
 

 

Jaarverslag 
 

2013 



 

 

Corné de Meijer 

 

“In het jaar dat we ons 95-jarig bestaan 

vierden was het voor mezelf vijf jaar gele-

den dat ik plaatsnam in de directie. Wat 

zijn we in die jaren weer hard gegroeid! 

Ik ben trots op wat we bereikt hebben. 

De verschillende teams haalden bijzonde-

re nieuwe projecten en klanten binnen, 

zoals Mars, Brabant Water en het Elker-

liek Ziekenhuis. Ook gingen we actief aan 

de slag met LEAN en duurzaam bouwen. 

De uitbreiding van ons eigen pand is 

hiervan een mooi voorbeeld, net als de 

projecten bij het St. Elisabeth Ziekenhuis 

en Droomvlucht van de Efteling.  

 

Persoonlijk ben ik ook aan de gang ge-

gaan met duurzame inzetbaarheid. Zo 

ben ik actiever gaan fietsen op mijn race-

fiets. Een goeie manier om mijn hoofd 

leeg te maken 

en fit te blij-

ven. Iedere 

keer verleg ik 

mijn grens, 

door bijvoor-

beeld mee te 

doen aan een 

spinningmara-

thon van zes 

uur voor het 

goede doel.” 

Henny de Haas 
 

“De opening van ons pand was voor mij 

de afsluiting van drie drukke en hectische 

jaren. Een periode van verandering, plan-

nen en besluiten, maar ook één van twij-

fels. Geeft de bank ons het geld dat we 

nodig hebben? Is de nieuwbouw op tijd 

klaar? Zit iedereen op de juiste plek en 

gaan we wel genoeg omzet maken? Zijn 

er nog verrassingen? Nu alles draait lijkt 

het makkelijk. Gelukkig zit iedereen op z’n 

plek en is alles goed verlopen zonder te 

veel belasting. Begin juni genoten we nog 

na toen enkele mensen me vroegen of 

we Teurlings niet moesten overnemen. 

Dat was nieuw voor ons, maar de inte-

gratie is goed verlopen en we hebben er 

enkele goede vakmensen bij. Ook reisde 

ik in september naar China waar helaas 

weinig kansen liggen voor ons. 

 

Verder stond de tweede helft van 2013 in 

het teken van vooruitdenken over de toe-

komst. We hebben met veel teams naar 

kansen gekeken en nieuwe doelen opge-

steld. De wat langere termijn voorspellen 

kunnen we niet, maar ook hier moeten 

we over nadenken. Zodra er meer duide-

lijk is zullen we dit met jullie delen. Ik voel 

in ieder geval bij veel collega’s de nodige 

ambitie om daar mee aan de slag te 

gaan.” 

Marcel de Boer 

 

“2013 was één van de meest bewogen 

jaren die ik ooit heb meegemaakt bij Hop-

penbrouwers. De uitbreiding van ons pand 

was een hele stap in deze tijd. Alles lijkt nu 

heel logisch in elkaar te passen, maar daar 

is heel wat tijd en denk– en tekenwerk aan 

vooraf gegaan. Het was een mooi proces 

om mee te maken en het resultaat mag er 

zijn. Ik heb genoten van het openings-

weekend en nog steeds van de aanloop 

van alle groepen die we tot op de dag van 

vandaag mogen ontvangen. Naast de af-

ronding van de nieuwbouw deden we de 

implementatie van Atrium ‘er even bij’ en 

op de valreep namen we Teurlings over.  

 

Sinds het begin van de crisis in 2008 is 

onze omzet met 50% gegroeid. Daar mo-

gen we met z’n allen trots op zijn! Mede 

hierdoor heeft onze bank ons goed on-

dersteund bij de financiële zaken rondom 

de nieuwbouw.  

 

Ook werd Hoppenbrouwers lid van het 

Brabantse Familiebedrijven Genootschap 

met als doel het uitwisselen van elkaars 

kennis. Samen met o.a. een aantal mede-

werkers van de Rabobank nam ik vorig 

jaar plaats in een werkgroep financiën. Ik 

ben benieuwd wat hier uit voort komt.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De doelstelling voor het elektriciteitsverbruik is simpel: We wil-

len met de nieuwbouw erbij net zo veel energie verbruiken als 

daarvoor. Lukt dit? Nog niet helemaal. Zoals je hierboven kunt 

zien, zie je wel dat het de goede kant uit gaat. In de eerste drie 

maanden hadden we nog moeite om het energieverbruik 

goed te regelen. Je ziet dat dit door het jaar heen steeds beter 

ging. We houden de doelstelling voor dit jaar dus gewoon 

vast! Het gebruik van energie zorgt ook voor een hogere CO
2
 

uitstoot. In 2014 komen er zonnepanelen. Dit zorgt voor ± 

20% reductie aan CO
2
 uitstoot op het gebied van energie. 

Afval kun je beter scheiden! 

Dit is ook de reden dat we in 2013 

ook plastic afval zijn gaan scheiden. 

Zo is er het afgelopen jaar 3000 kilo 

aan plastic afval ingezameld. Op 

deze manier zorgen we er ook voor 

dat de hoeveelheid restafval gelijk 

blijft. 

LEAN, BREEAM & ISO14001 

 

Efficiënter werken zorgt voor minder verspilling. 

Minder verspilling draagt ook weer bij aan het 

milieu. Denk maar aan minder op en neer rijden 

en digitaal werken! Ook hebben we het eerste 

BREEAM project opgeleverd. Koen van Asten 

wordt zelfs dit jaar nog expert op dit vlak! Sinds 

april 2013 zijn we als bedrijf ook officieel gecerti-

ficeerd voor een erkend milieu certificaat: 

ISO14001. Onlangs hebben we hier een controle 

audit over gehad met minimale afwijking! 

Sinds 2013 hebben we vijf elektrische auto’s rondrijden. 

Ook het aantal C1-tjes groeit en we nemen steeds vaker 

afscheid van de Jumpy.  

 

Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde uitstoot in gram 

CO
2
 per kilometer per auto inmiddels met 21% is ge-

daald ten opzichte van 2009 (10% in 2013).  

 

Door deze daling zorgen we ervoor dat we ondanks de 

groei van ons wagenpark een lagere totaaluitstoot be-

halen. 

In januari 2014 hebben we 22 

medewerkers meer in dienst 

ten opzichte van januari 2013.  

 

Ondanks deze groei daalde de 

totale CO
2
 uitstoot van Hop-

penbrouwers met 2%. 

In 2013 zijn er in totaal 22 medewerkers bijgekomen. Ook zijn er 

15 auto’s aangeschaft. Meer medewerkers en meer auto’s zor-

gen voor een hogere uitstoot, niet waar? Bij Hoppenbrouwers in 

ieder geval niet! De totale CO
2
 uitstoot is gedaald met 2% ten 

opzichte van 2012. Deze daling zit hem vooral in de lagere uit-

stoot van ons wagenpark. Ook zijn er in 2013 een stuk minder 

privé kilometers gereden met eigen auto’s door aanschaf van 

bedrijfsauto’s. Externe factoren zoals het stroomverbruik van de  

hoogwerkers/heftrucks en het gereedschap zijn minimaal ten 

opzichte van het totaal. 
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Afdeling Service 

Robert Goutziers en Bas Tekath 
Een bewogen jaar 
 

“Het was een bewogen jaar voor onze afdeling. Was het begin 2013 

nog rustig qua werk en uitvoering, uiteindelijk hebben we het afgelo-

pen jaar een aantal mooie projecten opgeleverd. 

 

Bij de nieuwe kantoorafdelingen van Innovam in Nieuwegein vervingen 

we de kantoorverlichting en alle overige installaties. Dit project hebben 

we afgesloten met een mooi resultaat. Het heeft ertoe geleid dat we 

huisinstallateur zijn geworden voor alle Innovam panden in samenwer-

king met de teams van Inspectie & Onderhoud en Beveiliging. 

 

Voor de uitbreiding van Mill-Hill College Goirle hebben we nieuwe in-

stallaties aangelegd voor de fietsenstalling en de diverse leslokalen. Ook 

vervingen we de complete hoofdverdeler bij Ad van Geloven en zes 

intercom installaties voor TBV wonen. 

  

Bij de Gemeente Tilburg (sportaccommodaties) leverden we diverse 

projecten op. Ook hiervoor werkten we weer nauw samen met verschil-

lende teams binnen ons bedrijf. We zijn op dit moment nog continu 

aan het werk voor de Gemeente en hebben een contract van drie jaar 

als voorkeursinstallateur. 

 

Dit was zomaar een greep uit een aantal van onze projecten in 2013. 

  

Verder hebben we veel klanten overgenomen van Teurlings en nieuwe 

klanten binnengehaald, zoals Stahl in Waalwijk en de Gemeente Eind-

hoven.  

  

De afwezigheid en het uiteindelijke vertrek van Henny van den Elzen 

heeft de nodige extra inspanning gevergd van onze teams. Vanaf au-

gustus (tot nu) heeft Jochem Maas naast zijn eigen werk de taken van 

de Service-coördinator overgenomen.   

  

Een verbeterpunt was de communicatie tussen de binnen– en buiten-

dienst. Daarom nodigden we Niek de Vries uit, om met de hele afde-

ling, inclusief monteurs, uit te zoeken wat we hierin konden verbeteren. 

Net als alle andere afdelingen werken we bij Service in teams, maar wel 

met maar één groep monteurs. Dat vraagt om een andere manier van 

communiceren en daar zijn we mee aan de slag gegaan. 

  

Met zo’n 250 projecten per jaar per team zijn we blij met de komst van 

Paul Kremers als Projectleider i.o. Samen gaan we aan de slag met het 

inrichten van een derde projectteam onder leiding van Paul. Met de 

komst van Wim Vromans als Werkvoorbereider/Calculator per 3 febru-

ari hebben we hiermee de eerste stap gezet. Ook mochten we 1 febru-

ari van dit jaar Gerrit van Sonsbeek verwelkomen, die de functie van 

Service-coördinator gaat invullen en Michael Luiken start 17 februari als 

Werkvoorbereider/Calculator in het team van Robert Goutziers. Nu nog 

op zoek naar een zelfstandig monteur en dan is onze afdeling weer 

compleet. 

 

In 2014 gaan we er met z’n allen weer voor!” 

Paul Kremers 
Een mooie kans met een nieuwe functie als 

Projectleider i.o. 

“Ik ben ambitieus en bereid te leren en verder te 

groeien. De kans om Projectleider te worden heb ik 

dan ook met beide handen aangegrepen.” 

Erik Emans 

“Ik voel me aan alle kanten gewaardeerd. Na mijn 

jaarcontract beviel het van beide kanten goed en 

kreeg ik een vast dienstverband. Inmiddels ben ik ook 

in mijn functie gegroeid tot Leidinggevend eerste 

monteur. Er heerst een fijne werksfeer en ik heb leuke 

collega’s, die ook geïnteresseerd zijn in je privéleven.” 



 

 

Forse Groei 

Team Anton van Mensfoort 
 

“Ons team heeft vorig jaar een forse groei doorgemaakt en een mooi rendement behaald. Dit jaar verwachten we een groei van 

het aantal contracten. We hebben minimaal 1750 lampen vervangen van vluchtwegsignaleringsarmaturen (aantoonbaar besteld) en 

150 nieuwe contracten gescoord met een orderwaarde van € 140.000,-. Tijdens NEN 3140 inspecties constateerden we vijf levens-

gevaarlijke situaties en doordat de klant hier direct op reageerde zijn ongelukken voorkomen. Het afgelopen jaar bouwden we het 

specialisme inspecteren van machinebesturingen volgens de NEN 60204 uit. Richard Bennik specialiseerde zich in conditiemetingen 

aan elektrische installaties NEN 2767 en machinebesturingen volgens de NEN 60204.” 

Richard Bennik 
Liever buiten 
 

“Het afgelopen jaar heb ik me bekwaamd in het inspecteren van machinebesturingen volgens NEN 60204. Naast de basistraining 

heb ik via zelfstudie, lezen en bestuderen van de normen, mijn kennis op dit gebied uitgebreid. Het machinepark van Struyk Verwo 

Infra en Isover heb ik geïnspecteerd volgens NEN 60204. Bij de Gemeente Tilburg heb ik een conditiemeting volgens NEN 2767 

uitgevoerd voor de installatie van alle sportaccommodaties. Hieruit komt een conditiescore tussen de 1 en 6. Samen met de Ge-

meente bepalen we per project welke score ze willen bereiken. Op basis van deze score maken we vervolgens een onderhouds-

planning. Op dit moment loop ik bij de Efteling mee met een pilotgroep om samen een attractie volgens NEN 2767 te inspecteren. 

Ik werk nu vijf jaar bij Hoppenbrouwers en dat bevalt uitstekend. Destijds ben ik begonnen als Servicemonteur en vervolgens als 

Werkvoorbereider bij Inspectie en Onderhoud naar binnengekomen. Toch werk ik liever buiten, nu als Inspecteur. Buiten voel ik me 

vrijer en ben meer met het vak bezig. In mijn huidige functie kan ik nog voldoende verder groeien en ik ben nooit uitgeleerd.” 
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Receptie 
Servicegerichte spil tussen organisatie en klant 
 

“2013 Begon uiteraard met het ‘settelen’ op de nieuwe 

werkplek. Wat een vooruitgang! Een prachtige balie op 

een centrale plek in het netwerkplein. Een half jaar later 

tijdens de overname van Teurlings kregen we de nodige 

extra telefoontjes te verwerken. Ook maakten we afspra-

ken voor het Team Duurzame Energie vanwege hun 

samenwerking met Energie Coöperatie Udenhout. Eind 

2013 schoof Claudia Grijsbach weer aan vanwege het 

vertrek van Rian van de Pas naar de Administratie.” 

Ondersteunende afdelingen 

Facilitair 
 

Voor het eerst waren er weinig tot geen klachten 

over het schoonmaakwerk. Zowel de nieuwbouw als 

de bestaande bouw ziet er altijd tip top uit. 

 

Yvonne Jolie: “Sinds de zomervakantie van 2013 heb-

ben we een stabiel schoonmaakteam. Het blijft wel af 

en toe puzzelen om de werkroosters rond te krijgen. 

Wat natuurlijk logisch is als je met studenten werkt 

die voor school een wisselend rooster hebben.  

 

De meeste collega’s zijn inmiddels ook gewend aan 

de cLEAN desk policy, al zou het ook fijn zijn wan-

neer ze ons wat meer ondersteunen. En dan bedoel 

ik door bijvoorbeeld zelf hun kopje in de vaatwasser 

te plaatsen en wanneer ze van de bouw afkomen 

hun voeten te vegen bij binnenkomst.”  

Mariëlle Smulders 
“Het afgelopen jaar was best hectisch door de nieuw-

bouw en de overname van Teurlings. Maar we heb-

ben er iets moois voor teruggekregen. De beste werk-

plek van het hele pand! Gelukkig hebben we met z’n 

allen nog steeds voldoende werk en is ons team weer 

compleet door de komst van  Claudia.” 



 

 

Veel werk binnengehaald 

Team Roel Hoosemans 

 

“We hebben in 2013 meer aanbiedingen uitgebracht dan de 

voorgaande jaren. Dit hebben we gerealiseerd doordat Jan-

Willem Ansems zijn focus voor 100% op de commercie heeft 

gericht. In het verleden hebben we de uitvoer van projecten en 

de commercie gecombineerd, waardoor er niet de volle focus 

op was gedurende het jaar. Vorig jaar verzonden we voor 25 

miljoen euro aan aanbiedingen. Hierdoor is de werkvoorraad 

voor 2014 al opgelopen tot 4,5 miljoen.  

 

Ten aanzien van de teamstructuur hebben we vorig jaar ook 

een keuze gemaakt door kleinere klussen alleen uit te laten 

voeren door Jeroen Machielsen. Het door elkaar uitvoeren van 

grote en kleine klussen is geen goede combinatie, want ze be-

hoeven allebei een andere aanpak. Door dit uit te spreken is 

ook hierop de focus gekomen. Dit leidde vervolgens tot het 

scoren van vier klussen eind 2013 met een omzet van 1,5 ton. 

 

Wel een aandachtspunt is dat veel van deze werken van Wa-

terschap de Dommel komen. Dit netwerk moeten we in 2014 

gaan uitbouwen. 

 

Daarnaast werken we als water afdeling niet echt in teams. De 

Projectleider en Werkvoorbereiders vormen nog wel een team. 

De invulling van de teams met Monteurs en Engineers wordt 

bekeken naar aanleiding van ieders kennis en kunde.” 

Marc van Erp 

“Na mijn stage bij Hoppenbrouwers wilde ik nog een ver-

volgopleiding gaan doen. Ik werd toen gevraagd hier te 

blijven werken en daarnaast een HBO opleiding te gaan 

volgen. Dat is niet meteen gelukt, ik ben eerst een tijd gaan 

werken als Monteur. Dat doe ik vooral in de waterwereld 

en dat bevalt me prima. Uiteindelijk ben ik 

vorig jaar in september gestart met HBO 

Elektrotechniek in deeltijd. Dat is best pittig 

naast mijn werk, maar ik ben blij dat Hop-

penbrouwers in mij wil investeren.” 

Mark van Lankveld 
“Vorig jaar heb ik gewerkt aan een groot project in Bergen. 

We bouwden daar een geheel nieuw drinkwater pompsta-

tion, zowel het gebouw als de installaties. Nieuwbouw komt 

bijna nooit voor, want meestal gaat het om een renovatie. 

Het was voor mij dan ook de eerste keer om aan een 

nieuwbouwproject te werken. We hebben er 

met een leuke groep mensen aan gewerkt 

en ik heb er zelf veel van geleerd. Het is best 

uitdagend om met niks te beginnen en alles 

van 0 af op te bouwen.” 

Team Geert Zebregts 
Nieuwe kans 
 

“Het grootste gedeelte van vorig jaar vormde ik samen met 

Mark Rensel en Sander Gorissen een team. Bij Waterleiding 

Maatschappij Limburg (WML) heb ik de grote projecten zelf-

standig uitgevoerd en Mark Rensel deed de kleinere. Hierdoor 

kreeg Sander meer tijd voor acquisitie. Zo kon hij samen met 

Roel Hoosemans en Jan-Willem Ansems de focus leggen op 

aanbestedingen bij bestaande en nieuwe klanten. 

 

WML is het afgelopen jaar een grote klant voor ons geworden.  

We voerden voor hen nieuwbouwprojecten uit, van het aan-

brengen van een noodstroomaggregaat tot het realiseren van 

een compleet nieuw pompstation in Bergen. Ook deden we 

veel renovatieprojecten om de bedrijfszekerheid van de instal-

laties te vergroten.  

 

Twee jaar geleden startte WML met het standaardiseren van 

de software. Sindsdien zijn Jaap Vugs en Marc de Jong gedeta-

cheerd bij WML in Limburg om samen met het bouwteam de-

ze klus te klaren. Binnenkort gaat Martijn Beernink de uitdaging 

aan om Jaap te vervangen in het bouwteam. 

 

Sinds het vertrek van Sander vormen Stephan Gommers en ik 

een team. Onze WML kennis gaan we intern uitbreiden om 

meer continuïteit te kunnen waarborgen. Het is onze doelstel-

ling om dit jaar WML op dezelfde manier te blijven bedienen.“ 



 

 Team Panelenbouw 
Een plaatje in de vitrine 
 

“De inrichting van de ‘vernieuwde’ werkplaats heeft 

veel tijd en energie gekost vorig jaar. We hebben de 

indeling gedaan volgens de LEAN en 5 S methode. 

Door bijvoorbeeld de projectrekken dicht bij het ma-

gazijn te plaatsen hebben we transportverspillingen 

weggenomen en alle gereedschappen hebben een 

eigen plek in de kast. 

 

We krijgen veel complimenten van bezoekers, die het 

sterk en mooi vinden dat ons werk in het zicht 

(etalage) wordt gemaakt. 

 

Qua werk is het hele jaar goed gevuld geweest. Op-

vallend is dat we 30% meer schakel– en verdeelkasten 

maakten dan normaal gesproken. Binnenkort pakken 

we ook de draad weer op met het project Energiefa-

briek Tilburg. Dit project stond een tijd op ‘hold’, zo-

dat we een gedeelte van de werkplaats vrij moesten 

maken voor opslag van de kasten.  

 

Het afgelopen jaar groeiden veel ervaren krachten 

door naar andere functies binnen Hoppenbrouwers. 

Daar zijn nu heel veel jonge jongens voor in de plaats 

gekomen. Een hele uitdaging dus, om met deze jonge 

club het werk geregeld te krijgen. De omzet is in 2013 

met 45% gestegen ten opzichte van 2012.” 

Eigen gereedschap keuren 

Team Magazijn 
 

“Het verplaatsen van het magazijn naar de achter-

kant van ons pand is een goede keuze gebleken. 

Qua logistiek en ook voor de verkeerssituatie aan de 

Kreitenmolenstraat (vrachtwagens die moesten ke-

ren op de weg) is de huidige locatie een verbete-

ring. Het magazijn draait voor 75% voor de pane-

lenbouw, vandaar dat de plaats van de projectrek-

ken (dichtbij het magazijn) een logische keuze is.  

 

Sinds het vertrek van Caron Merkx vormen Leon van 

Beek en Ad van Beijnen samen een goed team. Het 

magazijn is keurig schoon en op orde. 

 

Vanaf vorig jaar keurt iedere vakbekwaam persoon 

en werkverantwoordelijke zelfstandig zijn gereed-

schap (onder toezicht van iemand van het magazijn, 

of van minimaal een vakbekwaam persoon).  

 

Ook is het Leon en Ad weer gelukt om binnen de 

doelstelling van gereedschapskosten (€ 175.000,- in 

totaal) te blijven.”                        

                                                          Jeroen Bertens 

Robbert Schellekens 

“Na 7 jaar panelenbouw kreeg ik 

de kans om Werkvoorbereider te 

worden. Voorheen werd voor mij 

gepland en nu moet ik zelf mijn 

werk inplannen en dat is even wen-

nen. Wat ik leuk vind 

is dat ik met iedere 

afdeling binnen Hop-

penbrouwers contact 

heb.” 

Ad van Beijnen 

“Toen ik vorig jaar werd afgekeurd 

voor de buitendienst heb ik bij het 

magazijn mijn draai gevonden. Ik ben 

hier veel in beweging en dat is beter 

voor mijn gezondheid. Al moest ik 

wennen aan het binnen zitten, ik ben 

er iedere morgen om 7.15 uur om de 

boel op te starten. Met de kerst kre-

gen Leon en ik complimenten van 

Henny, dus we zijn goed bezig.”  



 

 

Introductie digitale toolbox 
 

Sinds 1 januari 2013 zijn we volledig overgestapt naar 

de digitale toolbox. Medewerkers hoeven niet meer 

speciaal naar de zaak toe rijden. Met de ‘Online Tool-

box’ wordt een vragenlijst ingevuld op een moment 

dat het de medewerker uitkomt en situaties van Hop-

penbrouwers of collega’s die op de foto staan zijn 

herkenbaar. Wel doen we nog steeds Face2Face tool-

boxen op projecten. 

In 2014 gaan we naast toolboxen ook nog eens goed 

kijken naar alle andere veiligheidsdocumenten. Zo 

maken we bijvoorbeeld een V&G plan en de werk-

plekinspectie digitaal en beheersbaarder. 

ISO 14001:2004 certificaat! 
Het ISO14001 beleid is de standaard op het gebied van 

milieumanagement. In 2013 kregen wij het certificaat! 

Hierdoor hebben we nu: 

Een overzichtelijke milieustraat. 

Inzicht in de totale afvalstroom en de hoeveelheid CO2-

uitstoot. 

Plastic bekertjes, deze zijn beter te scheiden. 

Plasticafvalscheiding toegevoegd op de afvalwijzer. 

Verder is onze doelstelling om het energieverbruik sinds 

de nieuwbouw op hetzelfde niveau te houden als in de 

oude situatie. Ook maken we ons wagenpark steeds 

‘groener’ (kleiner en zuiniger). 

Value Stream Map (VSM) 
Met een VSM-sessie brengen we alle processtappen in 

kaart en maken we onderscheid tussen stappen die 

waarde toevoegen (groene post-its) en stappen die 

geen waarde toevoegen (rode post-its). Meestal is 

slechts 1 tot 5% van de stappen groen. Het is dus zaak 

om zoveel mogelijk rode post-its uit het proces te halen. 

Personeelszaken 

Per sollicitant die in dienst komt kunnen we twee uur 

werk besparen. Dit door slimme toepassingen zoals het 

maken van een contract in Atrium, een CV, motivatie-

brief etc. direct op een goede plek op het netwerk te 

zetten zonder scannen of printen. Ook importeren we 

gegevens die de sollicitant invoert direct in Atrium. 

Verbeteren & Vernieuwen 

Syntess Atrium 
 

2013 was ook het jaar van de invoering van Syntess 

Atrium. Hiervoor willen we in 2014 ook veel verbete-

ringen doorvoeren.  Denk aan standaard offertes, 

klantspecifieke afspraken, maar ook wel aan onder-

aanneming. Waarbij je dan ook geen naam, adres, 

woonplaats, etc. hoeft over te typen. Hiervoor komen 

twee stagiairs in dienst. 
 

LEAN 

Verder heeft de afdeling ook mee geholpen bij een 

aantal LEAN projecten, zoals bijvoorbeeld de 

Droomvlucht (team John de Laat). 

Toolbox feitjes 
 

117% totale aanwezigheid in 2013 
 

2354 gemaakte toetsen 
 

6 toetsen niet gemaakt/niet geslaagd 
 

6 van de 223 medewerkers haalden minder 

dan 100% 
 

348 deelnemers aan 36 Face2Face 

 toolboxen, de hoogste deelname ooit! 



 

 

Jan-Willem Ansems 
 

“Opdrachtgevers en partners weten 

ons te vinden. 2013 Was een bewo-

gen jaar waarin we veel aanbestedin-

gen scoorden, met name in de water-

wereld.” 

 

“Ton van Kuijk nam vorig jaar de cal-

culatie van mij over, waardoor ik me 

volledig heb kunnen richten op de 

commercie. Dat doe ik door de aanbestedingen in de markt te 

monitoren en daarop in te schrijven of bij partners aan te haken 

die inschrijven. Ook benader ik regelmatig partners in de markt, 

van leveranciers van pompen tot engineeringsclubjes of aan-

nemers zoals Heijmans met de vraag of er nog projecten worden 

verwacht. Ik heb een boodschappentas vol ideeën, zie overal 

kansen en ben voortdurend op zoek naar nieuwe markten en 

business.  

  

In de waterwereld hebben  we onze focus op het zijn van de 

beste elektrotechnische dienstverlener van gemaal tot zuivering 

en van aanjager tot pompstation.  Een markt waar we ons dit jaar 

ook op willen gaan richten is die van ‘natte infra’, dit zijn objec-

ten als bruggen, sluizen en stuwen.” 

Hugo Ravestein 
 

“Het afgelopen jaar heb ik moeten 

wennen aan mijn nieuwe functie. 

Het werven van nieuwe klanten kost 

veel energie en tijd en de scorings-

factor is vaak laag. Hoe ga je hier 

mee om en hoe leer je hiervan?  

 

Het komende jaar ga ik hiermee aan 

de slag. Mijn doel is CCTV en toe-

gangscontrole meer op de kaart te zetten voor Hoppenbrou-

wers.”  
 

“We hebben twee mooie projecten mogen maken voor de Ge-

meente Tilburg. Heel bijzonder was de brandmeld- en type A 

ontruimingsinstallatie voor de Schouwburg Tilburg. De Schouw-

burg is een rijksmonument en hiervoor geldt dat bouwkundig 

alles moet blijven zoals het is of in ere hersteld moet worden.  

 

Ook hebben we vier Tilburgse parkeergarages ge-upgrade. We 

vervingen de bekabeling voor het nieuwe parkeersysteem. Ook 

leverden en installeerden we alle camera’s en sloten hier ook 

een onderhoudscontract voor af.“ 

Ad van Esch en Ruud van Kempen 
 

“In 2013 hebben wij 12 miljoen omzet binnengehaald. Dat wordt weer een uitdaging voor dit jaar!” 

 

“In deze markt is het onderhouden van relaties steeds belangrijker. Het afgelopen jaar bezochten we 

samen diverse netwerkbijeenkomsten. Bestaande relaties onderhouden we o.a. bij de thuiswedstrijden 

van Willem II (Ad) en Destil Trappers (Ruud). We zijn hierdoor bekende gezichten bij de ondernemers 

van Tilburg en omgeving.  

 

Ook teren we écht op onze opgebouwde relaties uit het verleden, denk aan de Efteling, het St. Elisabeth 

Ziekenhuis en bouwbedrijven als Van de Ven en Van der Weegen. We sturen nog steeds ongeveer 20% 

van onze aanvragen terug. We beoordelen de scoringskans en bepalen dan of we er wel of niet voor gaan rekenen. We calculeer-

den vorig jaar zo’n 200 keer, hiervan stuurden we 39 aanvragen terug. Er worden steeds hogere eisen 

gesteld aan het plan van aanpak. Bij voorselecties wordt bijvoorbeeld gevraagd naar referentieprojecten 

met een bepaalde omvang, inzicht in de financiële situatie en solvabiliteit. Gelukkig zijn wij een gezond 

bedrijf, we hebben onze financiële positie goed op orde en vormen hierdoor minder risico voor een 

opdrachtgever. We besteden hier dan ook meer aandacht aan om meer kans te maken op de pro-

jectenmarkt. Ook al ligt de lat steeds hoger, het lukt ons om hier aan te voldoen. 

 

Dit jaar hebben we met alle teams een gezamenlijke commerciële doelstelling. Dat varieert van het ma-

ken van een offerte voor een voor ons ‘nieuw’ ziekenhuis tot het binnenhalen van een school voor 1 

miljoen. Op dit moment hebben we zo’n 5 à 6 miljoen in opdracht staan, dus aan ons mede de uitda-

ging de resterende 6 miljoen binnen te halen!” 
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Ruim € 1.200.000,= omzet/4000 panelen/1 Megawatt/40 collega’s zonnepanelen/45 klanten via ECU (600 panelen) 

Duurzaam installeren bij ROC Tilburg 
 

“ROC Tilburg startte dit jaar met een project in zonneboilers, zonnepanelen, 

windturbines en andere duurzame energie. Wij plaatsten de 14 zonnepanelen 

compleet met monitoring.  

 

Niet alleen kunnen de ROC-studenten elektrotechniek en installatietechniek hier-

mee praktijkervaring opdoen. De onderwijsinstelling gebruikt de nieuwe systemen 

ook om in een deel van de eigen energiebehoefte te voorzien.” 

Team Duurzame Energie 
 

“In 2013 is de omzet flink gestegen ten opzichte van 2012: van 

€ 350.000,- naar € 1.200.000,-. Dit jaar bouwen we hier op door 

en gaan we voor rendement.”  

 

“Team Duurzame Energie heeft het afgelopen jaar een flinke 

groei doorgemaakt. En niet alleen qua omzet, maar ook qua 

aantal medewerkers. In 2012 startte Theo Raaijmakers met het 

opzetten van het specialisme Duurzame Energie. Martin de 

Brouwer maakte vorig jaar de overstap van een bui-

tendienstfunctie naar een functie binnen als Werkvoorbereider. 

Hij ontwikkelde zich hierin veel sneller dan verwacht en dat 

kwam gezien de toename van het werk goed uit. Ronald 

Schakel is goed op weg als Eerste monteur en Niels Koreman is 

naast zijn functie als monteur ook verantwoordelijk voor de 

planning en werkvoorbereiding. 

 

Martin richt zich voor de in– en verkoop voornamelijk op par-

ticulieren en Theo op bedrijven. De montage wordt uit handen 

gegeven aan derden, die meer ervaring hebben met het werken 

op daken.  

Het meest bijzondere project van 2013 was dat van Sivomatic in 

Moerdijk. Via Theo Hoppenbrouwers kregen we de kans om 

een voorstel te doen, maar snelheid was geboden (vanwege het 

aflopen van de subsidiebeschikking). Het bedrijf was al een jaar 

bezig met andere zonnestroomaanbieders. 

 

Het lukte Theo Raaijmakers met de hulp van Mark Albas na 

twee weken inmeten, tekenen en rekenen, om deze om-

vangrijke klus binnen te halen. Besloten werd om eerst de 

dakbedekking te vernieuwen. Er werden immers 1288 

zonnepanelen op geplaatst. De panelen bestelden we overigens 

wel direct, nog vóór de importheffing van 11,8% werd inge-

voerd. Sivomatic wil ook een ander dak voorzien van zonne-

panelen. We hebben hiervoor een aanbieding gedaan en 

hopen dit project, van dit keer 1920 zonnpanelen, binnenkort te 

mogen uitvoeren.  

 

In 2014 gaan we met het team een efficiency slag maken: de 

omzet vasthouden, rendement behalen en de uitvoering en 

inkoop beter inrichten. Ons grote voordeel is dat Hop-

penbrouwers alles in huis heeft, onze concurrenten doen alleen 

zonnestroom en geen elektra. Wij begeleiden het hele proces 

en nemen dan ook de totale verantwoordelijkheid.” 



 

 
Team Sjef Borgmans 
 

“In 2013 hadden we onze eerste grote software klus. Bij Mars 

hebben we dit grote software project naar tevredenheid en met 

een mooi rendement opgeleverd. Niet de eerste software klus, 

wel de grootste.” 

 

“Bij Bosch zijn we vrijwel continu aan de slag met modificaties 

en Suiker Unie Puttershoek en Roosendaal zijn inmiddels vaste 

klant. Daarnaast is het ons gelukt om naast de lopende pro-

jecten ook steeds meer regiewerk uit te voeren. Mede doordat 

we de juiste mensen op de juiste plek aan het werk hebben. 

 

Via Ingenieursburo Uticon krijgen we veel werk bij IFF. Steven 

van Krimpen (Uticon) is een echte ambassadeur voor Hoppen-

brouwers geworden, hij fietst in fietskleding van ons en loopt 

zelfs bij IFF rond in Hoppenbrouwers kleding! 

 

Voor 2014 hebben we al een flinke werkvoorraad. Ons doel is 

om de vaste relaties vast te houden. Zij zorgen immers voor 

een onderstroom aan werk en rendement.”  

INDUSTRIE 

Thomas Castelijns 

“Vorig jaar was een bijzonder jaar voor mij. Na 

14 jaar bij mijn stiefvader te hebben gewoond, 

heb ik na lang zoeken mijn eerste eigen woning 

gevonden. 1 Maart krijg ik de sleutel en mag ik 

er in. Heel spannend, maar ook heel leuk, want 

dan heb ik echt iets voor mezelf.” 

 

Ook op het werk was het een mooi jaar voor mij. Ik heb me 

ontwikkeld tot Eerste monteur en begeleid binnen ons team de 

(nieuwe) BBL-leerlingen. De één heeft wat meer ondersteuning 

nodig dan de andere, maar dat maakt het juist leuk om te 

doen. Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen.” 

Team Miguel de Koninck 
 

“Energiefabriek Tilburg stilgelegd en dit jaar weer oppakken.”  

  

“Al in mei 2012 begonnen we aan het voortraject voor de Energiefabriek in Tilburg. Deze 31 

miljoen euro kostende fabriek moet via vergisting biogas gaan winnen uit rioolslib van Bra-

bantse huishoudens. In 2013 zijn we volledig met het project aan de slag gegaan. 

 

Vanwege een meningsverschil tussen Waterschap De Dommel en aannemer Heijmans werd 

het project in augustus 2013 helaas stilgelegd. Begin dit jaar starten ze het project weer op. 

Nadat het project werd stilgelegd hebben we voor alle betrokkenen ander werk gezocht en 

gevonden. Het zal voor ons nog een hele klus zijn om iedereen die er tot nu toe aan 

meewerkte weer bij elkaar te krijgen. 

  

Begin dit jaar hebben we volop werk aan de renovatie van het boezemgemaal Gouda. Dit 

gemaal is een zeer speciale projectlocatie, omdat het gebouw op de werelderfgoedlijst staat 

van UNESCO. De drie aanwezige pompen worden in drie fasen omgebouwd. In de eerste 

fase, oplevering eerste kwartaal 2014, hebben we al 75% van ons werk af. Alle bestu-

ringskasten en verdelers zijn dan klaar, de meeste kabelgoten gelegd en de software 

geschreven. De totale oplevering staat gepland voor eind 2015.” 

Anthony 

Houtepen 
 

“De verhuizing van 

onze afdeling naar 

de nieuwbouw 

vorig jaar was een grote stap voor-

uit. Het is erg mooi geworden en 

het bevalt goed. 

 

Sinds vorig jaar ben ik me aan het 

ontwikkelen op software gebied 

om te kijken of het iets voor me is. 

De ontwikkeling van de software 

voor de Energiefabriek in Tiburg is 

voor mij een  mooie kans om mee 

te kijken. Helaas werd dit project 

stilgelegd. Hopelijk kunnen we hier 

binnenkort weer verder mee aan 

de slag.”  

Steven van Krimpen 



 

 

Raoul van de Laak 
“In 2013 heb ik de kans gekregen om door te groeien in mijn 

functie, van Hulpmonteur naar Monteur. Op een 

paar uitstapjes na heb ik het hele jaar bij de Efte-

ling gewerkt aan verschillende attracties. Ik werk 

graag bij de Efteling. Het is toch een heel bijzon-

dere locatie en met niets te vergelijken. Ik blijf 

hier dan voorlopig ook nog even.” 

Robbert de Jong 

“Het hoogtepunt van vorig jaar was voor mij dat 

we, ondanks de flinke leegloop binnen ons team 

en de drukte, met zijn allen de werkzaamheden 

draaiende konden houden. Het was een hele 

uitdaging om de monteurs goed in te zetten en 

dit vroeg de nodige extra inzet van het team.” 

Team John de Laat 
 

“Het eerste half jaar was erg rustig voor ons team. Bij Meco 

hadden we een minimale bezetting en bij Fuji, Tata Steel en 

Lamers en Van Beek veel kleine projecten.” 

 

“Droomvlucht, een hele belangrijke “A” attractie voor de Efte-

ling, had na 20 jaar trouwe dienst grondig onderhoud nodig. In 

het zogenaamde Zompenwoud werd alles verwijderd en later 

weer op de exacte plaats terug gemonteerd. De gehele ruimte 

was een lege hal. 

 

Voor de Efteling was Droomvlucht een PILOT project dat uitge-

voerd werd volgens de LEAN methode. Samen met Jacco Op-

horst ging ik hiervoor op training bij Arpa. Met het gehele 

bouwteam voerden we dit project op de LEAN manier uit. We 

startten 2 september om op 15 december Droomvlucht weer 

beschikbaar te hebben voor de bezoeker. 

 

Bij de eerste planning vóór de LEAN bijeenkomst hadden we 21 

weken doorlooptijd, terwijl er maar 15 weken beschikbaar wa-

ren. Na de LEAN planning kwamen we samen op 15 weken. 

Halverwege het project werden nog diverse aanvullende werk-

zaamheden bij gepland, maar uiteindelijk konden we er zelfs 

nog een week extra doorlooptijd vanaf halen. 

 

Dit jaar trekt het werk weer aan, we zitten in ieder geval tot april 

vol.” 

Team Adriaan van de Ven/

Jorg de Louw 
 

“Project gescoord bij op één na oudste familiebedrijf van Ne-

derland: Bavaria in Lieshout.” 

 

“Begin 2014 gaan we Bavaria helpen met het produceren van 

bier. Bij dit project moet de besturing van Gist en Lager afdeling 

2 worden geupgrade. Een Duitse partij levert de software en wij 

mogen de elektrische installatie ombouwen. Als we dit project 

succesvol uitvoeren maken we ook kans om in 2015 Gist en 

Lager afdeling 1 om te bouwen. 

 

Via machinebouwer J-Tec hebben we bij Lassie (toverrijst) een 

installatieproject voor een nieuwe rijstebloem lijn uitgevoerd. De 

fabriek is gebouwd in een voormalig oud pakhuis. De meeste 

ladderbanen hebben we in grote houten spanten moeten vast-

schroeven. Bij Unilever in Rotterdam voerden we een installatie 

project uit voor een nieuwe lijn om zetmeel op te lossen in wa-

ter. Momenteel proberen we de samenwerking met Unilever 

verder uit te bouwen.  

Bij Döhler schreven we de complete besturingsapplicatie (PLC & 

SCADA) voor een nieuwe aseptische productielijn. Met deze lijn 

pasteuriseert Döhler limonade concentraten. Aseptisch betekent 

dat het limonade concentraat na pasteuriseren nagenoeg bac-

terie vrij is en dat het daarna niet meer met de buitenlucht in 

aanraking mag komen voordat het bij de consument thuis ge-

bruikt wordt. Daarom worden er strenge regels gesteld aan de 

software applicatie en moet de besturing na inbedrijfstelling 

gevalideerd worden waarbij alle mogelijke en onmogelijke situa-

ties getest moeten worden. 

 

Bij Isover in Etten Leur waren er problemen met het noodstop-

pen veiligheidssysteem van de A-lijn. Hiervoor maakten we een 

nieuwe besturing. We mochten de pre-engineering uitvoeren 

op basis van regie, we maakten zonder concurrentie een aan-

bieding en kregen het project in opdracht. Het project is ge-

maakt met een Siemens veiligheids PLC en is omgebouwd en 

inbedrijf gesteld in de kerstvakantie. Isover is uitermate tevreden 

over de uitvoering van dit project. Na de inbedrijfstelling zijn er 

geen storingen opgetreden en zijn de operators zeer te spreken 

over de nieuwe besturing.” 



 

 

Forse Groei 

ICT Arnic de Labie 
 

“Met de komst van de nieuwbouw namen we het 

afgelopen jaar onze tweede serverruimte in gebruik. 

Door het continu spiegelen van alle servers en be-

drijfsdata in twee ruimtes moest de tweede server-

ruimte de beschikbaarheid van alle systemen verder 

verbeteren. In geval van een calamiteit in één van de 

twee ruimtes kan het systeem in de andere ruimte 

gewoon doordraaien. 

 

Een belangrijke doelstelling was ook het optimalise-

ren van mobiel-, telefoon- en datagebruik. Door de 

kosten hiervan beter te monitoren en actie te onder-

nemen als dat nodig is, is het gelukt om de kosten 

het afgelopen jaar met 10% te laten dalen. En dat 

terwijl steeds meer mensen er gebruik van maken. 

 

De komende jaren moeten de kosten voor mobiel-, 

telefoon- en dataverbruik nog verder dalen door een 

nieuw verbeterd contract wat we samen met andere 

DGC leden hebben afgesloten. 

 

Verder stond het afgelopen jaar in het teken van het 

experimenteren met verschillende tablets en het up-

graden van veel laptops in verband met het verdwij-

nen van Windows XP.” 

Syntess Atrium 
Een ruime 7 
 

“Het afgelopen jaar stond ook in het teken van die ande-

re grote verbouwing: de invoering van Syntess Atrium. 

 

Zo’n 20 jaar werkten we met Syntess Prisma, dan wordt 

het wel eens tijd voor iets nieuws. Na een half jaar voor-

bereiding was 1 januari 2013 D-Day. Vanaf die dag was 

alles anders. 

 

Een implementatie van een nieuw software pakket is al-

tijd een ingrijpend proces. Het is ons gelukt om dit soe-

pel te laten verlopen door hier Yannic Silvertand een jaar 

lang voor vrij te maken. 

 

Dit heeft ervoor gezorgd dat we de klus met nog geen 

30 dagen externe consultancy hebben kunnen klaren. 

Yannic heeft samen met Marcel de Boer, een aantal key-

users en Chris Velraads van Syntess, een jaar lang aan dit 

project gewerkt. 

 

Na tien maanden en bijna 2.000 actiepunten later is de 

algemene tevredenheid over het nieuwe systeem een 

ruime 7.” 



 

 

Flinke kluif aan Atrium 

Financiële administratie 
 

“Al in 2012 zijn we begonnen met de stuurgroep Atrium. Helaas 

was het onmogelijk om alles in de voorfase te testen. We zijn 1 

januari 2013 overgegaan op Atrium en alles was nieuw voor 

ons. Dat was een flinke uitdaging. We liepen in de beginfase 

tegen veel extra werk aan, doordat m.n. de werkbonnen uit 

2012 handmatig gefactureerd moesten worden en nieuwe 

werkbonnen in de beginfase niet altijd op de juiste manier 

aangemaakt werden. Hierdoor hebben we een heleboel moeten 

corrigeren. Ons team heeft maandenlang extra gewerkt om 

deze opstartproblemen eruit te halen. Het gaat nu stukken beter 

en we verwachten in 2014 dat het ons wel tijdwinst op zal le-

veren. 

De invoering van het nieuwe loonpakket van BCS biedt ons veel 

voordelen. Bij het invoeren van mutaties kunnen we via preview 

meteen de loonstrook zien, wat voor ons een extra controle is. 

Ook voor de medewerkers is dit systeem veel handiger,  want je 

kunt je loonstrook inzien zonder eerst te hoeven inloggen.  

Het afgelopen jaar is ons wagenpark weer met 10% (per saldo 

15 auto’s) uitgebreid. Ook hebben we een start gemaakt met 

het uitrollen van de Fuelcostsaving. Met deze tool kunnen we 

meer inzicht krijgen in het verbruik (en CO
2
uitstoot) van onze 

auto’s. In 2014 breiden we deze tool verder uit. 

  

Dit jaar krijgen we twee studenten bij de administratie. Zij gaan 

de mogelijkheden in Atrium bekijken op het gebied van het di-

gitaal autoriseren van de urenstaten en inkoopfacturen.” 

 

Ilco Verheijden 

Rian van de Pas 
“Vorig jaar ben ik na vijf jaar receptie 

overgestapt naar de administratie. Dat was een 

grote wens van mij, want dit werk vind ik heel 

leuk. Het heeft wel even tijd gekost om alles 

onder de knie te krijgen, zeker vanwege de in-

voering van Atrium. Ik doe nu de volledige urenadministratie. Af 

en toe mis ik wel de contacten die je met iedereen hebt aan de 

receptie. Het was ook best een pittig jaar, mede vanwege mijn 

gezondheid, dat gaat dit jaar hopelijk beter.” 

Digitaal ICF= deze facturen komen als één bestand binnen per mail en worden 

meteen in Atrium ingelezen. Wanneer ze matchen met de bestelling worden 

ze direct door geboekt en staan ze klaar voor betaling. 
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Openingsweekend 
 

“Het eerste kwartaal van 2013 stond in het teken van het groot-

ste evenement van het jaar, de opening van ons nieuwe pand. 

Van tevoren mochten we meedenken over de inrichting en aan-

kleding van alle ruimtes, zoals bijvoorbeeld de glaskunst van 

Ellen Brouwers. Ook het boek dat we uitbrachten vanwege ons 

95 jarig bestaan was een project waar we veel energie in heb-

ben gestoken. Er ging dus heel wat werk aan vooraf, maar wat 

was het de moeite waard. Tijdens het openingsweekend op 12 

en 13 april en aansluitend de BOB borrel op 16 april ontvingen 

we zo’n 3100 enthousiaste gasten.“ 

“Wist je dat….. 
 

… we vorig jaar ruim 3700 foto’s hebben gemaakt 

… we in 2013 24.653 unieke bezoekers (zonder eigen mede-

werkers) hadden op onze website (40% meer dan in 2012) 

… onze werkenbijhoppenbrouwers website door 11.407 unieke 

bezoekers werd bekeken (30% meer dan het jaar daarvoor) 

… 184 mensen onze Facebook pagina leuk vinden 

… onze Harlem Shake 13.738 keer is gezien op Facebook 

… we 603 volgers hebben op Twitter 

… 440 personen ons volgen op LinkedIn 

… we 2.300 exemplaren van ons boek ‘Inspireren begint bij de 

voordeur’ weggaven” 

Overige evenementen 
 

“Zoals ieder jaar hadden we onze vaste evenementen. Netwerk 

Midden-Brabant organiseerde een Mini Netwerkavond bij ons 

voor 60 gasten en daarnaast waren we ook te vinden op de 

Aquabeurs en Foodbeurs. Een aantal bezoekers op een rijtje: 

460 Barbecue 

152 Ontbijtsessies 

74 Seminars Duurzame Inzetbaarheid 

72 Karten 

30 Informatiebijeenkomst Zonnepanelen 

29 Kennismakingsavond Teurlings klanten 

12 Bezoek Tweede Kamerleden 

7 Klantpanel 

Niet meegeteld zijn de ‘losse’ bezoekers die iedereen regelma-

tig ontvangt.” 

Doel voor 2014 

 

“Met de komst van Antoinette Boleij kunnen we dit jaar een 

aantal grote projecten gaan aanpakken. We gaan groot onder-

houd plegen aan ons relatiebestand in Syntess met behulp van 

de dames van de receptie. 

 

Onze stagiaire Audrey Rooijakkers gaat een marktonderzoek 

doen naar onze online en offline bekendheid. 

De procedure rondom referentie projecten wordt in kaart ge-

bracht en geborgd. En onze internet en intranet sites worden 

vernieuwd en responsive gemaakt (aangepast formaat voor 

tablet en APP). 

 

Verder gaan we de mogelijkheden bekijken om onze sponsor-

uitgaven beter te benutten.” 



 

 

We zijn nu bezig met vijf zorgwoningen voor Vincentius en met 

het afbreken en opbouwen van appartementen en woningen 

(vanaf april 2014) in de Vogeltjesbuurt in Tilburg. Met deze pro-

jecten en de renovatie van een zorgcomplex in St. Willibrord 

zitten we al half vol voor 2014. 

Alleen door goede inkoop, soms uitbesteden van werk en uren-

bewaking kunnen we in deze moeilijke markt toch veel omzet 

en rendement blijven behalen.” 

Team Corné Maas 
Uitdaging in moeilijke markt 
 

“Het project Magazijnkwartier, 265 studentenwoningen, hebben 

we LEAN aangepakt. Samen met Conelgro bepaalden we de 

logistiek rondom materialen en voorzieningen. Vervolgens 

werkten we één studio helemaal uit en bouwden de overige 

264 op dezelfde manier na. Hierdoor hadden we genoeg aan 

drie i.p.v. vijf monteurs op locatie. We behaalden op dit project 

dan ook een mooi resultaat. 

 

Ook appartementencomplex De Eeuwsels in Helmond hebben 

we met een hele strakke planning en continu minder mensen 

op de werkvloer met een goed rendement opgeleverd.  Inter-

connect in Eindhoven heeft twee nieuwe zalen in gebruik geno-

men, waarvoor wij de verlichting en stroom aanlegden en het 

team van Arno Tollens de glasvezel– en datanetwerken. En 

door onze goede relatie met aannemersbedrijf Van der 

Weegen krijgen wij kleinere woningbouwprojecten één op één 

doorgestuurd (geen concurrentie). Vorig jaar realiseerden we 

nieuwbouwprojecten in Baarschot, Riel, Oisterwijk en Biest-

Houtakker. 

Erdal Ugur 

Een gezellige groep 

 

“Het Magazijnkwartier was mijn tweede grote 

project als Leidinggevend monteur. Voor het 

eerst kreeg ik te maken met het werken volgens een LEAN-

planning en dat is me alles meegevallen. We hebben een mooi 

project opgeleverd. Ik heb nu twee grote projecten gedaan met 

dezelfde groep jongens, veelal ZZP-ers. Er hangt een gezellige 

sfeer in de groep en we kunnen goed samenwerken.”  

Na wisselingen (in 2012) in de werkvoorbereiding hebben we 

nu de juiste mensen op de juiste plaats. Ondanks dat we veel 

werk hebben verzet, heerst de nodige rust binnen ons team. 

Alle projectadministratie is gedigitaliseerd en alles is goed geor-

ganiseerd. Er waren dan ook weinig verrassingen en missers.  

 

We komen soms ervaring tekort bij het leidinggeven en bege-

leiden van projecten. Binnen ons team werken veel jonge mon-

teurs. Ook kunnen we de nodige winst behalen in de uitvoering 

van zwakstroominstallaties binnen de projecten. Aan ons de 

uitdaging om drie monteurs met leidinggevende capaciteiten te 

vinden en op te leiden, die onder leiding van Dennis en Bjorn 

Eijsermans een project kunnen realiseren.” 

Niek van de Wouw 

“Al een paar jaar ben ik dagelijks te vinden in het 

St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. We werken 

daar met een fijn team, waarin iedereen de mo-

gelijkheid krijgt om flink door te kunnen groeien. 

Zo werk ik zelf sinds vorig jaar als Eerste monteur aan de ver-

pleegafdelingen. We doen dit met een vaste club volgens het 

LEAN principe. Wat ik leuk vind is dat de installatie van een zie-

kenhuis complexer is dan bijvoorbeeld een woonhuisinstallatie.“ 

Stabiliteit, resultaat, prettige werksfeer 

Team Marcel Hendrikx 

  

“We zijn erg trots op de behaalde resultaten: een mooie omzet 

met een goed rendement bij een gezonde werkdruk en pretti-

ge werksfeer. Een verbetering is de manier waarop we nu klein-

schalige projecten bij het St. Elisabeth Ziekenhuis en het  Twee-

steden Ziekenhuis uitvoeren. Vanaf de opname tot aan de op-

levering begeleidt de uitvoerder zelf de werkzaamheden en 

maakt hij de calculaties en offertes. Dit werkt veel efficiënter en 

dat is direct terug te zien in de cijfers.  

 

Door LEAN te werken besparen we bij de renovatie van de ver-

pleegtorens van het St. Elisabeth Ziekenhuis zo’n 3.000 uur. Als 

projectteam ‘ziekenhuizen’ timmeren we aardig aan de weg. 

We zijn nu huisinstallateur bij het St. Elisabeth Ziekenhuis en het 

Tweesteden Ziekenhuis. Ook scoorden we een project bij het 

Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en zijn we momenteel bezig 

met een potentieel project bij een vierde ziekenhuis.  

St. Elisabeth Ziekenhuis 

Magazijnkwartier Tilburg 



 

 

Soepel overgegaan 

Team Rien Scheutjens 

 

“Na 19 jaar bij Teurlings werkzaam te zijn geweest, is de over-

stap naar Hoppenbrouwers wat mij betreft soepel verlopen. 

Mijn eerste prioriteit was het uitzoeken en afronden van nog 

lopende Teurlings projecten. Meteen na de bouwvakvakantie 

schoof ik aan bij het team van Stijn Jansma en Johan van Esch. 

Nog regelmatig komen er dingen naar voren die je jaren op de 

automatische piloot hebt gedaan, maar  binnen een andere 

organisatie toch weer anders aan moet pakken. Uitdagend 

maar mede door alle prettige collega’s ook weer heel leuk om 

te doen. 

 

Vanuit Teurlings was ik betrokken bij het project Cobbenhagen-

mavo in Tilburg, na het faillissement van Teurlings is dit project 

in opdracht gekomen bij Hoppenbrouwers. Het was voor ons 

team de eerste gezamenlijke klus het afgelopen jaar. Bij Cob-

benhagenmavo verzorgen wij de elektrotechnische installatie, 

het datanetwerken, de inbraak-en brandbeveiliging. De opleve-

ring staat gepland op 17 februari 2014. 

Verder hebben we het afgelopen jaar de werkzaamheden bij 

NatLab-Plaza in Eindhoven afgerond, realiseerden we het kan-

toor “Dawn” IFF te Tilburg en de uitbreiding van een bijgebouw 

op het terrein van RWZI te Soerendonk. 

 

Ook werkten we bij Tosaf Benelux in Tilburg, een bedrijf dat 

kunststofkorrels produceert voor de spuitgieterij industrie. De 

opdracht bestond uit het realiseren van een complete elektro-

technische installatie voor hun machinepark. Ondanks de korte 

doorlooptijd van zes weken zijn wij erin geslaagd de verhuizing 

van hun complete machinepark succesvol te laten verlopen. 

Eind 2013 verhuisde het complete machinepark van het be-

staande pand in Rijen naar de nieuwe locatie aan de Hector-

straat te Tilburg. 

 
In 2014 hebben we al een aantal projecten in opdracht. Een 

Gezondheidscentrum (GZHC) in Berkel-Enschot, dat wordt on-

dergebracht in het Haakgebouw van het Trappistinnenklooster, 

de buitenverlichting bij het NatLab-Plaza in Eindhoven, een 150 

kV station voor Enexis en TenneT in Boxtel en het ‘cafeetje van 

glas’ aan het Piusplein in Tilburg (Buitenbar).” 

Dirk Roosen 
Grootste project ooit 

“Het afgelopen jaar kreeg ik de kans om een 

groot project te gaan maken. De Avans Hoge-

school in Breda is voor mij het grootste project 

ooit. Ook was 2013 voor mij een bijzonder jaar, 

omdat ik voor het eerst vader ben geworden. We kregen een 

prachtige dochter en ze heet Fiene.” 

Peperkoek, schoolbanken en fopspenen 

“Verder hebben we de fabriek P2 van Koninklijke Peijnenburg te 

Geldrop voorzien van gebouw gebonden installaties, leverden 

we in Beek en Donk het Commanderij College en de gemeente 

sporthal succesvol op en werkten we in Rotterdam en Oisterwijk 

aan twee kinderdagverblijven voor een nieuwe landelijk opere-

rende opdrachtgever.” 

 

Luxe woningbouw 

“In het segment luxe woningbouw realiseerden we drie woon-

huizen. In 2014 willen we onze naamsbekendheid in de luxe 

woningbouw verder uitbreiden bij architecten en opdrachtge-

vers.” 

 

Cijfers 

“Onze omzet en het gewenste resultaat over 2013 hebben we 

helaas niet behaald en dat is zuur. Dit kwam mede doordat we 

begin 2013 maar één aflopend project in werkvoorraad had-

den. Dit jaar startten we wel met een mooie werkvoorraad van-

wege het renovatieproject bij de Avans Hogeschool in Breda, 

Kindcentrum Zeeland en Cinecitta. 

 

Het zien van verbeteringen (kansen) en het aanpakken van dit 

proces is waar we begin 2013 actief mee gestart zijn en waar 

we in 2014 mee door gaan. Ken je onze bel al?” 

Hogeschool binnengehaald 

Team Michel van Kollenburg 
 

Avans Hogeschool Breda 

“We zijn trots op de opdracht die we vorig jaar kregen van 

Hevo voor het vervangen en uitbreiden van de complete elek-

trotechnische installaties tijdens de renovatie en nieuwbouw 

van Avans Hogeschool in Breda. Een project, van ruim 2,3 mil-

joen omzet, waarvoor Mike van Hellemond is ‘vrijgemaakt’ om 

op locatie sneller te kunnen schakelen.” 

 

Cinecitta Bioscoop Tilburg 

“Ruim een jaar lag de voorbereiding en uitvoering stil vanwege 

financiële bouwkundige tegenvallers voor de opdrachtgever en 

het faillissement van de bouwkundig aannemer. Eind vorig jaar 

kon de renovatie van dit prachtige monumentale gebouw weer 

worden opgepakt. De oplevering staat rond zomer 2014 ge-

pland.” 

Avans Hogeschool 



 

 
Team Koen van Asten 
Het team van de spoedklussen 
 

“Bij de start van 2013 hadden we nog niet zo veel te doen, dus 

pakten we alles aan. We hadden vijf ploegen aan de gang toen 

het Europese distributiecentrum ’New Logic I’ zich aandiende. 

Het was moeilijk om de aandacht te verdelen en we verlangden 

veel van de monteurs, maar we hebben het gered. 

 

DC New Logic I 

Het distributiecentrum (DC) ’New Logic I’ is verdeeld over vier 

hallen en een groot kantoor. Met tussenpozen van vier weken 

moesten deze hallen beurtelings operationeel zijn voor huurder 

DB Schenker. 

Zo’n groot DC kost heel wat uren werk. Snel schakelen met le-

veranciers en de klant is dan noodzakelijk. We maakten samen 

met alle partijen een LEAN planning en alle tekeningen leverden 

we digitaal aan. 

 

BREEAM 

Duurzaam bouwen heeft voor heel veel bedrijven de voorkeur, 

daar ligt onze toekomst. Samen met Matthijs van Dam heb ik 

daarom een BREEAM cursus gevolgd, zodat we nu als expert 

BREEAM gecertificeerd zijn. 

De combinatie van LEAN en BREEAM, snel bouwen met zo min 

mogelijk verspillingen, maakt ons een goede speler in de huidi-

ge markt. Met daarbij nog als voordeel dat we alle disciplines in 

huis hebben.  

Spoedklussen 

Verder hadden we nog veel kort werk, zoals het kantoorpand 

van Wanzel (producent van winkelwagentjes en winkelinrichting) 

in Oosterhout en Barge Terminal. Hier zal binnenkort ook nog 

eens zoveel bijgebouwd gaan worden. Ons team is goed in 

spoedklussen: het Witte Paard in de Efteling moeten we in één 

maand verbouwen. Ook dit project pakken we LEAN aan. We 

beginnen op zondagnacht en hebben hier continu acht man 

aan het werk. De Efteling heeft veel vertrouwen in ons, omdat  

wij veel kennis hebben van het installatiewerk in het park.  

 

Omzet verdubbeld 

Ik ben erg trots op ons team. Onze omzet was in 2013 twee 

keer zoveel als begroot en we hebben onze doelstellingen be-

haald. Ook onze medewerkerstevredenheid was erg hoog. Dit 

hebben we bereikt door een goed team te vormen en elkaar te 

helpen daar waar het nodig is.” 

Cobbenhagenmavo 

Matthijs van Dam 

Druk en leerzaam jaar 

 

“Het was een druk jaar, waarin ik veel heb kun-

nen en mogen leren. Zo heb ik de program-

meeropleiding EIB afgerond en heb ik samen 

met Koen van Asten de experttraining voor BREEAM gevolgd. 

We hebben daar een huiswerkopdracht voor ingeleverd en mo-

gen ons nu expert noemen. Ook heb ik, na een half jaar deta-

chering en een jaarcontract, in februari mijn vast dienstverband 

gekregen. Ik ben aangenomen als Tekenaar, maar daarnaast 

vind ik het leuk om alles aan te pakken wat op mijn pad komt, 

zoals programmeren.”  

Rick van Iersel 
“Vorig jaar maakte ik voor het eerst kennis met 

Rien als Projectleider. Het was even de kat uit 

de boom kijken, maar inmiddels zijn we goed 

aan elkaar gewend. Met ons team leverden we 

een bijzonder project op bij het Natlab in Eind-

hoven. Voor mezelf was het een hele uitdaging om voor de 

eerste keer zelfstandig een project te leiden bij de Cobbenha-

genmavo in Tilburg. Het is van beide kanten goed bevallen. De 

oplevering is in februari 2014. Op naar de volgende!”   

DC New Logic I 

Barge Terminal Tilburg 



 

 
Veiligheid 
“Veilig en gezond werken dat wil toch iedereen?” 
 

“Ellen Vermeer en Toon Vereecken bezochten tijdens de inter-

ne veiligheidsaudits in 2013 vier projecten. Het doel was het 

toetsen van de veiligheid. De werkplekken zagen er overal re-

delijk tot goed uit. Er werd vaak rekening gehouden met de 

arbeidsomstandigheden en het beheer van de PBM’s was ook 

prima in orde! Toch waren er een aantal zaken niet helemaal 

optimaal. Zo was de documentatie van het V&G plan vaak niet 

compleet of helemaal niet aanwezig, klopte de NEN 3140 aan-

wijzing niet altijd met de werkzaamheden en waren de huisre-

gels van de klant niet altijd even goed bekend.  

 

Helaas hadden we het afgelopen jaar ook weer een aantal on-

gevallen, zowel met als zonder verzuim. Vaak was het pech; 

tijdens het zagen van een wand goot uitschieten met de de-

coupeerzaag en in je vinger zagen of je hoofd stoten tegen een 

dak profiel waar schroeven uitstaken, maar ook betrof het wer-

ken onder spanning. Iedereen heeft een grote eigen verant-

woordelijkheid om veilig aan een elektrotechnische installatie te 

werken en nooit onder spanning, maar een ongeval zit vaak in  

Miriam van der Linden 
Personeelszaken 
 

“In een tijd dat het in de arbeidsmarkt niet zo goed gaat, heb-

ben wij veel sollicitanten gesproken en nieuwe medewerkers 

aangenomen.“ 

 

“Vorig jaar was een erg druk jaar voor onze afdeling. In totaal 

ontvingen we het afgelopen jaar 830 sollicitaties (exclusief stagi-

airs) en vonden er 125 eerste gesprekken plaats (exclusief stagi-

airs).  

 

Vanwege de overname van Teurlings voerden we in korte tijd 

veel gesprekken met mensen die nog 

met hun hart bij Teurlings zaten. Dat was 

af en toe best moeilijk, maar uiteindelijk 

heeft het ons een aantal goede mede-

werkers opgeleverd. Zij zijn allemaal am-

bassadeurs voor ons, want door hun en-

thousiasme trekken ze weer nieuwe colle-

ga’s aan. 

In 2013 hebben we ons proces van sollicitatie tot indiensttre-

ding door middel van VSM sessies in kaart gebracht. Hierdoor  

willen we samen met de afdeling verbeteren en vernieuwen de 

processen verkorten. Op dit moment voeren we voordat ie-

mand nog maar één dag heeft gewerkt al 140 stappen uit.  

 

Door de voorbereidingen in 2013 kunnen we in 2014 overscha-

kelen. Hopelijk levert dit veel tijdwinst op.  

 

In het nieuwe proces krijgen sollicitanten automatisch een ont-

vangstbevestiging. Ook hoeven we de brieven van de afgewe-

zen sollicitanten niet meer te scannen, dit gaat digitaal naar de 

goede map en zo bouwen we een database op. Als er nieuwe 

collega's in dienst komen wordt er meer digitaal verstuurd, 

hierdoor kunnen we een aantal gegevens ook weer direct im-

porteren en hoeft het niet overgetypt te worden.  

 

Het is ons doel om oude sollicitatiebrieven van voorgaande 

jaren te screenen, wellicht zijn deze nu wel passend bij onze 

openstaande vacatures.” 

een klein hoekje. Je ziet de gevaren niet meer als je de hande-

lingen al vaker verricht hebt. Blijf elkaar dus scherp houden en 

maak waar nodig een LMRA (Last Minute Risico Analyse) dan 

sta je voor aanvang van je werkzaamheden bewust stil bij mo-

gelijke risico's in je werk en voorkom je ongevallen. Voel je je 

onveilig begin dan niet met werken maar probeer het op te 

lossen. 

 

Mede voor het eigen bewustzijn over veiligheid zijn onze me-

dewerkers in een technische (ondersteunende) functie verplicht 

om twaalf keer per jaar deel te nemen aan een Toolboxmee-

ting. Zo blijft de kennis over veiligheid op peil. Per 1 januari 

2013 zijn we volledig overgestapt naar de digitale toolbox (zie 

pagina 9). De deelname aan toolboxen is nog nooit zo hoog 

geweest als het afgelopen jaar. Complimenten voor jezelf!  

 

Bij grote projecten worden eventueel Face2Face toolbox-

meeting(s) op de projectlocatie gehouden waarbij de specifieke 

veiligheidsaspecten van dat project besproken worden. En na-

tuurlijk houdt Nico Toemen regelmatig werkplekinspecties en 

ondersteunt alle medewerkers om zo veilig mogelijk te werken. 

 

Zo werken we samen aan een veilige en gezonde werkplek bij 

Hoppenbrouwers!“ 



 

 

Opleidingen 
 

Naast hun baan volgen sommige collega's ook nog een deeltijd 

MBO of HBO opleiding. In totaal volgen 38 collega's een MBO 

opleiding van niveau 2 t/m 4. Zestien van hen hebben in 2013 

hun opleiding afgerond en een diploma behaald. Twee duale 

studenten zijn nog bezig met hun HBO opleiding en twee colle-

ga’s volgen een HBO opleiding Elektrotechniek in de avond-

uren.  

Ziekteverzuim 1,25% 
 

In 2013 hadden we het laagste percentage ooit qua ziektever-

zuim. De reden hiervan is dat we minder langdurig zieken had-

den en frequent verzuimers een training aanboden om bewust-

wording en verandering op gang te brengen.  

 

10% van de ziektetijd hebben collega's aangepast werk verricht, 

dat paste bij hun mogelijkheden en beperkingen tijdens ziekte. 

Aangepast werk is goed voor de medewerker, omdat hij struc-

tuur in zijn dag heeft en zich nuttig voelt en werk kan doen voor 

andere collega's. Hierdoor krijg je extra respect en inzicht in het 

werk van anderen. 

Personeelszaken 

Instroom 
 

In 2013 begonnen in totaal 45 nieuwe collega's en daarbij nog 

eens 20 uurloners.  

11 BBL-ers zijn het afgelopen jaar gestart aan een deeltijd BOL 

MBO opleiding en zes MBO-4 schoolverlaters startten als nieu-

we collega. De overige 28 waren nieuwe medewerkers. Door het 

faillissement van Teurlings en de overname van hun onder-

houdscontracten beveiliging kregen we er snel negen ervaren 

collega's bij.  

In totaal boden we 52 stagiaires een stage-ervaringsplek aan:  

hiervan waren 23 snuffelstagiaires, 17 MBO-ers en 13 HBO-ers.  Cursussen 
 

Het jaar 2013 zijn we samen weer wijzer geworden!  

Samen hebben we 4938 leerzame uren doorgebracht met het 

volgen van cursussen. In totaal zijn er 454 cursussen gevolgd, dit 

zijn er 88 meer ten opzichte van 2012. 

In ons cursusaanbod dit jaar een tweetal nieuwkomers: de 

‘berijdersdag’ voor alle eigenaren van een bedrijfswagen en de 

leergang ‘succes maak je met elkaar’ over succesvol samenwer-

ken en leidinggeven. 

Geboortes 
 

Het afgelopen jaar 

vierden collega’s de 

geboorte van drie 

dochters en zes zo-

nen. 

Uitstroom 
 

Vorig jaar namen we afscheid van 23 collega's. Acht van hen 

vertrokken vrijwillig, omdat zij toe waren aan een andere uitda-

ging buiten het bedrijf. 15 medewerkers zijn op ons verzoek 

vertrokken. Gemiddeld waren deze medewerkers drie jaar bij 

ons in dienst. Het betrof o.a. drie Leerling-monteurs die on-

danks  intensieve begeleiding hun niveau 2 diploma niet behaal-

den. Dit komt neer op een verloop van 9%.  

Diploma 
 

Zestien medewer-

kers behaalden na 

afloop van hun 

opleiding het fel-

begeerde diploma. 

Huwelijk 
 

Er waren vorig jaar 

vijf collega’s die in 

het huwelijksboot-

je stapten.  Jubilarissen 
 

Negen collega's vierden hun jubileum, twee van hen waren 25 

en 40 jaar in dienst en zeven van hen 12,5 jaar. 



 

 Marina de Jong 
Overname Teurlings een hele prestatie 
 

“Begin juni ging Teurlings failliet en nam Hoppenbrouwers ongeveer 400 

contracten over op het gebied van inbraakbeveiliging, brand en noodver-

lichting. Op de dag dat de overname door Hoppenbrouwers bekend werd 

gemaakt aan het personeel zijn wij er met een aantal collega’s naartoe ge-

gaan om de klantdossiers, administratie, enzovoorts op te halen en met de 

medewerkers te praten over de mogelijkheden bij ons. 

De volgende stap was: “Hoe pakken we dit aan?” De klanten informeerden 

we vrij snel via een kennismakingsbrief. Kort daarna stuurden we een ver-

volgbrief met het contract. Het kostte ons heel veel telefoontjes van onrusti-

ge klanten met vragen over hun contract en de doorschakeling naar de 

meldkamer.  

 

Ondanks de extra drukte konden we alle onderhoudscontracten, zowel van 

Teurlings en van onszelf, uitvoeren. Sinds de herfstvakantie is de rust terug 

op de afdeling, door overzicht en de zaken ’op de rit’ te hebben. Ook leren 

we onze nieuwe klanten beter kennen.  

 

De overname van Teurlings was voor Hoppenbrouwers de eerste keer. We 

hebben het heel goed aangepakt door snel contact te zoeken met mede-

werkers en klanten. Dat gaf voor alle partijen rust. We hebben hiermee een 

hele prestatie geleverd met z’n allen. Alle (nieuwe) collega’s hebben inmid-

dels hun weg gevonden. 

 

Hoppenbrouwers heeft een volwaardige afdeling Beveiliging. De overname 

was een goede stap en zet ons met beveiliging goed op de kaart.” 

Wennen aan de cultuur 

Team Bart de Kort 
 

“Na 41 jaar bij Teurlings gewerkt te hebben was het voor mij erg 

wennen aan de cultuur en manier van werken bij Hoppenbrouwers. Ik 

heb nu met veel meer collega’s te maken die ik nog niet allemaal van 

naam ken. Vervelend, omdat ik iedereen persoonlijk wil aanspreken. 

Werkelijk alles wordt in Syntess gedaan. Het kost me dan ook veel tijd 

om aan het systeem en alle procedures te wennen. Ik kom nog 

steeds achter zaken waarvan ik niet wist dat die ook gedaan moesten 

worden en die nogal tijd vreten (veel administratieve handelingen).  

  

Samen met Antoinette Boleij heb ik zoveel mogelijk oud Teurlings 

klanten overgehaald om met hun werkzaamheden richting Hoppen-

brouwers te gaan en in de meeste gevallen is dit ook gelukt. 

  

Het afgelopen half jaar renoveerden we de beveiligingsinstallaties van 

het wijk- en sportcentrum van de Gemeente Oisterwijk. We sloten 

onderhoudscontracten af voor elektrotechniek- en beveiligingssys-

temen bij bedrijven en particulieren. Momenteel zijn we o.a. aan het 

werk bij Perfetti van Melle, Rhenus, TweeSteden Ziekenhuis, Gemeen-

te Tilburg en Caterpillar.  

  

Zoals ik al eerder aangaf is Hoppenbrouwers een modern, goed ge-

organiseerd bedrijf met veel technische kennis en hier ga ik zeker 

nog veel leren.” 

Jurian Jakobs 

 

“Het was een vreemd en hectisch jaar, 

2013. Dat Hoppenbrouwers zo snel aanwe-

zig was na het faillissement van Teurlings 

heb ik als erg positief ervaren. Ze stonden 

voor iedereen open en we mochten dan ook allemaal op 

gesprek komen. In het begin was het erg wennen, vooral 

ook omdat ik half binnen en half buiten werkte. Inmiddels 

ben ik helemaal gewend aan de structuur. Ik hoef nu niet 

meer alleen af te gaan op de tevredenheid van de klant, 

maar heb zelf inzicht in de resultaten van een project.” 



 

 

Mooie projecten binnengehaald 

Team Koen van den Hurk 
 

“In 2013 startte het team brandbeveiliging met vervangen van de brand-

meldinstallatie en aanleggen van het glasvezelnetwerk van het Elkerliek 

Ziekenhuis in Helmond. De operatiekamers en verdieping 3, 4 en 5 wor-

den binnenkort opgeleverd. Ook losse gebouwen op het terrein werden 

voorzien van een nieuwe installatie. In 2014 hebben we nog een grote 

slag te slaan met de drukst bezochte gebieden van het ziekenhuis: de 

poli’s en de behandelafdelingen. We pakten dit project LEAN aan door 

bijvoorbeeld het project in kleine repeterende delen te verdelen en via 

VSM inzichtelijk te maken welke middelen wanneer nodig zijn. Op dit mo-

ment loopt er een aanvraag van het Elkerliek Ziekenhuis in Deurne voor 

het aanleggen van bekabeling en het team van Marcel Hendrikx scoorde 

een opdracht bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. 

  

Bij Fuji werkten drie maanden lang vier monteurs. Zij legden een com-

pleet nieuw glasvezelnetwerk aan die alle panden op het terrein aan el-

kaar koppelt. In totaal zes kilometer aan glasvezel en mantelbuizen! 

 

We sloten veel onderhoudscontracten af met voormalig Teurlings klanten. 

Dit bracht meer werk met zich mee dan verwacht. Regelmatig werden 

installaties waar nog een certificaat afgegeven moest worden, na controle 

afgekeurd. Dit leverde nog al eens discussie op. 

  

Dit jaar hebben we een mooie opdracht in het verschiet bij de Efteling en 

bij het St. Elisabeth Ziekenhuis hebben we opdracht om het restant van 

de brandmeldinstallatie te vervangen. Komend jaar staat ook in het teken 

van het optimaliseren van ons team en het aanpassen van onze werkpro-

cedures op de nieuwe regeling brandmeldinstallaties.” 

Koen Versteijnen 
Beter op mijn plek 
 

“Binnen de afdeling Beveiliging ben ik van A t/m Z 

verantwoordelijk voor de kleine klussen: van opname, 

offreren, calculeren, voorbereiden, begeleiden bij de 

uitvoering tot aan het opleveren. Een kleine klus is 

bijvoorbeeld een inbraak-, CCTV– en/of toegangscon-

trole systeem tot € 50.000,-. Voorheen deed ik er ook 

grote combi klussen bij, maar dat werkte niet. Ik con-

centreer me nu volledig op de kleine projecten.  

 

Een bijzonder project vond ik de beveiliging van het 

Natlab in Eindhoven (overigens wel een combi klus). 

Vooral vanwege het bijzondere pand. De technieken 

die we toepasten zijn: inbraak- , camera- en brand-

meldinstallaties. 

 

Het afgelopen jaar kwam ik beter op mijn plek te zit-

ten. Doordat ik nu zelfstandig werk, heb ik meer rust 

om alles op mijn eigen manier te kunnen doen. Mijn 

doelstelling dit jaar is € 350.000,- omzet met voldoen-

de rendement. Dat is zeker een uitdaging. 

 

Ook zou het mooi zijn dat wij op nummer één staan 

wanneer je bij Google ‘beveiliging Tilburg’ intypt.“ 

Beveiliging & Datanetwerken 
 

30 specialisten 

Ruim 3,5 miljoen omzet 

 

Teurlings € 200.000,= onderhoudscontracten 

Excl. regieprojecten 

Stefan Mulder 
 

“Het was een goed jaar bij d’n Hop. 

Een jaar waarin ik veel ontwikkelin-

gen heb doorgemaakt. Ik ben nu 

Leidinggevend eerste monteur en 

werk vooral in ziekenhuizen, zoals het Elkerliek en het 

St. Elisabeth Ziekenhuis. Werken in een ziekenhuis 

vind ik heel speciaal. Je werkt er altijd droog en warm, 

er is een Technische Dienst bij de hand voor eventue-

le vragen en alles is goed geregeld. Het werk is ook 

bijzonder, omdat ik veel met patiënten te maken heb. 

Sommigen vertellen je hun hele levensverhaal.” 

Jouke Robben 
 

“Ik ben nu één jaar klaar met school 

en had niet verwacht dat ik binnen 

een jaar een vast contract zou krijgen 

bij Hoppenbrouwers. Daar ben ik 

best trots op. Na eerder stage te hebben gelopen bij 

beveiliging, wist ik dat ik hier graag terug wilde. Sto-

ringen doe ik het liefst. Het is uitdagend en spannend 

werk, want je weet nooit wat het kan zijn. Bij mijn al-

lereerste storing alleen, moest ik een accu vervangen. 

Ik testte alleen de brand en vergat de inbraak, dat gaf 

natuurlijk opnieuw een storing!” 



 

 

Samenstelling: Claudia Grijsbach 

2013 was een jaar om in te lijsten…. 

 


