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Hopnieuws
In 2018 vieren we het 100-jarig be-
staan van Hoppenbrouwers Tech-
niek. 100 jaar een familiebedrijf! 
Onze wortels liggen in Udenhout, 
maar hebben zich inmiddels wijd-
vertakt. In Brabant, maar ook daar-
buiten. Want we zijn in 100 jaar ge-
groeid. En hoe. Van eenmansbedrijf 
naar een bedrijf met in 2018 zo’n 
900 medewerkers. 

De groei die we doormaken, roept 
regelmatig vragen op. Groeien jullie 
niet te hard, is de meest gestelde 
vraag. Best een bijzondere vraag, 
als je kijkt naar het gewone leven. 
Dan is álles namelijk gericht op 
vooruitgang, op groei. Denk aan de 

ontwikkeling van een kind en aan de 
vreugde die er is als zo’n jong mens 
zich ontwikkelt. Het plezier om de 
eerste tandjes, de eerste stapjes, de 
eerste dag naar school, het over-
gaan naar de volgende groep etc. 
Niemand die vraagt, groeit die klei-
ne niet te hard? Iedereen vindt deze 
vormen van vooruitgang, van groei, 
vanzelfsprekend. Al die eerste keren 
vormen samen de mijlpalen van het 
leven. Wat is mooier dan een mens 
te zien groeien?

Bij een bedrijfsgroei als de onze, zijn 
die mijlpalen er ook. Zoals bij nieu-
we projecten, het vormen van zelf-
sturende teams, overnames, het 

ontwikkelen van medewerkers of 
het openen van autonome vestigin-
gen. Het is de dynamiek van de con-
tinue vernieuwing die prikkelt om te 
groeien, samen met onze partners. 
We willen onszelf steeds verbeteren 
omdat we vooruit willen. Dat zit in 
het DNA van ons bedrijf. Het is de 
kracht van onze mensen. Zij staan 
bij ons op nummer één. Want tevre-
den medewerkers zorgen voor te-
vreden klanten! Wat is mooier dan 
medewerkers te zien groeien?

We willen vooruit als bedrijf; groei-
en naar de beste en duurzaamste 
installateur van Nederland. Dat is 
de top die we voor ogen hebben. 

Op weg naar ons doel, kijken we lie-
ver vooruit dan achterom. Tegelij-
kertijd koesteren we onze wortels. 
Zelf ben ik opgegroeid op een boer-
derij. Het eerste wat we leerden als 
we enkele jaren op de lagere zaten, 
was koeien melken. Met de hand 
nog wel. Daar heb ik veel geleerd én 
is al vroeg de droom ontstaan om 
elektricien te worden. 

In ons jubileumboek delen we ons 
enthousiasme over ons ontwikkel-
proces. Groeien is niet altijd makke-
lijk, maar wél leuk. Gewoon, omdat 
we als mensen nu eenmaal houden 
van vooruitgang. Wat is mooier dan 
een bedrijf te zien groeien? Wat mij 

betreft geen vraag. Het antwoord 
vindt u gedeeltelijk in deze nieuws-
brief, maar vooral in ons jubileum-
boek, de derde in de reeks. U vindt 
het boek digitaal op onze website:
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

Veel lees- en kijkplezier! 
Henny de Haas, algemeen directeur

Met ingang van 22 juni 2018 mo-
gen wij ons Koninklijke Hoppen-
brouwers noemen. 

Tijdens de viering  van ons 100-jarig 
jubileum in het Eftelingtheater, ont-
vingen we het Predicaat Koninklijk 
uit handen van de commissaris van 
de koning van Noord-Brabant Wim 
van de Donk. Ook de burgemeester 
van Tilburg, Theo Weterings was 
hierbij aanwezig. Hij verraste Henny 

de Haas met een Til-
burg Trofee. De Trofee 
werd toegekend na-
mens het gemeentebe-
stuur, als blijk van waar-

dering. Wim van de Donk: “De 
kracht zit in jullie mensen, zit ook in 
jou Henny, maar ook juist omdat jul-
lie zo goed zorgen voor de mede-
werkers. Dat ze nieuwe kansen krij-
gen en zich doorontwikkelen. Men-
sen vasthouden omdat er betere 
tijden komen. Goed zorgen voor je 
mensen zit niet alleen in het socia-
le. En dan ineens ben je 100 jaar, 
mooi om te zien.”
Henny de Haas: “Het is een voor-
recht om het Predicaat Koninklijk te 
mogen voeren. Daar ben ik heel 
trots op en dankbaar voor. Het pre-
dicaat is niet alleen voor mij, maar 
ook voor mijn voorgangers Jan 

Beekmans, Wil Hoppenbrouwers en 
Theo Hoppenbrouwers een eerbe-
toon en de kers op de taart tijdens 
ons 100-jarig jubileum. Samen met 
hen, maar ook met alle medewer-
kers, hebben we Hoppenbrouwers 
Techniek opgebouwd tot een voor-
aanstaand installatiebedrijf dat zich 
onderscheidt in de branche. Deze 
onderscheiding is de bekroning op 
ons werk en bevestigt dat we gaan 
voor kwaliteit, duurzaamheid, lan-
getermijndenken en niet opgeven. 
Onze goede naam wordt op deze 
manier bevestigd, wat vooral een 
mooie beloning is voor onze mede-
werkers. Zij leveren immers het v.l.nr. O.J. Punctuel, Wim van de Donk, Henny de Haas, Theo Weterings

Wat is mooier dan een bedrijf zien groeien?

De kroon op ons werk: Predicaat Koninklijk
goede werk! Natuurlijk vierden we 
dat uitgebreid, maar daarna gingen 

we gewoon weer verder door nóg 
beter ons best te doen.”

1001918-2018

Jan Beekmans begint in het centrum 
van Udenhout aan de Kreitenmolen-
straat 3 een bedrijfje. Hij verkoopt 
benzine, heeft een taxi en doet klei-
ne elektrotechnische klusjes voor 
klanten.

1918 1938

Jan Beekmans en zijn vrouw blijven 
kinderloos, maar neefje Wil Hop-
penbrouwers komt vanaf zijn 
twaalfde bij hen wonen. In 1938 
neemt hij de winkel over. Hoppen-
brouwers doet goede zaken.

1950

In de jaren vijftig komen er steeds 
meer elektrische producten op de 
markt en beschikt iedereen over 
elektriciteit. De winkel wordt groter 
en het personeelsbestand groeit 
naar tien medewerkers.

1978

Wils zoon Theo is pas 21 jaar als hij 
de zaak in 1970 overneemt. De lei-
ding ligt dan in handen van een col-
lega-ondernemer. In 1978 neemt hij 
de leiding over. 

1980

Zowel de winkel- als de installatietak 
blijven groeien en in 1980 splitsen de 
bedrijven en verhuist het installattie-
bedrijf naar de Spoorakkerweg 7. 
Hoppenbrouwers Audio Video blijft 
gevestigd aan de Kreitenmolenstraat.
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In 1991 zijn er 25 medewerkers in 
dienst van Hoppenbrouwers. Ook de 
bedrijfshuisvesting groeit mee. In 
hetzelfde jaar verhuist het bedrijf 
naar een groter pand aan de Bra-
bantsehoek 2a.

1991

In 1997 gaan de twee bedrijven or-
ganisatorisch uit elkaar: Theo Hop-
penbrouwers blijft directeur van 
Hoppenbrouwers Elektrotechniek, 
Rob Hoppenbrouwers, Theo's broer, 
krijgt de leiding over de winkel. 

1997 1998

Vervolgens verhuist Hoppenbrou-
wers Elektrotechniek in 1998 naar 
een nieuw, eigen pand aan de an-
dere kant van de Kreitenmolen-
straat (201) in Udenhout.

1999

Theo Hoppenbrouwers heeft geen 
opvolging in de familie. Die vindt hij 
in Henny de Haas die in 1999 in 
dienst treedt. Ze werken toe naar een 
wisseling van de wacht. In 2002 wor-
den ze het eens over de overname. 

2008

Theo legt in 2008 zijn functie als di-
recteur neer en Henny de Haas volgt 
hem op. De directie wordt uitge-
breid met een adjunct-directeur, 
Corné de Meijer, en een financieel 
directeur, Marcel de Boer.

2013

In 2013 vierde Hoppenbrouwers het  
95-jarige bestaan en de opening 
van het uitgebreide bedrijfspand. In 
datzelfde jaar werd het failliete 
Teurlings Installatietechniek uit 
Oisterwijk overgenomen. 

2014

Het failliete bedrijf Van Wanrooij 
Elektrotechniek uit Dongen wordt 
overgenomen en er zijn 300 mede-
werkers in dienst. Hoppenbrouwers 
heet voortaan 'Hoppenbrouwers 
Techniek'.

2015

Hoppenbrouwers start een W-in-
stallatietak en neemt Sebregts In-
stallatietechniek en dakbedekkin-
gen over. De overname van EVB 
Electrical Systems betekent een 
tweede vestiging in Deurne.

2016

Een derde vestiging wordt toege-
voegd na de integratie van Van 
Loon Elektro in Dongen, dat in 2016 
35 jaar bestaat. Het personeelsbe-
stand is op dat moment gegroeid 
naar 600 medewerkers.

2017

In 2017 worden Electro van Hoof 
(Deurne), Ansiet Warmteservice (Don-
gen), Baeten Elektro (Nijmegen), Ver-
hoeven Elektrotechniek (Oss) en Van 
Wijlen Duurzame installatietechniek 
(Sprang-Capelle) overgenomen. 

“We blijven altijd investeren in de 
kwaliteit en betrokkenheid van 
mensen” zegt Ellen Vermeer, di-
recteur personeel en organisatie, 
en zelf al 16 jaar werkzaam bij 
Hoppenbrouwers. “Klaar zijn voor 
morgen, kan namelijk echt alleen 
door aandacht te hebben voor de 
ontwikkeling van mensen. We wil-
len hen uitdagen en inspireren om 
fit te blijven voor hun werk. Onze 
focus ligt op mensen, mensen, 
mensen. Ik ben er trots op dat we 
het Keurmerk Beste Werkgever 
2017-2018 hebben ontvangen. Bij 
Hoppenbrouwers gunnen we ie-
dereen een loopbaan waarin je 
kunt doen waar je goed in bent. 

Dat vraagt van medewerkers dat 
ze durven zeggen hoe hun ideale 
functie in elkaar steekt, om in hun 
kracht aan het werk te zijn. Het 
vraagt van onze leidinggevenden 
dat ze er alles aan moeten doen 
om mensen zich veilig te laten 
voelen zodat ze eerlijk durven te 
zijn.”

In Deurne houdt Peter Vogels zich 
sinds maart 2016 met de praktijk-
school bezig. Peter: “Ik vind het leuk 
om naast mijn werk als tekenaar 
jongeren voor de techniek te en-
thousiasmeren en te laten meekij-
ken wat voor mooi bedrijf Hoppen-
brouwers Techniek is. We groeien 
hard maar blijven toch klein door de 
manier waarop de teams zijn geor-
ganiseerd. De structuur is heel plat 
en toegankelijk. Hier is echt oog 
voor de mensen. Toen ik op verzoek 
van Jos van Bussel (oud-eigenaar 
EVB electrical systems en tegen-
woordig senior adviseur bij Hop-
penbrouwers in Deurne) in 2016 
met de praktijkschool in Deurne 
startte, heb ik veel gehad aan de 
kennis uit Udenhout. Daar was al 
lesstof ontwikkeld met praktijkoefe-

Corné de Meijer, adjunct direc-
teur: “Door de structuur die wij 
hebben aangebracht binnen ons 
bedrijf zijn onze zelfsturende teams 
heilig. Daar waar de teams funge-
ren als kleine ondernemers hebben 
leidinggevenden veel verantwoor-
delijkheid. Een goede leidingge-
vende kent zichzelf en weet een 
goede balans aan te brengen tus-
sen financieel rendement, tevre-
denheid bij klanten en medewer-

De kracht zit in 
onze mensen

Plezier in het werk

Autonomie

Onze zelfsturende teams zijn heilig voor ons
kers en is in staat de mensen in zijn/
haar team verder te laten ontwikke-
len. Om een team goed te laten 
functioneren en ervoor te zorgen 
dat mensen zich er prettig voelen is 
een goede leidinggevende van 
groot belang. Alleen dan kan het 
een bijdrage leveren aan ons be-
drijfsresultaat. 

Bij Hoppenbrouwers hebben we 
collega’s die hier al meer dan 30 
jaar rondlopen maar daarnaast 
hebben we ook veel jonge nieuwe 
leidinggevenden. Mede door onze 
groei en de overnames hebben we 
te maken met verschillende cultu-
ren en veranderingen. Een belang-
rijk onderwerp binnen ons bedrijf 
waardoor we veel investeren in on-
ze nieuwe leidinggevenden.

Waarom 
investeren in 
nieuwe 
leidinggevenden?
Een nieuwe leidinggevende is nieuw 
in zijn rol en helpen we bij het inte-
greren in zijn/haar functie. Je kunt 
ze zelf uiteraard van alles laten pro-
beren maar door zaken bespreek-
baar te maken en intern te trainen 
biedt het meer structuur en draagt 
het bij aan het resultaat. 

We hebben een intern trainingspro-
gramma ontwikkeld voor twee 
groepen nieuwe leidinggevenden 
binnen Hoppenbrouwers. Deze trai-
ning bevat functionele zaken zoals 
hoe houd ik een beoordelingsge-
sprek, een medewerkerstevreden-
heidsgesprek of hoe stel ik de doel-
stellingen vast voor mijn team? De-

ze trainingen geven we voorname-
lijk zelf zodat we de cultuur en onze 
normen en waarden mee kunnen 
geven. Naast het overdragen van 
kennis heeft deze training ook als 
doel elkaar onderling beter te leren 
kennen en vervolgens ook weer op 
te zoeken als ze ergens tegenaan lo-
pen. Doordat we zelf de ervaring 
hebben weten we dat er meer no-
dig is. We vinden het belangrijk dat 
je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft. 
De training voor nieuwe leidingge-
venden wordt dan ook afgesloten in 
het klooster.

Bezielend 
leiderschap is voor 
iedereen 
Als je jezelf goed kent kun je een 
goede leidinggevende zijn. Waar zit 
je kracht en doe je de dingen die je 

leuk vindt zijn hier de centrale 
vraag. Loopt het niet lekker in het 
team, vraag jezelf dan eerst af wat 
je zelf beter kan doen. Daar begint 
het mee. We bieden onze mede-
werkers de ruimte om dit soort 
thema’s bespreekbaar te maken 
tijdens de training ‘bezielend  lei-
derschap’ die wordt verzorgd door 
Jos van Genugten in het klooster. 
Door regelmatig in een groep over 
thema’s te praten die horen bij het 
leidinggeven leren ze van elkaar. 
De training is niet alleen voor nieu-
we leidinggevenden van belang, 
ook voor bestaande met jaren er-
varing is het van belang dat ze stil-
staan bij de kracht van hun eigen 
leidinggeven."

"Leiderschap is een continu 
proces.” 

Verbondenheid

Patrick van Alebeek begeleidde als 
lead engineer Industriële automa-
tisering zowel de hardware- als 
software-engineers en onderhield 
bovendien nauw contact met de 
klant. Patrick: “In ons team hebben 
we weinig woorden nodig om za-
ken snel en goed voor elkaar te krij-

gen, wat kostenbesparend werkt. 
Klanten ervaren onze snelle manier 
van schakelen ook als prettig. Zo zijn 
ook de lijntjes met de Efteling lekker 
kort. Ze betrekken ons al in een 
vroeg stadium bij projecten tot aan 
de oplevering aan toe. We krijgen 
daarbij veel vrijheid en verantwoor-

delijkheid. Het leukste vind ik om 
hun wensen om te zetten naar tech-
niek. In één woord geweldig om aan 
een attractie als Symbolica te mo-
gen meewerken! De Efteling heeft 
altijd unieke projecten en verras-
sende effecten in de shows. Natuur-
lijk is de naamsbekendheid van deze 

Vakmanschap

Ondernemend

De cultuur in het bedrijf, hoe men met elkaar en met anderen om-
gaat, wordt nog voor een belangrijk deel bepaald door de normen 
en waarden die de oprichters mee hebben gebracht in het bedrijf. 
Bij de selectie van personeel worden deze normen en waarden nog 
steeds gekoesterd. De familiebedrijvencultuur staat voor een orga-
nisatie die zich richt op de zorg voor goede verhoudingen, gekop-
peld aan flexibiliteit in processen, zorg voor het personeel (als wa-
ren ze onderdeel van de familie) en klantgevoeligheid. De relatie 
tussen mensen staat centraal. Er is meer dat menen bindt, dan dat 
mensen scheidt.

Familiebedrijven-
cultuur

Het familiebedrijf. Het woord alleen al heeft een magische klank. Bij 
een familiebedrijf, daar wil je bij horen. Zélfs al ben je geen ‘echte’ 
familie. Hoppenbrouwers Techniek is zo’n familiebedrijf.

En het leuke is, bij ons familiebedrijf werken aardig wat medewer-
kers die ook weer familie van elkaar zijn. Moeders en dochters, va-
ders en zonen, neven en ooms etc. Zij groeien bij Hoppenbrouwers 
en laten Hoppenbrouwers groeien, als de takken aan een boom die 
bijdragen aan de stevigheid van de hoofdstam. 

Families binnen 
Hoppenbrouwers Techniek

Vader Ad van Esch Zoon Johan van Esch Zoon Chris van Esch

Eén van de medewerkers die in 
2018 het langst bij Hoppenbrou-
wers Techniek werkt, is Mari Brok. 
Als hij in 1980 van de lts komt, 
stapt hij met zijn diploma op een 
vrijdag binnen in de winkel van 
Theo en Corry Hoppenbrouwers. 
De maandag daarop kan hij al be-
ginnen als monteur. 

Mari: “Theo Hoppenbrouwers was 
altijd heel betrokken bij zijn men-
sen. Zelfs toen hij mij na een jaar of 
twee moest ontslaan omdat er min-
der werk was. Hij deed moeite om 
mij direct aan ander werk te helpen. 
Met succes! Als het werk weer zou 
aantrekken, mocht ik terugkomen. 
Zodoende kwam ik in 1984 opnieuw 
in dienst, als personeelslid nummer 
12. Vanuit Hoppenbrouwers werkte 
ik bij Meco in Drunen (tegenwoor-
dig Besi, met halfgeleiderssamen-

stellingsapparatuur actief voor de 
elektronica-industrie, red.). Daar 
ben ik met de werkzaamheden 
meegegroeid. Ik begon er als mon-
teur, werd leidinggevend monteur 
en vervolgens uitvoerder. Ik was er 
de langst ingeleende ooit! Geweldig 
om vanuit die rol het vak te leren 
aan jonge jongens. 

Bij Meco heb ik alles mee helpen 
opbouwen. Op een bepaald mo-
ment hadden we daar zo’n 30 man 
op de werkvloer. Stapsgewijs heb ik 
het ook helpen afbouwen toen Me-
co besloot de productie naar Malei-
sië te verplaatsen. Ellen Vermeer 
gaf vanuit Personeelszaken aan: 
‘Mari, het is nu aan ons om een pas-
sende functie voor je te vinden.’ Ik 
mocht zelfs binnen het bedrijf op 
snuffelstage om te ontdekken wat 
bij mij zou passen. En zo ben ik in 
2017 bij de technische dienst van 
Bosch in Tilburg terechtgekomen, 
samen met nog twee collega’s. Ik 
ben een praktijkjongen. Dáár ligt 
mijn kracht. Dat wist ik eigenlijk 
wel, want toen Hoppenbrouwers 
mij in 2001 de kans gaf om een op-
leiding tot projectleider te volgen, 

had ik al snel door dat het niets 
voor mij was. Ik probeerde het 
wel, maar op een maandagoch-
tend ben ik voor het werk naar 
Henny de Haas gestapt om te ver-
tellen wat me dwars zat. Er was 
waardering voor mijn durf om te 
zeggen wat ik niet leuk vond. 

Elke dag ga ik weer met plezier 
naar mijn werk in Tilburg. Aan het 
einde van de middag rijd ik altijd 
even langs de zaak in Udenhout. 
Zo blijft de binding bestaan. Ik ken 
al lang niet iedereen meer. Maar 
die groei hoef je ook niet bij te 
houden, want je werkt voor je ei-
gen team. Het kostte wel tijd om 
die switch te maken, maar ik hoor 
nu bij het team Industriële auto-
matisering, met projectleider Sjef 
Borgmans en werkvoorbereider 
Niels Oomen. Zo voel ik me nog 
steeds thuis. Dat gevoel houdt mij 
bij Hoppenbrouwers, naast de 
waardering, het begrip en de kan-
sen die ik krijg en heb gekregen. Ik 
heb nooit de behoefte gehad om 
weg te gaan. Het is een hechte 
club, echt een familiebedrijf.”

“Ik ben een praktijkjongen.
Dáár ligt mijn kracht”

Roel Hoosemans, sinds 2015 direc-
teur Industrie – Water & Infra: “We 
wilden groeien in de waterwereld 
en moesten voet aan de grond krij-
gen. De eerste jaren hebben we 
vooral geïnvesteerd in deze bran-
che. We zijn erin blijven geloven en 
gewoon doorgegaan met de drive 
om het uit te bouwen. Dat is ge-
lukt. 

We werken inmiddels met zo’n 80 
mensen voor verschillende water-
schappen en drinkwaterzuiverin-
gen in Nederland. Het is een over-

zichtelijke wereld, met landelijk 22 
waterschappen en 10 drinkwater-
maatschappijen. Het aantal projec-
ten is gegroeid, net als de omvang 
ervan. Maar het mooie is, we schu-
wen het kleine werk niet. Door de 
manier waarop onze teams zijn ge-
organiseerd, kunnen we zowel pro-
jecten van tweeduizend euro aan 
als die van tien miljoen. 

Zo mooi om te zien hoe de mensen 
zich in deze teams hebben ontwik-
keld. Ze zitten er kort bovenop, rea-
liseren wat ze beloven en snappen 

waarmee ze de waterklanten kun-
nen ontzorgen. Bovendien helpt 
deze sector ons bij het waarmaken 
van onze droom, de stap naar lan-
delijke dekking.”

Voet aan de grond 
in de watersector

Hoppenbrouwers groeit volop en de 
projecten in de watersector, bevin-
den zich in heel Nederland. Om let-
terlijk dichter bij onze klanten te 
staan, werden in 2017 – na vele ja-
ren dromen - concrete plannen ge-
maakt voor het openen van een 
nieuwe vestiging in Utrecht. We sti-
muleren ambitie en geven mede-
werkers de ruimte en vrijheid om te 
groeien.  

Projectleider Mark Rensel van het 
cluster Water zet de nieuwe ves-
tiging van Hop penbrouwers in 
Utrecht mee op. Hij vertelt: “Di-
recteur Water, Industrie & Infra, 
Roel Hoosemans, opperde eerder al 
eens om een vestiging in het mid-
den van het land te openen. Toen ik 
vorig jaar aangaf dat ik deze doel-

Vestiging in Utrecht
stelling wil de waarmaken, is het 
balletje gaan rollen. Op dit mo-
ment hebben we al veel relaties 
binnen de watersector in het Mid-
den- en Noorden van Nederland. 
Vanaf 1 september zijn we geves-
tigd aan de Hudsondreef 40 in 
Utrecht en zitten we veel dichter 
bij onze klanten, dat is prettig 
voor de klant, maar ze ker ook 
voor onze medewerkers, die dan 
minder lange afstanden hoeven af 
te leggen.”

100 jaar succesvol groeien met dezelfde kernwaarden
Mooi bedrijf

ningen, zoals tekening lezen en 
schakelingen maken. Voor de jon-
gens is de overgang naar werken en 
leren best groot. Ze komen uit een 
schoolomgeving en worden nu vol-

waardig ingezet als medewerker. In 
dit jubileumjaar 2018 zijn we ge-
start met 6 praktijkschoolleerlin-
gen. De begeleiding? Die vind ik 
echt leuk om te doen.” 

De vijf kernwaarden zijn cruciaal voor ons succes en zorgen voor een 
sterke basis bij veel beslissingen. Als bedrijf maar ook als medewerker 
worden we hier dagelijks voor gewaardeerd en kunnen we hierop worden 
aangesproken door collega's en klanten. Het sluit ook direct aan op onze 
missie; de beste partner zijn voor medewerkers.

klant groot. Ook de attracties zijn 
zeer bekend bij vele mensen. Dan is 
het toch mooi om tegen je kinderen 
te kunnen vertellen dat papa hier-
aan heeft meegewerkt!”

“Geweldig om aan een attractie als Symbolica te mogen 
meewerken!”
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 Cadeau voor een  
100-jarige

Maatschappe l i j k 
doel
Op 21-22-23 juni jl. vierden we ons 
100-jarig bestaan met medewerkers 
en relaties. Een cadeau vonden wij 
niet nodig, maar voor diegene die 
toch de behoefte had om iets te ge-
ven vroegen wij een donatie te doen 
aan een maatschappelijk doel. Wij 
hebben onze medewerkers vooraf 
om suggesties gevraagd. Er is geko-
zen voor vier maatschappelijke doe-
len waar onze medewerkers mee 
bekend en/of actief betrokken zijn. 
De doelen hebben daarnaast een 
regionaal karakter.

In totaal werd het mooie bedrag 
van € 10.000,- gedoneerd. Dit be-
drag werd verdeeld over de vier ge-
kozen maatschappelijke doelen: 
Stichtingen Wensambulance Lim-
burg en Brabant, FC Robinstijn (ver-
vult voetbalgerelateerde wensen 
voor kinderen van 5 tot 18 jaar) en 
Koprol (organiseert sport- en spe-
lactiviteiten voor mensen met een 
beperking).

Wij danken onze relaties voor de 
donaties en kijken terug op onver-
getelijke dagen.

24 september a.s.
BANENAVOND
Door de groei van ons bedrijf zijn 
we op zoek naar BBL-leerlingen, 
Duale studenten, stagiaires, af-
studeerders, zij-instromers en 
nieuwe collega's. Daarnaast zoe-
ken wij ook nieuwe collega's uit 
de regio Utrecht voor onze pro-
jecten aldaar. Ken of ben jij ie-
mand die een toevoeging kan zijn 
voor Hoppenbrouwers? Meld je 
dan aan (zie onder).

2 t/m 5 oktober a.s.
WoTS Jaarbeurs 
Utrecht
Hoppenbrouwers Industriële au-
tomatisering staat op de Mache-
vo Hotspots tijdens de WoTS in 
de Jaarbeurs. Op de Machevo 
Hotspots tonen leden van de Ma-
chevo & Bulk vereniging geza-
menlijk hun innovaties en delen 
zij hun brede kennis op het ge-
bied van procesindustrie. 

4 oktober a.s.
ONTBIJTSESSIE 
CCTV in Deurne
Om de veiligheid binnen en bui-
ten uw bedrijfspand te bewaken 
wordt al jaren gebruik gemaakt 
van camerabeveiliging. De tech-
niek heeft echter niet stilgestaan 
en de oplossingen en toepassin-
gen zijn in de afgelopen jaren 
sterk toegenomen. We schetsen 
verschillende situaties en bespre-
ken oplossingsmogelijkheden die 
ook voor u van toepassing zijn.

Aanmelden voor bovengenoemde 
evenementen via onze website: 
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

Wist u dat?
• We sinds de viering van ons 100-jarig bestaan 200 

taarten hebben bezorgd en 10 food- of frietkarren 
hebben ingezet om het samen met onze relaties te 
vieren.

• Het cadeau van de medewerkers aan Henny de 
Haas een foodtrailer is, D´n Hopper. Deze kan wor-
den ingezet voor evenementen, het bereiken van 
het hoogste punt op de bouw, enz.

• Onze langstwerkende collega Ad van Esch, com-
mercieel manager, het eerste exemplaar mocht 
ontvangen van ons jubileumboek. Tot op heden 
hebben we 2.500 jubileumboeken uitgedeeld.

• We ter gelegenheid van ons 100-jarig jubileum een 
eigen lied lieten maken voor medewerkers en rela-
ties. Deze is te beluisteren via Spotify en zelfs door 
Qmusic beloond als beste wachtmuziek van Neder-
land!

• We door onze medewerkers beloond werden met 
een 7,8 gemiddeld bij het jaarlijkse medewerkers-
tevredeheidsonderzoek.

• Team Duurzame Energie m.i.v. 2 september ver-
huist naar een eigen pand aan de Kreitenmolen-
straat 203. Het nieuwe pand past bij de groei van 
dit team en biedt meer mogelijkheden voor onze 
showroom. Bezoekers kunnen hier terecht voor 
duurzaamheidsvraagstukken en een compleet 
woon- of gebouwconcept.  Iedere zaterdag is onze 
showroom voor Duurzame Energie geopend van 
10.00 tot 16.00 uur.

• Er eind augustus 34 nieuwe BBL-leerlingen zijn ge-
start. 

• Er bijna 25 zij-instromers zijn gestart. Op 20 sep-
tember nemen wij deel aan het Opleidingscafé in 
Tilburg, een samenwerking tussen UWV en Leren 
& Werken Midden-Brabant.

AGENDA

Paul Peeters, projectleider in Deurne, overhandigt  de eerste 
donatie cheque aan Stichting Wensambulance Limburg

2017

Marcel Hendrikx treedt toe tot de 
directie als directeur Ziekenhuizen & 
Utiliteit. Op 1 juni wordt een vijfde, 
autonome vestiging in Roosendaal 
operationeel.

2018

Met ingang van 6 februari 2018 
sluit Van Bon Installaties-Technisch 
Beheer B.V. uit Heesch zich aan bij 
Hoppenbrouwers. We halen met 
Van Bon veel werktuigbouwkundige 
kennis en ervaring binnen.

2018

Begin 2018 gaat Elbeto Techniek in 
Best verder onder de vleugels van 
Hoppenbrouwers. Locatie Best blijft 
als zelfstandige vestiging opereren. 
Ook B. van der Schoot BV uit Tilburg 
sluit zich aan bij Hoppenbouwers.

Hoppenbouwers Techniek voert projecten uit door heel Nederland en België 
binnen de disciplines  – Industriële automatisering, Gebouwgebonden instal-
laties, Domotica, Werktuigbouw, Beveiliging, Duurzame energie, Dakwerken, 
Inspectie & Onderhoud en Service. De omzet steeg in 100 jaar naar 100 mil-
joen. Het aantal medewerkers steeg mee naar 900 in 2018. De droom van Hop-
penbrouwers Techniek is om de beste installateur van Nederland te worden!

Hoppenbrouwers is gegroeid in 
100 jaar. En hoe. Op alle fronten. 
Ook in harde getallen. Zo zijn we in 
100 jaar naar 100 miljoen omzet 
gegaan. Zeker de laatste 20 jaar is 
de omzetgroei harder gegaan, met 
20 à 25% per jaar. In tegenstelling 
tot wat veel mensen denken, wordt 
slechts 5% van deze groei in het af-
gelopen decennium veroorzaakt 
doordat bedrijven zich bij Hoppen-
brouwers aansluiten. 20% van onze 
groei is autonome groei, mede ont-
staan door uitbreiding van onze 
diensten, zoals met Werktuig-
bouwkundige Installaties, Meet- en 
Regeltechniek en Duurzame Instal-
latietechnieken. 

Groeiambitie...met de blik vooruit
De weg naar de top gaat in etappes. 
Onze volgende mijlpaal is een om-
zet van 200 miljoen euro met meer 
dan 1.000 medewerkers in 2020. Als 
logisch gevolg van de gemeen-
schappelijke ambitie en de individu-
ele ambities. Net een wiskundige 
reeks; van 1 naar 2, en van 2 naar 4, 
tot oneindig. Om van 1 naar 2 te ko-
men is misschien nog wel het moei-
lijkst. Het vraagt om vertrouwen en 
doorgaan; volharden in het geloof 
dat dit de juiste route is. 

Op weg naar het realiseren van on-
ze ambitie, mag ieder zichzelf de 
tijd gunnen om terug te blikken op 
de afgelopen 100 jaar. De toekomst 

voorspellen kunnen we niet, maar 
erover dromen wél. En dan weer 
plannen maken, bijstellen of ver-
nieuwen. Genieten van succesvolle 
momenten, maar altijd met de blik 
vooruit. De weg vervolgend met de 
generaties die zich aandienen en 
die we daarom al bewust op jonge 
leeftijd met techniek in contact 
brengen.

De uitnodiging is:
groei met ons mee!

Henny de Haas opent de eerste van drie feestdagen tijdens de 
viering van het 100-jarig jubileum van Hoppenbrouwers Techniek
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