
 

PERSBERICHT  

Technisch dienstverlener Hoppenbrouwers benoemt RvC  
Met de komst van de RvC zet Hoppenbrouwers stap in visieplan 2030  
 

 

Udenhout – maandag 30 januari 2023  
Technisch dienstverlener Hoppenbrouwers heeft een Raad van Commissarissen benoemd, 

met het oog op de steeds verdergaande groei van het familiebedrijf. Voormalig CCO van 

Volvo, Lex Kerssemakers, wordt voorzitter van de RvC en financieel specialist en 

vermogensbeheerder Angelique Poiesz vervult de functie van commissaris. Jan-Renier 

Swinkels, voormalig algemeen directeur van de Swinkels Family Brewery is aangetrokken 

als adviseur van familie en bestuur, hij opereert in nauwe samenwerking met de nieuwe 

RvC.  

 

Door de groei van afgelopen jaren, naar een van omzet van 313 mln in 2022 met omvang 

van 1650 medewerkers, wordt de impact van het familiebedrijf op klanten en medewerkers 

steeds groter. Met de komst van de zeer ervaren bestuurders in de RvC wordt het reflectie 

vermogen binnen de directie van het familiebedrijf verbreed. Tegelijkertijd wordt de 

afhankelijkheid van de onderneming van Henny de Haas als directeur-eigenaar minder. 

Daarnaast staan de RvC en Swinkels hem bij in het opvolgingstraject dat zijn drie zoons 

volgen om de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen. 

 

Ambitie 2030 

Henny de Haas is blij met de krachtige RvC, waarvan hij overtuigd is dat het helpt de 

continuïteit van Hoppebrouwers te waarborgen. “Bovendien zullen ze ook gaan fungeren als 

sparringpartners en adviseurs bij onze ambitieuze plannen richting toekomst, zoals 



vastgelegd in het visieplan 2030.” Het familiebedrijf wil groeien naar 5.000 medewerkers 

verspreid over ruim 40 vestigingen in Nederland en 1 miljard omzet per jaar. Het streven is 

één van de beste duurzaamste technisch dienstverleners in Nederland te worden. 

 
Raad van Commissarissen 
Lex Kerssemakers heeft 38 jaar in de meest uiteenlopende functies gewerkt bij Volvo Cars 

Duitsland, België, UK, USA en Zweden - waarvan de laatste 17 jaar als lid van de Raad van 

Bestuur. Met ingang van 2023 bouwt hij zijn carrière in het buitenland af en wil hij zijn 

kennis gebruiken om bedrijven vooruit te helpen. “Ik ben erg enthousiast over de sfeer en 

manier van werken van het familiebedrijf en kan me goed vinden in de heldere visie over de 

toekomstplannen van het bedrijf.” 

 

Angelique Poiesz werkte in diverse functies bij verschillende bedrijven en banken, waarin ze 

haar financiële achtergrond combineerde met advies en begeleiding bij investeringen en 

advies op het gebied van (familie)vermogen. Ook deed ze de opleiding commissaris en 

toezichthouders bij de Erasmusuniversiteit. Zij heeft veel ervaring met en een hart voor 

familiebedrijven. Poiesz: “Ik zie Hoppenbrouwers als een bedrijf van de toekomst, dat onder 

andere op het gebied van duurzaamheid een belangrijke maatschappelijke bijdrage kan 

leveren. Het is een prachtige missie om mee te helpen deze onderneming verder te 

brengen.” 

 

Jan-Renier Swinkels; “Hoppenbrouwers heeft alle potentie om ook in de toekomst een 

succesvol familiebedrijf te blijven. “De drive is hier enorm. Niet alleen bij Henny de Haas, 

maar bij iedereen die hier werkt. Ze snappen allemaal wat de ambities zijn. Iedereen heeft er 

zin in en gaat ervoor. Dat heb ik zelden nog zo meegemaakt.” 

 

Over Hoppenbrouwers Techniek 

Koninklijke Hoppenbrouwers Techniek is de technische dienstverlener die van A tot Z 

ontzorgt. Het bedrijf begon iets meer dan 100 jaar geleden als éénmanszaak in Udenhout. 

Nu ontwerpt, installeert en onderhoudt Hoppenbrouwers vanuit 20 vestigingen in Nederland 

elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor bedrijfsleven, industrie, 

zorginstellingen, scholen en particulieren. De bijna 1650 medewerkers staan op één binnen 

het bedrijf; tevreden medewerkers zorgen tenslotte voor tevreden klanten. Met plezier 

helpen zij de ambitie van Hoppenbrouwers waar te maken: de beste en meest duurzame 

technisch dienstverlener van Nederland worden.  

 
Beeldmateriaal hier te downloaden. 
 

Voor meer informatie (niet voor publicatie) 

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

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

Klik hier voor de website van Hoppenbrouwers Techniek. 

 

https://we.tl/t-d85GY5aiZo
mailto:aboleij@hoppenbrouwers.nl
https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/

