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Hoppenbrouwers Techniek introduceert virtuele vestiging in Amsterdam 
Uitbreiding met virtuele vestigingen vergroot lokale beschikbaarheid voor technische vakmensen en klanten 

 
Udenhout, 1 december 2020 – Hoppenbrouwers Techniek introduceert vandaag een virtuele vestiging in 

Amsterdam. Zo vergroten ze het zoekgebied voor technische vakmensen en bieden gelegenheid dichtbij huis 

te werken. Door de flexibele inzet van medewerkers kunnen klanten sneller geholpen worden en leren ze de 

klanten al beter kennen. Het is de tweede virtuele vestiging op rij, eerder dit jaar opende Hoppenbrouwers 

er al een in Arnhem. “Een lokaal bedrijf met een vertrouwd gezicht blijft de eerste keuze voor bedrijven en 

particulieren. Wanneer een projectteam nu langere tijd werkt voor een opdrachtgever of aan een project in 

de regio, kunnen onze vakmensen heel gemakkelijk in die regio andere klanten bedienen zonder dat we daar 

een fysieke vestiging hebben. Uiteindelijk gaan we wel naar een fysieke locatie als we de goede 

vestigingsleider en collega’s gevonden hebben die het leuk vindt om aan te sluiten bij Hoppenbrouwers”, 

aldus Henny de Haas, Algemeen Directeur van Hoppenbrouwers Techniek.  

Dichtbij huis werken  

Met deze innovatieve aanpak vergroot Hoppenbrouwers haar landelijke dekking en staat de teller op 17 

vestigingen. Bovendien bieden de virtuele vestigingen van Hoppenbrouwers technische vakmensen de 

mogelijkheid om dichtbij huis te werken. Dat hier grote behoefte aan is, bleek toen Hoppenbrouwers haar 

virtuele deuren opende in Arnhem (juni 2020) en ruim 200 sollicitaties uit de regio ontving. “Ook het team in 

Amsterdam moet worden uitgebreid met nieuwe collega’s uit de regio. Er liggen mooie projecten te wachten 

voor dit team, zoals de renovatie van Hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk en de realisatie van mooie zonneweides 

bij RWZI’s in deze regio”, vertelt Henny de Haas. 

Lokale partner van scholen 

Naast werkgelegenheid geven de virtuele vestigingen Hoppenbrouwers de kans om nauwer samen te werken 

met het technisch onderwijs in deze regio’s. Het opleiden van goed gekwalificeerd personeel staat hoog op de 

agenda bij de technisch dienstverlener.  Met vakkundige praktijkscholen, omscholingstrajecten en een 

Experience Center voor het opleiden van MBO’ers en HBO’ers wil Hoppenbrouwers de slechte doorstroom van 

technisch personeel doorbreken.  

Over Hoppenbrouwers Techniek  
Hoppenbrouwers Techniek is de technisch dienstverlener die van A tot Z ontzorgt. Het bedrijf begon iets meer 

dan 100 jaar geleden als éénmanszaak, in Udenhout. Nu ontwerpt, installeert en onderhoudt Hoppenbrouwers 

vanuit twaalf vestigingen in heel Nederland elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor 

bedrijfsleven, industrie, zorginstellingen, scholen en particulieren. De ruim 1.200 medewerkers staan op één 

binnen het bedrijf; tevreden medewerkers zorgen tenslotte voor tevreden klanten. Met plezier helpen zij de 

ambitie van Hoppenbrouwers waar te maken: de beste en meest duurzame technisch dienstverlener van 

Nederland worden.  

 

Kijk voor meer informatie op https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/contact/vestigingen/amsterdam/ 

 

Voor meer informatie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Antoinette Boleij, teamleider Communicatie van 

Hoppenbrouwers Techniek, via aboleij@hoppenbrouwers.nl of telefoonnummer 06-13146749. 

Klik hier voor de website van Hoppenbrouwers Techniek. 
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