren en dubbele beglazing altijd de eerste stap. Pas daarna 
volgt de keuze voor het afgiftesysteem, zoals een warmtepomp. 
Benut bij de te maken keuzes de Hoppenbrouwerskennis van 
duurzame oplossingen zoals warmtepompen, zonnepanelen, 
zonneboilersystemen en laadpalen.
Meer weten? Kijk op onze website of neem contact op met  
Erik via 0416 540 107.

Eérst de vraag achter de vraag 100% scherp hebben! 
Gaat het over beveiliging van (luxe) woningbouw of 
bedrijfspanden, dan bestaat de neiging om meteen 
de oplossing te willen aandragen. 
 
“De keuze voor een systeem komt pas op het laatst” 
zegt Adrijan van Wanrooij, projectleider Beveiliging. 

“ Mijn familie is een beetje 
groter geworden”

“We gaan altijd éérst met de klant in gesprek om te achterhalen 
wat hij belangrijk vindt voor een veilige woon- en/of werkomgeving. 
Als je de vraag achter de vraag scherp hebt, kun je echt helpen in 
plaats van dat je een installatie verkoopt. Zo’n gesprek kan zomaar 
leiden tot andere inzichten dan de klant zelf had bedacht op het 
gebied van inbraakbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole 
en brandbeveiliging. Het team in Kaatsheuvel weet de andere teams 
in de regio, zoals in Dongen, al goed te vinden. Klanten hebben zo 
maar één aanspreekpunt voor de elektrotechnische installaties, 
werktuigbouwkundige installaties én beveiligingsinstallaties met 
één totaal onderhoudscontract.” 

Benieuwd wat Adrijan voor jouw project kan betekenen? 
Neem contact op via: 
avwanrooij@hoppenbrouwers.nl of 06-11042950.

Beveiligingsvraag?

https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/werken-bij/
https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/werken-bij/
tel:0416540107
mailto:kaatsheuvel%40hoppenbrouwers.nl?subject=
mailto:kaatsheuvel%40hoppenbrouwers.nl?subject=
tel:0416540107
mailto:avwanrooij%40hoppenbrouwers.nl?subject=
tel:0611042950

