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1 Jaar
Hoppenbrouwers
Techniek Breda
In oktober 2020 bestaat
vestiging Breda één jaar.
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!
Foto uit 2019.

Interview

“Er wordt in Breda aan ons gedacht”
Interview met Wesley Bleijenberg, vestigingsleider Hoppenbrouwers Techniek Breda
“Wát een eerste jaar” zegt vestigings
leider Wesley Bleijenberg, over het
afgelopen jaar bij Hoppenbrouwers
Techniek Breda. “Op 1 oktober 2019
zijn we hier gestart met twee ervaren
teams met op dat moment 24 mede
werkers. De groei in opdrachten
zorgde ervoor dat we inmiddels zijn
uitgebreid naar 36 mensen. We zijn
op sterkte en maken ons klaar voor de
volgende stap.”

Team Kortlopende Projecten
en Team Utiliteit
Met de twee ervaren teams doelt Wesley
op het team Kortlopende Projecten
Elektrotechniek van projectleider Niels
Helmink en op het team Utiliteit van
projectleider Jan van den Bogaard.
Wesley: “Het team van Jan raakte
snel na de start in Breda betrokken
bij de realisatie van nagenoeg alle
technische installaties in het grootste
distributiecentrum van de Benelux. Dat
gaf deze vestiging meteen een boost.
Het team van Niels zorgt dat we hier in
Breda binnen een jaar al goed lokaal
geworteld zijn geraakt. Scholen en
bedrijven weten ons te vinden. Er wordt
in Breda aan ons gedacht omdat we er
fysiek aanwezig zijn. Ik hoor regelmatig
‘je komt jullie ook overal tegen’. Dit in
combinatie met onze wil om klanten
echt verder te helpen. Dat zit echt in
de genen. Als daar andere teams of
disciplines voor nodig zijn, zoeken we
die op. Uiteindelijk is de wens om die
allemaal in eigen huis te hebben. Dat is
de volgende stap.”

Binnen 5 jaar in top 3 beste
installateurs in Breda
Doel van Wesley is om met ‘Hop
Breda’ binnen 5 jaar in de top 3
van beste installateurs in Breda te
staan. “We willen de beste zijn voor
medewerkers, klanten en scholen.
Bij medewerkers hebben we dat
al kunnen meten via een jaarlijks
medewerkerstevredenheidsonderzoek.
We scoorden een 8,4, het hoogste
van heel Hoppenbrouwers!” Over de
vraag wat het geheim voor deze hoge
score is, moet Wesley nadenken, maar
zegt dan resoluut: “We zijn hard op
de feiten, maar zacht op de mens.
Als er eens wat is, wordt daar vrij over
gesproken zonder elkaar af te vallen.
Het werkplezier is heel hoog. Er wordt
keihard gewerkt maar er mag best
gelachen worden. Dat gebeurt gelukkig
dagelijks!”

Thuis in Breda!
Kortom, Hoppenbrouwers Techniek
voelt zich goed thuis in Breda. Wesley:
“Op bedrijventerrein Steenakker zijn we
warm ontvangen, met enkele ‘buren’
is zelfs al een leuke samenwerking
ontstaan. Zo is het lekker ondernemen.
Maar waar ik nog het meest van geniet,
is dat ik anderen vanuit deze rol kan
helpen bij hún ontwikkeling en ruimte
kan geven bij hun ambities, zoals ik
zelf die ruimte bij Hoppenbrouwers
ook altijd krijg.” Of er misschien toch
een tegenvaller is in het eerste jaar,
corona buiten beschouwing gelaten.
Wesley: “Soms wil je net wat harder dan

mogelijk is. Zo blijkt onze praktijkschool
zo in trek dat we niet alle leerlingmonteurs die in Breda wilden starten,
hebben kunnen plaatsen. Dit omdat we
voor iedere leerling die we aannemen,

goede begeleiding willen garanderen.
Dat zou je kunnen beschouwen als
tegenvaller. Ook daarvoor bedenken we
oplossingen. Kan niet, dat kennen we
liever niet in Breda.”

Samenwerking binnen Regio West
“Hoppenbrouwers Techniek Breda maakt ons werkgebied completer,
wat zorgt voor extra aantrekkingskracht op klanten, medewerkers én
toekomstige leerlingen en stagiaires” zegt Freddy van Peer, regiodirecteur
West-Brabant. “Bovendien vervult vestiging Breda een soort geografische
brugfunctie tussen al onze vestigingen in regio West: Breda, Dongen,
Kaatsheuvel en Roosendaal. Het is makkelijk om hier met elkaar of met
klanten af te spreken.”
Volgens Freddy van Peer heeft de frisse vestiging in korte tijd een heel
eigen vestigingscultuur opgebouwd. Freddy: “Dat komt doordat hier
twee complete en ervaren teams – Utiliteit en Kortlopende Projecten
Elektrotechniek – zijn neergestreken. De vestiging is weliswaar nieuw maar
de medewerkers uit deze teams kennen Hoppenbrouwers door en door.
Zij zoeken daardoor makkelijk de samenwerking met andere teams op om
samen de beste oplossingen voor klanten voor elkaar te krijgen. Het maakt
me echt trots als ik zie dat deze ervaren medewerkers zich vanuit Breda
verder ontwikkelen. Ze zijn uitgevlogen (vanuit Dongen en Udenhout) en
geven op hun beurt de kans aan anderen om hun ambities te realiseren,
zoals aan leerlingen en stagiaires die nog aan de start van hun loopbaan
staan. Dat is waar Hoppenbrouwers echt voor staat.
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Landelijk en dichtbij
Henny de Haas, Burgemeester Dhr. Depla, Wesley Bleijenberg. Foto uit 2019.

“In eerste instantie klonk het misschien vreemd: een nieuwe vestiging in Breda naast de bestaande
vestigingen Dongen en Roosendaal. Toch hebben we hiervoor gekozen om onze ambities waar te
maken: We willen een landelijke speler zijn, maar ook de installateur om de hoek” aldus Henny de
Haas, algemeen directeur.
Het begrip “lokale geworteldheid” waar we naar
streven is voor onze organisatie nog scherper
geworden door de komst van vestiging Breda. We
zien dat we deze lokale markt veel beter kunnen
bedienen door er ook daadwerkelijk te zijn. Dichtbij
de klant, dichtbij bij (potentiele) medewerkers.

De resultaten bevestigen dit. De gedreven teams in
Breda werken hard om ‘hun’ stad eigen te maken.
Met klanten wordt een duurzame relatie opgebouwd
en ook sollicitanten weten ons goed te vinden.
Een mooi voorbeeld voor de vestigingen die we in
de toekomst gaan openen.

Interview

“Maatwerk voor een
mooie klant in Breda”

Werktuigbouwkunde

Niet alleen
elektrotechniek
Ook op het gebied van Werktuigbouwkunde
kunnen we je helpen! Of je nu in een
nieuwbouwwoning woont, of graag je
kantoorpand wil renoveren, je wilt dat het
daar zo behaaglijk mogelijk is. Denk aan
bijvoorbeeld de temperatuur of water dat
uit de kraan stroomt. Hoppenbrouwers
Techniek draagt daar met gebouw
gebonden installaties aan bij. Onze
duurzame blik, kennis van de laatste
technieken en ons vakmanschap maakt
dat Hoppenbrouwers geschikt is voor deze
projecten. Zo realiseren we onder andere
Cv-installaties, gebouwbeheersystemen,
klimaatinstallaties, sanitairtechniek en
warmte- en koude opslaginstallaties.
Altijd maatwerk, voor particulieren én
zakelijke klanten.
Meer weten?
Kijk op onze website of neem contact op
met vestiging Breda.

Een verzoekje in de mailbox breda@hoppenbrouwers.nl was voor Hoppenbrouwers Techniek Breda genoeg om
contact te leggen met NPN Drukkerij Breda. Deze grote drukkerij zocht namelijk voor de elektrotechnische
werkzaamheden rondom de plaatsing van een nieuwe drukpers een installateur om de hoek.
Niels Helmink, projectleider Kortlopende Projecten
Elektrotechniek (KLP-E): “Onze uitvoerder is ter
plekke gaan kijken welke stroomvoorziening nodig
was bij het gefaseerd overgaan van de oude
naar de nieuwe drukpers. De productie mocht
natuurlijk niet stilvallen. Door het verrichten van
metingen konden we onderbouwen waarom een

noodstroomvoorziening niet nodig zou zijn. Daarmee
konden we voor deze klant een aanzienlijk bedrag
besparen ten opzichte van een andere aanbieder.
Dit heeft ervoor gezorgd dat wij de opdracht kregen.
We hebben veel energie gestoken in het voortraject
en vervolgens met het team echt maatwerk mogen
leveren voor een mooie klant in Breda. Supergaaf!”

Bram Hogendorp –
BBL Leerling
"Het werk bij Hoppenbrouwers Breda bevalt
me erg goed. Het is een erg hecht team en
het is erg divers werk. Ik doe veel kennis op
over Elektrotechniek. Mijn ambitie is om later
door te groeien naar zelfstandig monteur.’’

Niels Helmink



Hopnieuws

[3]

Interview

Iedereen groeit in het grootste project
ooit voor Hoppenbrouwers Techniek
Interview met Jan van den Bogaard
In wording: het grootste en meest geautomatiseerde distributiecentrum van de
Benelux. En aan de realisatie daarvan werkt Hoppenbrouwers Techniek mee
in opdracht van Wouters uit Schijndel. Gemiddeld lopen er dagelijks zo’n 40
medewerkers rond op de bouw in Bleiswijk. Jan van den Bogaard, projectleider
Elektrotechniek bij Hoppenbrouwers Techniek Breda: “Het is het meest complete
project ooit voor Hoppenbrouwers Techniek. Nagenoeg al onze disciplines zijn
in dit project vertegenwoordigd, namelijk Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde,
Beveiliging- en Brandmeldinstallaties.”

Vertrouwen in totaalinstallateur

“Iedereen groeit in dit project”

Juist vanwege de compleetheid van het
project en de bijbehorende complexiteit
koos de opdrachtgever een
totaalinstallateur voor het realiseren
van nagenoeg alle technische
installaties in het 18-meter hoge
gebouw met 5 verdiepingen. Jan van
den Bogaard: “We kunnen de expertise
die we de afgelopen jaren hebben
opgedaan met distributiecentra hier
goed in kwijt. Naast de kennis, hebben
we de mensen en middelen in huis om
dit aan te kunnen. Mooi om daarvoor
het vertrouwen te krijgen in ons team
van zowel de opdrachtgever als van de
directie van Hoppenbrouwers Techniek.”

Jan: “De de jongens op de bouw zijn
keihard gegroeid doordat ze allemaal
verantwoordelijk zijn voor een deel
van de installatie of een deel van
de hal; van de verantwoordelijkheid
voor het zelfstandig aanleggen van
een verdeelkast tot het zelfstandig
aanleggen van noodverlichting.
Hoe lang of hoe kort ze ook bij
Hoppenbrouwers werken, en wat
hun leeftijd ook is (van 16 tot
en met 50 plus) ze pakken die
verantwoordelijkheid allemaal. Dat
bevordert het leren enorm. Daarom
is er juist in een project als dit ook
ruimte voor twee leerling-monteurs

die het BBL-traject volgen. Dat kan
alleen als andere collega’s het leuk
vinden om die jongens iets te leren.
Zo ontstaat groei van onderuit.
Uitvoerder-E Ben van Oers is daarvan
een mooi voorbeeld. Dit is het eerste
project dat hij zelf geen gereedschap
meer vasthoudt maar volledig gericht
is op het faciliteren van de anderen
met een strakke planning en al
het andere regelwerk. Van eerste
leidinggevend monteur werkte hij zich

in no-time naar de rol van uitvoerder.
Iedereen groeit in dit project. Dat
vind ik elke week fantastisch om te
merken als ik op locatie ben voor het
bouwoverleg met de opdrachtgever.
Samen met de andere collega’s die bij
dit project zijn betrokken bespreken
we dan de voortgang. Door de goede
samenwerking – ook met de mensen
van Wouters – krijgen we dit
voor elkaar.”

Jouw woning of
bedrijfspand
slimmer maken?

“Beveiligingsteam schakelt makkelijk bij”
Adrijan van Wanrooij, projectleider
Beveiliging bij Hoppenbrouwers
Techniek, komt graag op de Bredase
Hoppenbrouwersvestiging. “Ik krijg
altijd energie als ik daar ben. En het
leuke is, samen met de teams in Breda
adviseren we klanten ook als het
gaat over beveiliging van bijvoorbeeld
bedrijfspanden.”
Adrijan van Wanrooij: “In het eerste
jaar is er al een goede aansluiting
tussen de teams. De eerste
samenwerkingsprojecten liggen
al achter ons. Het helpt enorm om
onderling het contact te zoeken.
Vandaar dat ik regelmatig ook op onze

Bredase vestiging ben. Uiteindelijk in
het belang van de klanten, want voor
hen is het fijn om één aanspreekpunt
te hebben voor de elektrotechnische
installaties, werktuigbouwkundige
installaties én beveiligingsinstallaties
met één totaal onderhoudscontract.
Met het beveiligingsteam schakelen
we makkelijk bij als het gaat om het
creëren van een veilige werkomgeving.
Dat betekent altijd eerst de vraag
achter de beveiligingsvraag scherp
krijgen. Dat kan zomaar leiden tot
andere inzichten dan de klant zelf
had bedacht op het gebied van
inbraakbeveiliging, camerabewaking,
toegangscontrole en brandbeveiliging.”

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

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 Breda.
Wij zorgen ervoor dat we je
koppelen aan de specialist
voor jouw vraagstuk.
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Nul op de meter
Duurzaamheid: een veelbesproken onderwerp.
Wij denken samen met ondernemers en particulieren
hier graag over mee, zo ook bij de Technische Unie
en Natuurkampeerterrein de Duiventoren.

Samen bijdragen aan ‘Nul-op-de-Meter’bedrijfspand Technische Unie Utrecht

Succesvolle
samenwerking
met ID Logistics
ID Logistics betrok in 2019 een
megahal van 70.000 m2. Vanuit daar
verzorgt het bedrijf gecentraliseerd
de logistieke dienstverlening voor een
grote consumentenelektronicaretailer.
Hoppenbrouwers legde uiteindelijk álle
kabels in het pand en voorzag alles waar
stroom op zit van spanning en data.
Hoppenbrouwers werkte zowel aan de
basisinstallaties voor aannemer Heylen
Vastgoed, als aan de bedrijfsspecifieke
installaties voor de huurder ID Logistics.
De laatste opdracht was gestoeld op
vertrouwen. Marcel van Oostrum, Facility,
Procurement & Security Manager Benelux
bij ID Logistics, kende Hoppenbrouwers
namelijk al vanuit een eerdere werkgever.
“Net als ID Logistics heeft Hoppenbrouwers
een hoge kwaliteitsstandaard. Ik ervaar
Hoppenbrouwers als een proactieve,
betrokken organisatie die écht met je
meedenkt over de beste oplossing. Als
flexibel bedrijf werken wij graag samen met
een net zo flexibele partner in de uitvoering
van dit soort grote projecten.

Technische Unie bouwt in Utrecht haar eerste
‘Nul-op-de-Meter’- bedrijfspand. In het experience
center dat daar onderdeel van uitmaakt, kunnen
installateurs straks alle mogelijkheden zien op het
gebied van onder andere duurzaamheid, verlichting
en smart building. Extra leuk om als Hoppenbrouwers
Techniek betrokken te zijn bij de realisatie van dit
‘Nul-op-de-Meter’ bedrijfspand.

Duurzame energievoorzieningen bij
natuurkampeerterrein in de regio
Dat de natuur op één staat bij erkend
Natuurkampeerterrein De Duiventoren in
Dorst spreekt tamelijk voor zich. Maar dit
natuurkampeerterrein in de regio gaat nog een
stap verder met de plaatsing van zonnepanelen.
Samen met een aanpassing aan de verdeelkast en
de zonnepanelen gaat deze camping duurzaam de
toekomst tegemoet!
Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen
om je pand te verduurzamen?
Kijk op onze website of neem contact op met
Hoppenbrouwers Techniek Breda.

Het utiliteitsteam van Jan van den Bogaard was
betrokken bij alle E-Installaties in het pand van
8.000m². En terwijl collega’s van Hoppenbrouwers
Techniek Nijmegen zorgden voor het leggen van
honderden zonnepanelen, vervulde het team KLP-E
van Niels Helmink de resterende huurderswensen,
zoals het maken van extra contactpunten en het
finetunen van de LED-verlichting. Niels: “Duurzaam
dus in de breedste zin van het woord. Het pand is
duurzaam gebouwd, en door binnen Hoppenbrouwers
goed onderling samen te werken, werken we ook aan
een duurzame relatie met de Technische Unie.”

“Buiten productietijd,
op zondag”
Onderhoud aan (hoofd)verdeelkasten
komt zelden gelegen
Geen enkel bedrijf ziet zijn productie immers
graag stilliggen. Ook een internationale
leverancier van kartonnen verpakkingen in

deze regio niet. Toen netwerkbeheerder Enexis
liet weten dat het tijd was voor noodzakelijke
netwerkzaamheden, zag deze fabrikant dit
als kans om óók het onderhoudsgericht en
specifiek herstelwerk in de verdeelkasten aan
te pakken. Dit moest namelijk spanningsloos
gebeuren. Buiten productietijd, op zondag,
dat wel. Van top tot teen werden grote
hoofdverdeelkasten onderhouden en gereinigd.
Niels Helmink: “Werken op zondag is zeker niet
vanzelfsprekend, maar ons team stond er. En bij
het in bedrijf stellen en opstarten op maandag
waren we er ook. Volledig spanningsloos gaan, is
voor een bedrijf spannend. Dan moet je er zijn.”

Redactie
Johan van der Hoeven
‘’Hoppenbrouwers is een prettige werkgever omdat je in kleine
teams werkt, en het niet voelt alsof je bij een groot bedrijf werkt.
Maar je hebt wel de voordelen van een groot bedrijf. Ik werk
sinds kort in Breda, en ik vind het vooral leuk om deze vestiging
mee op te bouwen. Ook binnen het team hebben we een goede
klik en vullen we elkaar aan. Ik ben altijd monteur geweest,
en nu werkvoorbereider. Ik vind het belangrijk om mezelf te
blijven ontwikkelen en ben blij dat ik die kans ook krijg bij
Hoppenbrouwers.”

Yvonne van Gestel-Jansen
“Ik heb het erg naar mijn zin bij Hoppenbrouwers Breda.
Hoppenbrouwers is een familiebedrijf en voor mijn familie
is dat ook letterlijk zo. Mijn man en zoon werken hier ook,
maar die kom ik zelden tegen. Ik houd me voornamelijk
bezig met de interieurverzorging in de vestiging. Ik ben de
enige vrouw, maar ik hoor toch echt bij het team. Iedereen
staat voor elkaar klaar. De gemoedelijke sfeer en het
hechte team maken mijn werk ook zo leuk.”

Speciale dank aan alle
klanten en medewerkers die
hun bijdrage hebben geleverd
aan deze jubileum editie van
het Hopnieuws Breda.
Hoppenbrouwers Techniek
Breda
Tel: 076 201 32 00
Mail: breda@
hoppenbrouwers.nl

