
Hopnieuws
1 jaar Hoppenbrouwers Sittard
Vestiging Sittard is één jaar aangesloten bij Hoppenbrouwers 
Techniek! In een jubileum nieuwsbrief vertellen we graag 
hoe we als bedrijf gegroeid zijn, maar óók hoe we hebben 
bijgedragen aan de groei van onze relaties. We zijn nog steeds 
de installateur om de hoek, maar wel met een landelijke 
organisatie als dekking. Met dank aan al onze klanten voor het 
vertrouwen en onze medewerkers voor hun inzet!

Jubileum editie

Gezond verder groeien

Roy Rijks is onlangs gestart als 
vestigingsleider maar voelt zich al als 
een vis in het water bij Hoppenbrouwers 
Techniek Sittard. “De installatiewereld 
is voor mij bekend terrein” zegt Roy. 
“Maar de werkwijze en methodiek 
van Hoppenbrouwers zijn relatief 
nieuw voor mij. De openheid binnen 
Hoppenbrouwers past goed bij hoe ik in 
elkaar steek.”

Op naar het nieuwe bedrijfspand 
aan Nusterweg 106
De eerste weken binnen Hoppenbrouwers 
bestonden voor Roy vooral uit 
kennismaken met klanten in de regio 
en met de ‘Hoppenbrouwersfamilie’. 
Daarnaast vergt de aankomende 
verhuizing naar een ander bedrijfspand 
aan Nusterweg 106 in Sittard zijn 
aandacht. Roy: "In november 2021 
verhuizen we. Ik verheug me op de ruimte 
én op de officiële opening van het pand 
begin 2022. Dan willen we graag onze 
(potentiële) klanten, de scholen met wie 
we samenwerken en natuurlijk onze 
medewerkers met hun achterban van 
harte uitnodigen.” 

Meedenken over oplossingen voor 
onze klanten
Roy: “Al vóór mijn indiensttreding werd 
het vijfjarenplan voor deze vestiging 

uitgebreid met mij besproken. Daar moest ik me in 
kunnen vinden en dat is ook zeker het geval! De lokale 
geworteldheid, die vanuit Hatulek is opgebouwd, 
koesteren we. Tegelijkertijd reikt onze ambitie verder. 
We willen onze klanten nog meer ontzorgen, door een 
betrokken en betrouwbare partner te zijn die kwaliteit 
levert en meedenkt over oplossingen. Nu doen we 
projecten en onderhouds- en regiewerken – zowel 
incidenteel als op basis van meerjarige contracten 
-  in de disciplines: elektrotechniek, beveiliging, 
panelenbouw en industriële automatisering. Geleidelijk 
zullen meer verbindingen ontstaan met andere 
disciplines binnen Hoppenbrouwers, bijvoorbeeld 
werktuigbouwkunde. Op de langere termijn bieden we 
die discipline ook aan vanuit Sittard. Overigens gebeurt 
dat nu al projectmatig, zoals voor het nieuwbouwproject 
van La Place in Maastricht Aachen Airport. Dit project 
realiseren we samen met onze collega’s van vestiging 
Rosmalen. 

We hebben grootse ambities: binnen vijf jaar zal deze 
vestiging groeien naar zo’n honderd medewerkers, 
met wie we naast de contracten en kleinere projecten 
in de woningbouw, utiliteit en industrie ook grotere 
multidisciplinaire projecten kunnen behappen.’’   

Het hoofd leegmaken
De rol van Roy bij Hoppenbrouwers Techniek Sittard is 
tweeledig. Hij is het gezicht naar buiten én hij faciliteert 
de medewerkers door hen te coachen. Naast zijn werk 
brengt Roy graag veel tijd door met zijn vrouw en hun 
zoontje. Ook probeert hij tijd te besteden aan Schutterij 
Wilhelmina Hingen, waarvan hij al ruim 40 jaar lid is. 
“Ik houd van de gezelligheid van de schutterij waar 
ik tamboer ben. Maar net zo lief sta ik langs de lijn 
op het voetbalveld om onze zoon te supporten. Ook 
wandel ik graag in de natuur of zoek de rust op van de 
Maasplassen. Varen heeft op mij dezelfde uitwerking 
als skiën: ik kan mijn hoofd er goed mee leeg maken. Zo 
blijf ik fris voor mijn werk bij Hoppenbrouwers!”

WIl jij graag persoonlijk kennismaken met Roy Rijks? 
Bel hem mobiel op 06 25742571 of mail voor het maken 
van een afspraak: rrijks@hoppenbrouwers.nl

Interview met Roy Rijks, vestigingsleider Hoppenbrouwers Techniek Sittard

Interview

Lon Willems over nieuwe 
vestigingsleider Roy Rijks: 

"Roy spreekt de taal van de regio en combineert dat 
met de ambities van Hoppenbrouwers Techniek"

Het afgelopen jaar was Lon Willems interim-
vestigingsleider bij Hoppenbrouwers Techniek Sittard. 
Hij heeft het stokje overgedragen aan Roy Rijks, die in 
september 2021 is gestart als nieuwe vestigingsleider.

Lon: “Roy kent en respecteert de lokale cultuur, 
durf ik als ‘Zittische Sjnaak’ te zeggen. Hij is hier 
geboren en getogen; als ‘Echtenaar’ spreekt hij 
letterlijk de taal van de regio. Wat mij opvalt, is dat hij 
dat heel natuurlijk combineert met de ambities van 
Hoppenbrouwers Techniek. Daarbij merk ik dat Roy 
oog heeft voor de medewerkers. Hartstikke belangrijk, 
want bij Hoppenbrouwers staat de medewerker op één. 
Blije medewerkers zorgen immers voor blije klanten.”

Roy: “Lon heeft mensen in beweging gebracht! 
Dat heb ik in de eerste weken vaak gehoord in de 
gesprekken met collega’s. In onze zelfsturende teams 
krijgen én nemen medewerkers verantwoordelijkheid. 
Dat is voor sommige medewerkers die hier al lang 
werken best wennen geweest, maar ze waarderen 
het wel. Net als onze klanten die vooral merken dat 
de lijnen kort zijn. Samen met onze teams wil ik van 
Hoppenbrouwers Techniek Sittard een 9+ organisatie 
maken, waarbij klanten onze ambassadeurs zijn.’’

Team panelenbouw in Sittard

Roy Rijks, vestigingsleider Hoppenbrouwers 

Techniek Sittard

1 jarig jubilieum 
Hoppenbrouwers Techniek Sittard
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Factsheet

Oude pand

Nieuwe pand

Verder groeien aan nieuwe 
locatie Nusterweg 106 
in Sittard

“Hier kunnen alle medewerkers van Sittard een frisse start maken” zegt Robin 
Rao van Roij, HR-adviseur. Er is veel ruimte. Dat geeft letterlijk de ruimte voor 
ideeën en groei!” In november 2021 zullen we ons nieuwe pand betrekken.

Bij de ambitie om verder te groeien hoort een bedrijfspand waarin dat kan. 
Dat is dicht bij huis gevonden, namelijk aan de Nusterweg 106 op hetzelfde 
bedrijventerrein Sittard Noord. Hier is alle ruimte om naar het gewenste 
aantal van zo’n honderd medewerkers door te groeien. 

Hoppenbrouwers Techniek Sittard in het kort

+

Groei vaste medewerkers
Van 24 vaste medewerkers op 1 januari 2021 naar 35 
vaste medewerkers op 1 oktober 2021. Ons team is 
dus met maar liefst 11 nieuwe collega’s uitgebreid! 

Groei aantal stagiaires
Begin 2021 werkte de vestiging nog niet met 
stagiaires. Daar is snel verandering in gekomen. Op 
1 oktober 2021 stond de teller op 7 stagiaires: 2 uit 
het hbo, 3 uit het mbo en 2 snuffelstagiaires. Nieuwe 
stagiaires zijn van harte welkom!

Wist je dat...
Onze werkbussen in grote mate bijdragen aan 
onze zichtbaarheid én herkenbaarheid in de 
regio? Inmiddels rijden er al 18 Hoppenbrouwers 
werkbussen rond in het Limburgse landschap!

Uitkomsten groeimeter
Hoppenbrouwers zet medewerkers op één; blije 
medewerkers zorgen immers voor tevreden klanten! 
Daarom vinden we een goed inwerktraject erg belangrijk 
en de groeimeter helpt ons hierbij! Zo beoordelen 
onze nieuwe collega’s het werken bij Hoppenbrouwers 
Techniek Sittard: 

8,3

8,2

8,7

voor hun coach

voor collega's

voor de mate waarin de medewerker zich 
thuis en op zijn plek voelt bij vestiging 
Sittard

LEEFT TECHNIEK OOK IN JOU?
Check onze vacatures voor jezelf 
of iemand die je kent:
• Projectleiders
• Ervaren monteurs (elektrotechniek, beveiliging, panelenbouw)
• Bbl-leerlingen
Liever eerst persoonlijk kennis maken? Voor al je HR-gerelateerde vragen kan je 
terecht bij Robin Rao van Roij, HR-adviseur vestiging Sittard, te bereiken via 
06-12480634 of via rrao@hoppenbrouwers.nl

Wij zijn trots op deze mooie cijfers!

Bekijk de vacatures

https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/werken-bij/vacatures/?_sft_region=sittard&utm_medium=mailing&utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=vacatures_sittard&utm_content=nieuwsbrief1jr
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Artikel

Samenwerking ZOwonen en 
Hoppenbrouwers Techniek 
Sittard
ZOwonen, woningcorporatie in Sittard, 
zet zich ervoor in dat mensen in de 
Westelijke Mijnstreek, zoals onder 
andere in Sittard, Beek, Geleen 
en Susteren, fijn kunnen wonen. 
Bovendien wil ZOwonen kansen 
creëren voor bewoners om zich 
te kunnen ontwikkelen. Een goed 
thuis is de basis. Dat vraagt om 
samenwerking met partners die dat 
helpen waarmaken. Sander de Haan is 
bij ZOwonen verantwoordelijk voor de 
inkoop en het contractmanagement, 
zoals de samenwerking met 
Hoppenbrouwers Techniek.
 
Stabiliteit in samenwerking
Sander de Haan: “We werken vanuit 
ZOwonen al sinds 2007 samen met de 
vestiging in Sittard, voorheen Hatulek. 
Al het elektrotechnisch onderhoud 
wordt door hen gedaan. Bovendien 
zorgen zij voor de bliksem-, brand- en 
inbraakbeveiliging, (nood)verlichting, 
blusmiddelen en de toegangscontrole.
Later had ik als kwaliteitsinspecteur 
ook met de Sittardse vestiging te 

De wil om een betere partner 
te zijn voor onze klanten

Meer partner dan leverancier
“Voorheen deden we gewoon ons 
werk. En dat deden we goed” zegt Rico 
Prumpeler, als werkvoorbereider al vier 
jaar werkzaam voor vestiging Sittard. 
“Maar sinds we bij Hoppenbrouwers 
Techniek horen, vragen we onze 
klanten expliciet naar wat we beter voor 
hen kunnen doen. Bijvoorbeeld hoe we 

het samen zo kunnen organiseren dat 
het mogelijk is om storingen nog sneller 
te verhelpen. We stellen ons meer op 
als partner dan als leverancier.”

Elektrotechniek, beveiliging, 
panelenbouw en…
Met een hele organisatie achter 
zich, kan de vestiging Sittard naast 

“Het gaat om meer dan 
alleen je werk goed doen”

elektrotechniek, beveiliging en 
panelenbouw, ook de disciplines 
werktuigbouwkunde en industriële 
automatisering aanbieden in 
samenwerking met andere vestigingen. 
Rico: “We willen een 9+ organisatie zijn 
met klanten als ambassadeurs, maar 
trekken geen grotere broek aan dan dat 
we kunnen waarmaken.”  

Interesse in een partnerschap met jouw 
organisatie? Neem eens een kijkje op 
onze website of neem direct contact op 
met vestiging Sittard via 
sittard@hoppenbrouwers.nl

Van oudsher hebben we ons met de vestiging Sittard gespecialiseerd in drie 
disciplines: panelenbouw, elektrotechniek en beveiliging. Voor regionale klanten in 
de utiliteit, industrie en woningbouw verzorgen we zowel het planmatig onderhoud 
als servicewerkzaamheden. We zijn trots op de langdurige relatie die we met velen 
hebben opgebouwd. Die koesteren we, terwijl we ons gelijktijdig de vraag stellen: 
hoe kunnen we een nóg betere partner zijn voor onze klant? 

maken; ik monitorde de prestaties 
van onze samenwerkingspartners. 
Sinds ik verantwoordelijk ben voor de 
inkoop en het contractmanagement 
houd ik me meer tactisch bezig met 
samenwerkingen met partners, zoals 
tussen ZOwonen en Hoppenbrouwers.”

Van kennis in de hoofden naar 
kennis in systemen
“Bij Hatulek zat veel kennis in de 
hoofden van de ervaren monteurs en 
andere medewerkers, en niet zozeer 
in de systemen. Daarom vond ik het 
best spannend toen Hatulek werd 
overgenomen door Hoppenbrouwers. 
Stabiliteit is voor ons namelijk erg 
belangrijk; onze intentie is altijd 
om langdurig met elkaar samen te 
werken. Ook met het oog op onze 
bewoners voor wie vertrouwde 
gezichten bijdragen aan een gevoel 
van veiligheid. Daarom ben ik blij dat 
het team dat vertrouwd is met onze 
wooncomplexen nagenoeg intact is 
gebleven. De service die we gewend 
waren, is gebleven. Hoppenbrouwers 
heeft zich aan zijn woord gehouden: 
alleen de naam is veranderd.”

Ontwikkeling partnerschap
Rico Prumpeler is met zijn team 
beveiliging nauw bij ZOwonen 
betrokken. Rico: “Voorheen 
evalueerden we één keer per jaar 
met ZOwonen. Nu zitten we eens per 
twee maanden samen om tafel om 
te kijken waar verdere verbeteringen 
en optimalisaties mogelijk zijn op het 
gebied van planmatig onderhoud en 
service. Op die manier ontwikkelen 
we een partnerschap. Bewuster dan 
voorheen houden we ons bezig met 
het proces van onze dienstverlening.”

Sander: “Klopt! Het aantal 
overlegmomenten tussen ZOwonen en 
Hoppenbrouwers is flink opgeschroefd. 
Zo kunnen we onze dienstverlening 
voor onze bewoners verder verbeteren. 
Eén van onze wensen is om de 
systemen aan elkaar te koppelen via 
een KOVRA-koppeling. Op die manier 
kunnen we de administratieve lasten 
enorm verminderen en efficiënter 
werken. We krijgen dan meer grip op 
het proces en inzicht in de kosten. In 
de meest ideale situatie worden we 
volledig ontzorgd! De koppeling is er 
nog niet, maar vanuit Hoppenbrouwers 

wordt van alle kanten meegedacht 
over mogelijke oplossingen, onder 
andere samen met hun ICT-
specialisten en die van ons.”

Maatschappelijke waarde van 
partners
ZOwonen kijkt bij de selectie van 
partners steeds vaker naar de 
maatschappelijke waarde die partners 
toevoegen. Sander: “We zijn met 
partners in gesprek om te kijken 
hoe zij (de partners) een bijdrage 
kunnen leveren aan de maatschappij.
Een mooie toevoeging van 
Hoppenbrouwers is hun praktijkschool, 
waarmee zij eigen kweek opleiden en 
laten doorstromen. Dat mensen bij 
Hoppenbrouwers Techniek de kans 
krijgen om te groeien, daar ben ik van 
gecharmeerd. Dat past bij wat wij als 
ZOwonen zoeken in partijen met wie 
we samenwerken; het gaat om meer 
dan alleen je werk goed doen.”

Is jouw organisatie toe aan een 
meedenkende partner op het gebied 
van elektrotechniek, beveiliging of 
panelenbouw? Bel Rico om eens te 
sparren: 046 458 1100

Neem contact met ons op

https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/contact/vestigingen/sittard/?utm_source=google-mijn-bedrijf&utm_medium=organic&utm_medium=mailing&utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=vestigingspagina_sittard&utm_content=nieuwsbrief1jr
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Hoppenbrouwers 
Sittard 
heeft eigen 
praktijkschool
 
Wij geloven in het zelf opleiden 
van vakmensen. Daarom hebben 
we in Sittard net als in de andere 
Hoppenbrouwersvestigingen een 
praktijkschool. Een veilige plek om samen 
met de andere bbl-leerlingen en zij-
instromers vaardigheden te oefenen. Om 
beter te worden in je vak, moet je fouten 
mogen maken om daarvan te kunnen leren! 
De praktijkopleiders helpen je daarbij. 
Overigens starten de praktijkavonden met 
een lekkere warme maaltijd.

Groei jij van onderaf mee met 
Hoppenbrouwers Sittard? Stroom in als 
bbl-leerling Elektrotechniek. Dat kan het 
hele jaar. 

Speciale dank aan onze relatie ZOwonen 
en medewerkers die hun bijdrage hebben 
geleverd aan deze jubileum editie van het 
Hopnieuws Sittard. 

Hoppenbrouwers Techniek Sittard
Tel: 046 458 1100
Mail: sittard@hoppenbrouwers.nl

Redactie

Als beste partner 
voor scholen 
samen investeren 
in de jeugd
“Investeren in de toekomst van techniek, begint 
bij het investeren in de jeugd” zegt Robin Rao-van 
Roij, HR-adviseur van de vestiging Sittard. “Dat 
doen we graag samen met de scholen. We hebben 
met de scholen een gemeenschappelijke opgave! 
Daarom willen we naast de beste partner voor onze 
medewerkers en klanten, de beste partner voor 
scholen zijn.”

Leuke vormen van samenwerking 
met scholen
In het afgelopen jaar werden vanuit Hoppenbrouwers 
Techniek Sittard de eerste contacten met scholen 
in de regio gelegd, zowel in Nederland als in 
België. Robin: “We zijn gestart met het aanhalen 
van de contacten met de mbo’s en met de 
middelbare scholen, maar we staan open voor 
een samenwerking met alle onderwijssoorten.
Uit de eerste contacten zijn al leuke vormen van 
samenwerking ontstaan.

Zo zijn onze praktijkopleiders al kennis gaan maken 
op enkele mbo’s. Ook hebben wij al verschillende 
scholen bij ons mogen ontvangen. Binnenkort 
geven de praktijkopleiders een rondleiding op 
onze vestiging voor een klas; zo’n tien leerlingen 
krijgen dan een kijkje achter onze schermen. 
Ook organiseren we meerdere keren per jaar een 
‘werken bij event’, ook dan ontvangen we scholieren.
Daarnaast weten de beroepsopleidingen ons te 
vinden als het gaat om plekken voor stagiaires. 
En op uitnodiging van enkele middelbare scholen 
hebben we dit jaar ondersteund bij het uitzetten 
van technische opdrachten. Het is echt leuk 
om te merken dat scholen ons met open armen 
ontvangen.”

Onze gepassioneerde praktijkopleiders 
Ger Rozema (rechts) en Ron Schaeks (links) vullen elkaar goed aan 
als praktijkopleider. Ron is gespecialiseerd in regeltechniek, terwijl Ger 
ervaren is in de installatietechniek. Ron: “Zo leuk om onze kennis over 
te dragen!” Ger: “In de praktijkschool kunnen de bbl-leerlingen zichzelf 
ontwikkelen, vertrouwen opbouwen en leren om te analyseren en zaken 
op te lossen.’’

Zin in een bbl-traject bij Hoppenbrouwers? Er zijn nog verschillende 
plekken beschikbaar in onze praktijkschool. Bekijk onze vacatures via > 
hoppenbrouwerstechniek.nl/werken-in-sittard

“Ondanks dat ik nog veel moet leren, voel ik mij een volwaardig 
medewerker. Je werkt bij Hoppenbrouwers heel zelfstandig. Wanneer er 
iets misgaat, krijg je de kans om het te corrigeren.’’ Kim Weist, 
zij-instromer, werkt als monteur bij de vestiging Sittard

 ‘’Bij Hoppenbrouwers krijg ik alle kans om door te groeien. Maar 
voorlopig werk ik aan een solide (praktische) basis. Wanneer ik 
theoretisch ben bijgeschaafd, groei ik binnen deze vestiging 
graag mee. Eerst wil ik veel leren en vooral plezier hebben in wat 
ik doe.” Clayton Schaeken, zij-instromer, werkt als Monteur bij de 
vestiging Sittard

Deze nieuwsbrief is gedrukt op gerecycled papier

Werk jij in het onderwijs en wil jouw school 
samenwerken met Hoppenbrouwers Techniek 
Sittard? Neem dan contact op met Robin, HR-
adviseur vestiging Sittard, via 06-12480634 of 
rrao@hoppenbrouwers.nl

Lees alles over Clayton's ervaringen

Lees alles over Kim's ervaringen

mailto:breda%40hoppenbrouwers.nl?subject=
http://hoppenbrouwerstechniek.nl/werken-in-sittard
https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/werken-bij/medewerker-aan-het-woord/clayton-schaeken/
https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/werken-bij/medewerker-aan-het-woord/kim-weist/

