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Wij helpen je 
altijd verder

enorme opgave
Als je dit magazine leest heb je waarschijnlijk 

te maken met vastgoedonderhoud. Dat is mooi, 

want deze bijzondere uitgave hebben we speciaal 

gemaakt voor vastgoedonderhoudsbedrijven. 

Steeds vaker zijn vastgoedonderhoudsbedrijven 

betrokken bij groot onderhoud en renovatie van 

corporatiewoningen. Wij begrijpen de enorme 

uitdagingen die je het hoofd moet bieden. Denk 

daarbij aan de noodzakelijke verduurzaming van de 

woningvoorraad en vergroting van het wooncomfort. 

Maar liefst 2,4 miljoen woningen wachten op 

onderhoud. Dat is wat je noemt een enorme opgave. 

Jongeneel kan je hierbij helpen.

toegevoegde Waarde
In RENOVATIE laten we corporaties en 

vastgoedonderhoudsbedrijven aan het woord. Over 

de wijze waarop ze omgaan met hun uitdagingen en 

de communicatie met de bewoners organiseren.

Dat is essentieel omdat ze de werkzaamheden 

meestal in bewoonde staat moeten uitvoeren. We

laten je tevens zien wat de toegevoegde waarde 

van Jongeneel kan zijn. Zowel met ons uitgebreide 

assortiment als met onze kennis en ervaring 

ondersteunen we vastgoedonderhoudsbedrijven. 

Ook kun je profiteren van het gemak van een 

groeiend aantal Jongeneel Services. Zodat jij kunt 

blijven doen waar je het beste in bent: bouwen.

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Jongeneel

Denis Brouwer

Algemeen Directeur
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BetaaLBaar éN COmFOrtaBeL
Projectleider Theo Schuurman van deltaWonen legt uit 

dat het planmatige onderhoud van deze woningen wordt 

gecombineerd met energiebesparende maatregelen: 

‘DeltaWonen vindt het belangrijk dat haar huurders 

betaalbaar én comfortabel kunnen wonen. We isoleren niet 

alleen de gevel, maar ook de daken van de flats en de muren 

van de trappenhuizen. De bewoners besparen daardoor op 

hun energiekosten.’ 

IdeaLe OpLOssINg
Het ontwerp voorzag in het aanbrengen van houten 

gevelplanken. Projectleider Guus Koorman van Talen 

Vastgoedonderhoud: ‘We hebben samen met deltaWonen 

en de gevelspecialisten van Jongeneel naar alternatieven 

gezocht die minder onderhoud vergen en een vergelijkbare 

uitstraling hebben. We kwamen uit bij de gevelplanken van 

Trespa Pura. Ze zijn gemakkelijk te reinigen, hebben een 

hoge kleurvastheid en zijn in verschillende houtdecoren 

leverbaar. Het bleek de ideale oplossing. De penanten en 

dakranden worden bekleed met Rockpanel, eveneens een 

onderhoudsarm materiaal dat zich bovendien eenvoudig  

laat verwerken. 

KeNNIs eN ervarINg
Productspecialist Gevel & Prefab Henk Houtman is ook 

aangeschoven: ‘Het is mijn taak om de 13 vestigingen van 

Jongeneel in Noord-Oost Nederland te ondersteunen met de 

uitgebreide kennis en ervaring waarover wij als Jongeneel 

beschikken. Het gaat daarbij niet alleen om de keuze van het 

meest geschikte materiaal, maar ook om de wijze waarop de 

gevel het beste kan worden opgebouwd en gemonteerd.’

 Guus Koorman

  ‘Trespa Pura vergt minder 
onderhoud en heeft een 
vergelijkbare uitstraling’

 Theo Schuurman

  ‘DeltaWonen vindt  
het belangrijk dat haar 
huurders betaalbaar 
én comfortabel 
kunnen wonen’

talEn VastgoEdondERhoud VoERt gRoot ondERhoud uit bij 156 poRtiEk-
woningEn in kampEn. dE buitEnschil woRdt gEïsolEERd En Van EEn 
fRaaiE, niEuwE gEVElbEklEding VooRziEn. binnEn woRdEn dE nattE 
RuimtEn gEREnoVEERd En dE clV-kanalEn VERniEuwd.

opvallend 
gevelonderhoUd

 Henk Houtman

  ‘We hebben het 
materiaal voor de 
gevel compleet met 
alle toebehoren 
geleverd’

In opdracht van woningcorporatie deltaWonen
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bewonerscommunicatie

logeerWoning 
& rUStWoning
gRoot ondERhoud woRdt mEEstal in bEwoondE staat uitgEVoERd. EEn 
goEdE communicatiE mEt dE bEwonERs is dan ook Van gRoot bElang. 
bij hEt pRojEct in kampEn hEEft dE aannEmER dE bEgElEiding Van dE 
bEwonERs VooR zijn REkEning gEnomEn.

INFOrmatIeavONd
Bij Talen Vastgoedonderhoud is Ingrid Aarts de bewoners-

begeleider: ‘De eerste communicatie is vanzelfsprekend van 

deltaWonen uitgegaan. Daarna hebben wij het overgenomen. 

De plannen zijn eerst met een bewonerscommissie 

besproken. Daarna hebben we een informatieavond 

georganiseerd en voor de aanvang van de werkzaamheden 

worden alle bewoners thuis bezocht. Tijdens de werkzaam-

heden kunnen de meeste bewoners thuis blijven wonen. 

Soms blijkt dat niet mogelijk. Speciaal voor hen heeft 

deltaWonen een logeerwoning ingericht. Daar kunnen ze dan 

gedurende het onderhoud aan hun woning verblijven.’

KLeINe ONgemaKKeN
Bewoonster Anneke Sinnema: ‘De kleurencombinatie is 

modern. Van mij had het iets tijdlozer gemogen, maar het 

eindresultaat mag er zeker zijn. Vooral nu het groen rondom 

de flat, dat was verwilderd, ook is aangepakt. Tijdens de 

renovatie was Ingrid mijn contactpersoon. Ze was makkelijk 

bereikbaar en aanspreekbaar. Ik had een goed contact met 

haar. Ze zorgde ervoor dat kleine ongemakken snel werden 

verholpen. Dat maakte het een stuk prettiger.’  

 Ingrid Aarts

  ‘DeltaWonen heeft ook een rustwoning 
ingericht voor bewoners die overdag te 
veel geluidsoverlast ervaren’

 Anneke Sinnema

  ‘Zo’n aanspreek-
punt maakt het 
een stuk prettiger’

maaK gebrUiK 
van onze 
beStelapp
Je ziet in je magazijn dat 

de gipsplaten op zijn of je 

hoort op de bouwplaats 

van de timmerman dat hij 

plinten tekortkomt. Terug 

op kantoor ben je alweer 

vergeten wat je ook alweer 

wilde bijbestellen. Met 

onze bestelapp kun je ook 

met je mobiel of je tablet 

bestellen. De app toont je 

eigen nettoprijs en leest 

ook barcodes.

24/7 toegang tot je materialen
Op steeds meer vestigingen richten we een Pick-up Point in zodat je 

je bestelde materialen ook na sluitingstijd kunt ophalen. We zetten 

je bestelling dan in het Pick-up Point klaar. Het is afgesloten met een 

cijferslot waarvan je als klant een unieke code krijgt. Handig en veilig.

eenvoUdig online beStellen
Via onze website kun je onze producten 24/7 bekijken en 

bestellen. Je ziet de meest actuele productinformatie en je 

eigen nettoprijzen. Je vindt er ook een compleet overzicht 

van al je materiaallijsten, offertes, orders en facturen.

expreSS ServiCe
Onze Express Service is ideaal als je zelf geen tijd hebt om je materi-

alen op te halen. Wij leveren de bestelling dan binnen drie uur bij je 

af. Je hoeft alleen 

het afleveradres 

door te geven.

ooK op zaterdag open
Op werkdagen zijn onze vestigingen van 7.00 uur tot 17.00 uur 

geopend. Op zaterdag zijn we ook geopend. kijk voor de  

exacte openingstijden per vestiging op www.jongeneel.nl


Direct regelen? 
Bel jouw 

Jongeneel-
vestiging. 

Neem voor meer informatie contact op met de Jongeneel-vestiging in 
jouw buurt

barCodeSCanner
Als je zelf voorraad houdt, dan 

leveren we ook een barcode-

scanner met labels van al 

onze producten. Dat maakt 

het voorraadbeheer 

een stuk gemakkelijker. 

We kunnen ze op 

stickervellen of als 

barcodeboek aanleveren.

2
4/

7We doen er alleS aan om het 
onze Klanten zo gemaKKelijK 
mogelijK te maKen

www.jongeneel.nl/servicesRenovatie6



In opdracht van woningcorporatie ‘thuis

Complexe daKrenovatie

 Coen Knaapen

  ‘Met ketensamen-
werking ben je zo’n 
15% goedkoper uit’

daKeLemeNteN
Jongeneel is een van de vaste 

leveranciers. Senior accountmanager 

Erik van Dijk: ‘We werken al zo’n dertig 

jaar met KnaapenGroep samen. We 

leveren hier verschillende producten. 

De complexiteit zit bij dit project in 

het vervangen van het complete dak 

waarvoor wij dakelementen van Unidek 

op maat hebben aangeleverd. Er zijn 

veel kopers in deze wijk die niet met 

deze renovatie meedoen. Om ervoor te 

zorgen dat de daken niet verspringen, 

zijn twee typen dakelementen gebruikt: 

Eerst wordt Unidek RenoFast tussen de 

bestaande gordingen gemonteerd en 

daarover heen wordt Unidek Kolibrie 

van nok tot muurplaat geplaatst.’

KeteNsameNwerKINg
Woningcorporatie ‘thuis beheert ruim 10.000 woningen in Eindhoven 

en omgeving. Projectleider Coen Knaapen van KnaapenGroep: ‘Het is 

een van onze vaste opdrachtgevers. We voeren elk jaar wel een project 

voor ze uit. Ketensamenwerking staat daarbij centraal. We hebben er 

veel ervaring mee opgedaan en geleerd dat je in vergelijking met een 

aanbestedingsprocedure maar liefst 15% goedkoper uit kunt zijn. Wij 

zijn de hoofduitvoerder, maar werken in een projectteam intensief 

met de andere ketenpartners samen. Het resulteert in een kortere 

voorbereidingstijd én in een kortere doorlooptijd.’

Erik van Dijk

  ‘Alle dakelementen 
zijn op maat 
aangeleverd’

Jos Dielissen

  ‘In drie dagen 
vervangen we  
het complete 
dak’

BLOemKOOLwIjK
Bouwtechnisch expert Jos Dielissen van KnaapenGroep: 

 ‘Het resulteert ook in slimmere oplossingen. Daarbij  

betrekken we onze vaste leveranciers. Bij dit project in de wijk 

Cobbeek in Veldhoven gaat het onder meer om het vervangen 

van de keuken, het toilet en de badkamer, de kozijnen en het 

verbeteren van de ventilatie in de woning. Dat doen we in tien 

dagen. Een aantal weken later wordt in drie dagen het complete 

dak vervangen. Cobbeek is een zogenaamde bloemkoolwijk met 

smalle straten en kleine hofjes.  

Dat plaatste ons bij de aan- en 

afvoer van de dakelementen 

voor een logistieke uitdaging.’ 

Renovatie8 9
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handige WebShop
Wij willen het je zo makkelijk mogelijk 

maken. Ook op het gebied van bestellen, 

administratie, calculatie en voorraadbeheer. 

Zo kun je onze producten handig online 

bestellen in onze overzichtelijke webshop. 

Daar heb je 24/7 toegang tot de meest 

actuele product- en prijsinformatie. Ook 

handig als je ’s avonds of in het weekend 

aan het calculeren of je administratie 

aan het bijwerken bent. We bieden een 

streng beveiligde omgeving met je eigen 

nettoprijzen en bestelhistorie. Je kunt 

ook een koppeling maken met je eigen 

calculatiesoftware.

effiCiënt 
voorraadbeheer
Als je onze materialen zelf op voorraad 

houdt, dan kunnen we een barcodescanner 

met bijbehorende labels leveren. Je 

voorraadbeheer wordt er een stuk 

gemakkelijker door. Voor het bijbestellen 

van onze materialen kun je ook van onze 

bestelapp gebruikmaken. Via je mobiel of je 

tablet kun je ze bij wijze van spreken vanaf 

de steiger bijbestellen. Deze bestelapp toont 

je eigen nettoprijzen en leest ook barcodes.

eigen SoftWare
Digitale samenwerking biedt vele voordelen. 

Zo kun je, voordat je naar Jongeneel gaat, in 

onze webshop zien wat de actuele voorraad 

is. Je kunt de benodigde materialen ook 

vanuit je eigen software bestellen en onze 

digitale facturen met je eigen software 

controleren. In de beveiligde omgeving 

van onze webshop kunnen we je ook laten 

weten hoe laat je orders worden 

bezorgd, over het algemeen 

rond 16.00 uur op de 

werkdag voorafgaand 

aan de levering.

digitale SamenWerKing 
zorgt voor gemaK 
en overziCht

 Floor van der Putten

  ‘Voorspelbaarheid 
is voor bewoners 
cruciaal’

bewonerscommunicatie

FamILIeBedrIjF
KnaapenGroep is het oudste familiebedrijf van Nederland. 

Het is in 1652 opgericht en wordt inmiddels vertegen-

woordigd door de elfde generatie. Het is uitgegroeid tot 

een modern, multidisciplinair renovatiebedrijf dat vrijwel 

uitsluitend voor woningcorporaties werkt. KnaapenGroep 

heeft een bijzondere kijk op renoveren. Projectcoördi-

nator Floor van der Putten: We beseffen heel goed hoe 

ingrijpend het kan zijn als er tijdens de renovatie vreemde 

mensen over de vloer komen en hoe belangrijk het is om 

daar zorgvuldig mee om te gaan.’

gedetaILLeerd
‘Door onze werkzaamheden heel precies te plannen en de 

bewoners continu goed te informeren, proberen we het re-

novatieproces zo draaglijk mogelijk te maken. We hebben 

het totale proces gedetailleerd in kaart gebracht, vanaf 

het moment dat het project van start gaat tot en met 

de oplevering. De praktijk heeft ons geleerd dat 

voorspelbaarheid voor bewoners cruciaal is. 

Twee weken voor de start van de werk-

zaamheden bezoekt de bewonersbe-

geleider de bewoners thuis. Dan 

leggen we uit welke zaken 

aan de kant moeten, wat 

ze kunnen verwach-

ten en hoe ze zich 

kunnen voorbe-

reiden.’ CheCKLIsts
‘Tijdens dit gesprek reikt de bewonersbegelei-

der ook het EHBO-koffertje uit: Eerste Hulp bij 

Onderhoud. Het bevat twee informatiefolders: 

eentje met betrekking tot de binnenwerkzaam-

heden en eentje met betrekking tot de dakwerk-

zaamheden. Allebei met een checklist aan de 

hand waarvan bewoners kunnen controleren of 

ze de juiste voorbereidingen hebben getroffen. 

Er zit ook 20 m2 afdekplastic met een rol tape in 

en twee sets oordopjes, want we kunnen helaas 

nog niet geruisloos renoveren.’

eerSte hUlp 
bij onderhoUd
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Direct regelen? 
Bel jouw 

Jongeneel-
vestiging. 

jongeneel helpt 
je verder
BIM staat voor Bouw Informatie 

Management. Het laat alle fysieke 

en functionele kenmerken van een 

project in 3D zien. Het grote voordeel 

van BIM is dat je aan deze kenmerken 

informatie kunt toevoegen en 

die kunt delen met de andere 

deelnemers aan het bouwproces. Dan 

kan er efficiënter worden gewerkt 

en kunnen de faalkosten worden 

beperkt. Veel grote aannemers 

maken er al gebruik van. Ook voor 

woningcorporaties is BIM een 

buitengewoon handig hulpmiddel 

bij de planning van het onderhoud. 

Jongeneel helpt je graag verder.

www.jongeneel.nl/servicesRenovatie10



woningstichting swz hEEft EEn RElatiEf oud bEzit. hEt bEstaat VooR 
EEn bElangRijk dEEl uit woningEn diE in dE zEstigER En zEVEntigER 
jaREn Van dE VoRigE EEuw zijn gEbouwd. om dE huuR bEtaalbaaR tE 
houdEn, woRdt Van dE lEVERanciERs VERwacht dat zE 
bij dE REnoVatiE actiEf mEEdEnkEn.

uitdagingen voor leveranciers

betaalbaarheid topprioriteit metamOrFOse  
Bij de renovatie van 161 eengezins-

woningen in Zwolle-Zuid was niet 

alleen de betaalbaarheid van de 

woningen aan de orde, maar ook de 

verbetering van de leefbaarheid in 

de wijk. De woningen hebben een 

complete metamorfose ondergaan. 

Voor de verduurzaming van de gevel 

heeft Jongeneel zowel de rabatdelen 

als het isolatiemateriaal geleverd. 

Het werk is uitgevoerd door Salverda 

Bouw uit ’t Harde.

eNergIeNeutraaL  
Rob Rutgers is coördinator vastgoedbeheer bij SWZ: 

‘We beheren zo’n 7.500 woningen in Zwolle en 

directe omgeving. We zien dat er minder behoefte 

aan gezinswoningen en meer behoefte aan een- en 

tweepersoonswoningen is ontstaan. We hebben dus 

ook een nieuwbouwopgave. Bij de renovatie gaan 

we er als branche vanuit dat onze woningen in 2020 

gemiddeld energielabel B hebben en in 2040 CO2-

neutraal zijn. Bij SWZ leggen we de lat hoger. We 

streven ernaar om al in 2025 CO2-neutraal te zijn.’ 

 Rob Rutgers 

  ‘Hoe kunnen we in de 
bouwkolom beter met 
elkaar samenwerken’

eNergIeBrONNeN  
‘Er zijn verschillende routes mogelijk. We hebben ze per 

complex in kaart gebracht en op basis van de huidige stand 

van de techniek in onze meerjarenbegrotingen opgenomen. 

Concreet geldt dat we niet alleen naar het energieverbruik 

kijken, maar ook naar alternatieve energiebronnen en de 

toepassing van zonne-energie. Op dit moment zijn al zo’n 

1.000 woningen van zonnepanelen voorzien. 

In overleg met de energiebedrijven 

onderzoeken we de toepassing van 

aardwarmte en restwarmte van de 

zware industrie hier in de omgeving.’  Ivo de Leeuw 

  ‘We kunnen onze 
producten precies op 
de juiste maat, op het 
juiste moment en op 
de juiste verdieping 
aanleveren’

BetaaLBaarheId  
‘Wij zijn een woningcorporatie, de betaalbaarheid van 

onze woningen blijft dus een topprioriteit. In dit verband 

verwachten wij van onze leveranciers dat ze actief met ons 

meedenken. Zij beschikken over de kennis en ervaring. 

Welke producten kunnen bij de renovatie het beste 

worden toegepast? Zijn er nieuwe, innovatieve producten 

die duurzamer zijn dan wel lagere onderhoudskosten 

hebben? Wat kan er worden geprefabriceerd en hoe 

kunnen we in het algemeen in de bouwkolom beter met 

elkaar samenwerken? Dat zijn de uitdagingen waarvoor wij 

onze leveranciers plaatsen.’

servICes  
Jongeneel Zwolle is een van de partners 

waarmee SWZ samenwerkt. Manager Ivo de 

Leeuw: ‘Hoe eerder we bij het bouwproces 

worden betrokken, hoe beter we in staat 

zijn om met de corporatie en de betrokken 

aannemers mee te denken. We kijken daarbij 

niet alleen naar de beste productoplossingen, 

maar ook naar de beste manier waarop ze 

kunnen worden toegepast. Daarbij kunnen we 

ze bijvoorbeeld precies op de juiste maat, op 

het juiste moment en op de juiste verdieping 

aanleveren. Jongeneel beschikt over een 

groot aantal services waarmee we onze 

klanten verder kunnen helpen.’

Renovatie12 13
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RockpanEl is ondERhoudsaRmE gEVEl-
bEklEding op basis Van basalt. hEt 
combinEERt dE RobuustE EigEnschappEn 
Van stEEn mEt dE VERwERkbaaRhEid Van 
hout. RockpanEl kan EEnVoudig op Elk 
gEwEnst foRmaat En in ElkE gEwEnstE 
VoRm woRdEn toEgEpast. VanwEgE haaR 
stEnEn ooRspRong is RockpanEl zowEl 
bRandVEilig als duuRzaam.

brandveilige gevelbekleding

Steengoed 
plaatmateriaal 
voor Creativiteit 
aan de gevel

   Brandveilig
 Dimensiestabiel
 Licht van gewicht
 Onderhoudsvriendelijk
 Ongeventileerd toepasbaar
 Vrijwel volledig recyclebaar

Het assortiment van Rockpanel  

omvat gevelplaten en gevelstroken.  

De gevelstroken zijn in vijf RAL-

kleuren leverbaar. De gevelplaten zijn 

in meer dan tweehonderd kleuren 

en designs verkrijgbaar. Dankzij het 

innovatieve productieproces kunnen 

ze op iedere gewenste lengte tussen 

170 cm en 305 cm worden geleverd. 

Rockpanel Woods toegepast bij een 
appartementencomplex in Amsterdam

milieUStraat
Bij een groeiend aantal vestigingen richten 

we een milieustraat in. Exclusief voor 

onze klanten. Daar kun je je bouw- en 

sloopafval achterlaten. Keurig gescheiden in 

verschillende containers voor verschillende 

soorten bouw- en sloopafval: metalen, 

kunststof, hout, glas, papier/karton, 

restmaterialen en hout. Dat bespaart tijd 

en dus geld. Je hoeft er immers niet meer 

speciaal voor naar een stortplaats te rijden. 

Je hoeft ook geen containers meer op het 

werk of bij je werkplaats te plaatsen. Wij 

zorgen ervoor dat het afval duurzaam wordt 

verwerkt en daar waar mogelijk wordt 

omgezet in nieuwe grondstoffen. Door van 

deze service gebruik te maken, draag je bij 

aan de circulaire economie.

We helpen bij het dUUr-
zaam verWerKen van 
je boUW- en Sloopafval

Direct regelen? 
Bel jouw 

Jongeneel-
vestiging. 

bigger bag
Met de BiggerBag bieden we nog een 

service voor het duurzaam verwerken 

van bouw- en sloopafval. Het is een 

handige inzamelzak die ruimte biedt aan 

1.750 kilo. Hij kan gemakkelijk bij onze 

vestigingen worden meegenomen en bij 

het werk neergezet. Met de BiggerBag 

heb je altijd een ‘afvalcontainer’ bij 

de hand. Als hij vol is, dan is één 

telefoontje voldoende om hem op te 

laten halen. Het spreekt vanzelf dat het 

daarin verzamelde afval ook duurzaam 

wordt verwerkt. De BiggerBag kost 160 

euro exclusief btw. De kosten van de 

ophaalservice zijn daarbij inbegrepen.

www.jongeneel.nl/servicesRenovatie1414



wOONCOmFOrt
Portaal beheert zo’n 50.000 woningen 

in de regio’s Eemland, Leiden, Utrecht, 

Arnhem en Nijmegen. In de Nijmeegse 

wijk Zwanenveld bezit Portaal 245 

eengezinswoningen. Ze worden in twee 

fasen onder handen genomen: 106 

woningen in 2018 en 139 woningen in 

2019. Vanuit Portaal is projectleider  

Patrick Kouws eindverantwoordelijk 

voor dit onderhoudsproject: ‘We heb-

ben het onderhoud met energiebespa-

rende maatregelen gecombineerd. Zo 

worden de raampartijen voorzien van 

HR++ glas en ventilatieroosters en wor-

den de gevelpanelen onder de kozijnen 

op de begane grond vervangen door 

panelen met een betere isolatie. 

Hierdoor wordt het woon-

comfort ook verbeterd.’

KLaNKBOrdgrOep
De aannemer is in goed overleg met 

een door bewoners opgerichte klank-

bordgroep gekozen. Algemeen direc-

teur Marith Bloem van Hendriks SGR: 

‘Het was een keuze uit drie kandidaten. 

Het wijkonderzoek dat we van tevoren 

hebben gedaan, heeft de doorslag 

gegeven, denken wij. Naast de ener-

giebesparende maatregelen worden 

het asbest verwijderd, de spouwmuren 

nagekeken en het voegwerk hersteld. 

De woningen worden ook opnieuw 

geschilderd en van nieuwe voordeuren 

voorzien. De bewoners kunnen uit drie 

modellen en drie kleuren kiezen.’

saNdwIChpaNeLeN
‘De afkorting SGR in onze bedrijfsnaam 

stond oorspronkelijk voor Schilder-

werk, Gevelwerk en Renovatiewerk. 

Omdat we samenwerking hoog in ons 

vaandel hebben staan, leggen we het 

tegenwoordig anders uit: Samenwer-

king Geeft Resultaat. Zo hebben we bij 

het vervangen van de gevelpanelen 

intensief samengewerkt met Jongeneel 

Oss.’ Accountmanager Gert Waterlaat: 

‘Ze worden als sandwichpanelen kant-

en-klaar aangeleverd, zodat ze direct 

gemonteerd kunnen worden. De pane-

len bestaan uit een PIR-isolatieplaat 

met 3 mm Trespa in de juiste kleur aan 

de voorkant en een backing aan de 

achterkant.’

In opdracht van woningcorporatie portaal

Kant-en-Klare 
gevelelementen
hEndRiks sgR is EEn Van dE VastE paRtnERs 
Van woningcoRpoRatiE poRtaal. in dE 
nijmEEgsE wijk zwanEnVEld VoERt poRtaal 
op dit momEnt planmatig ondERhoud En 
VERbEtERingEn uit. dit woRdt gEcombinEERd 
mEt EnERgiEbEspaREndE maatREgElEn.

 Gert Waterlaat

  ‘De sandwichpanelen 
kunnen direct  
gemonteerd worden’

 Patrick Kouws

  ‘Vanwege de lage 
borstwering is 
doorvalveilig  
glas toegepast’

 Marith Bloem

  ‘Het wijkonder- 
zoek dat we  
van tevoren  
hebben gedaan, 
heeft de door- 
slag gegeven’
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feiten & cijfers

CorporatieS 
in beeld

bewonerscommunicatie

 Ilse van Vugt

  ‘We hebben het  
zo persoonlijk 
mogelijk aangepakt’

BewONersBrOChure
De aannemer neemt de bewonerscommunicatie 

voor haar rekening. Alle bewoners hebben van 

tevoren een speciale bewonersbrochure ontvangen. 

Daarin staat helder en precies beschreven om 

welke werkzaamheden het gaat, waar ze rekening 

mee moeten houden en hoe lang het gaat duren. 

Bewonersconsulente Ilse van Vugt: ‘De eerste 

communicatie ging uiteraard van Portaal uit. Daarna 

zijn wij aan de slag gegaan. De klankbordgroep 

heeft niet alleen invloed gehad op de keuze van de 

aannemer. De klankgroep behartigt ook de belangen 

van de bewoners en hebben invloed gehad op de 

keuzemogelijkheden voor de nieuwe voordeur.’

mOdeLwONINg
‘Om een indruk van het eindresultaat te krijgen, 

konden de bewoners op bepaalde dagen een 

modelwoning bezoeken. We hebben het zo 

persoonlijk mogelijk aangepakt, onder meer 

door alle bewoners thuis te bezoeken en alle 

werkzaamheden met hen te bespreken. We noemen 

dat een ‘warme opname’. Ik ben gedurende het 

gehele renovatieproces aanspreekbaar, ook als er 

klachten zijn. Die willen we namelijk zo snel mogelijk 

verhelpen. De bewoners kunnen me altijd bellen en 

er is twee keer per week een inloopspreekuur.’ 

Warme 
opname

Bewoner John Zegers: ‘De voorbereidende werkzaamheden worden per 
blok uitgevoerd. Daarna duurde de renovatie van mijn woning precies 
vijf dagen. Ik wist precies wanneer wat zou gebeuren.’

 Ilse van Vugt (links):
‘Alle bewoners zijn 
eerst thuis bezocht’

Hendriks SGR 
gebruikt een speciale 
app die bewoners 
toegang geeft tot alle 
actuele informatie 
over de renovatie van 
zijn of haar woning

Bron: Aedes, vereniging van woningcorporaties

30%
Percentage woningen

met label B of hoger

2.400.000
Aantal woningen van corporaties

350
Aantal corporaties

60%
Flats en portiekwoningen

Rest eengezinswoningen

54%
Aantal woningen

gebouwd voor 1980

€ 2.092 
Uitgaven per jaar per woning aan: 

• Reparatieonderhoud

• Mutatieonderhoud

• Planmatig onderhoud

• Woningverbetering

€ 546 
Uitgaven per jaar per woning aan: 

• Woningverbetering
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co2-monitoR

energieneUtraal in 2050
dE coRpoRatiEsEctoR hEEft dE ambitiE 
om in 2050 EnERgiEnEutRaal tE zijn, 
EEn EnoRmE opgaVE. bij dE VERduuR-
zaming Van hun bEzit dRaait hEt 
niEt allEEn om EnERgiEVERbRuik, 
maaR ook om matERiaalgEbRuik. 
samEnwERking is EEn bElangRijk 
slEutElwooRd. 

ONdersteuNINg
AEDES is de brancheorganisatie van de woning-

corporaties. Om de leden bij het realiseren van deze 

ambitieuze doelstelling te ondersteunen, hebben ze 

een routekaart opgesteld. Deze routekaart schetst 

vier scenario’s om tot een energieneutrale sociale 

woningvoorraad te komen. De corporaties bepalen 

zelf hoe ze daar invulling aan geven. Uit de respons 

op de routekaart van AEDES blijkt dat de corporaties 

drie van de vier woningen maximaal willen isoleren 

in combinatie met installatie van zonnepanelen 

(Scenario C) of willen renoveren tot nul-op-de-meter 

woningen: NOM (scenario D). Voor het resterende deel 

bestaan de plannen uit het maximaal isoleren van de 

binnenschil (Scenario A) of het maximaal isoleren van 

de buitenschil: BENG (Scenario B).

sameNwerKINg
De maatregelen die de corporaties met hun 

woningen kunnen nemen, leveren een CO2-reductie 

van 70% op. De overige 30% moet komen uit 

de verduurzaming van externe energiebronnen. 

Daarvoor is een gebiedsgerichte samenwerking met 

gemeenten, netbeheerders en warmteleveranciers 

nodig. Samenwerking is een belangrijk sleutelwoord. 

AEDES heeft ook een CO2-monitor ontwikkeld waarmee 

corporaties aan marktpartijen kunnen tonen hoeveel 

CO2-reductie bij een bepaald renovatieproject moet 

worden gerealiseerd. Op deze basis kunnen corporaties 

en marktpartijen meer resultaatgericht met elkaar 

samenwerken. Het stimuleert marktpartijen tevens om 

met innovatieve oplossingen te komen.

materIaaLgeBruIK
Deze CO2-monitor kijkt zowel naar energieverbruik 

als materiaalgebruik. Daarbij wordt de CO2-uitstoot 

bij de productie en verwerking van de verschillende 

materialen ook meegewogen. De aandacht hiervoor 

groeit snel. Dat geldt eveneens voor circulair 

bouwen. Zo heeft Woonstad Rotterdam onlangs een 

project ondersteund om gevelplaten van Trespa te 

hergebruiken als achterpanelen voor keukenblokken. 

Ze zijn er zelfs mee in de prijzen gevallen.

reNOvatIe era-FLats
De foto bij dit artikel toont de 

renovatie van vier ERA-flats. In 

opdracht van Woonstad Rotterdam 

worden de werkzaamheden 

uitgevoerd door Team ERAflats, een 

samenwerkingsverband tussen Smits 

Vastgoedzorg en ERA Contour. De flats 

worden niet alleen energiezuiniger, 

maar ook comfortabeler, veiliger en 

moderner gemaakt. De complete 

buitenschil wordt gerenoveerd. 

Daarmee wordt het energielabel van 

deze kolossale flatgebouwen van F/G 

opgewaardeerd naar A. Het is voor het 

eerst dat bestaande flatgebouwen in 

Rotterdam worden aangesloten op 

het Rotterdamse warmtenet. Dat net 

maakt gebruik van de restwarmte die 

door de industrieën in de Rotterdamse 

haven worden gegenereerd. Deze 

keuze maakte het tevens mogelijk om 

de woningen tegen redelijke kosten 

van het aardgas af te halen. 

  De CO2-monitor kijkt  
zowel naar energieverbruik  
als materiaalgebruik

  Marktpartijen worden gestimuleerd om  
met innovatieve oplossingen te komen
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innovatief alternatief voor ocoumé

nieUWSte generatie 
mUltiplex voor 
bUitentoepaSSingen

  Zeer stabiel
 Hoogwaardige kwaliteit
 Duurzaamheidsklasse 3
 Licht van gewicht
 Gemakkelijk te bewerken
 Constructief toepasbaar

duRaply woRdt gEmaakt Van zuid-EuRopEEs populiEREnhout En 
is licht Van gEwicht. dE finEREn zijn VolgEns EEn gEpatEntEERd 
pRocEs indiViduEEl bEhandEld waaRdooR hEt EEn dooR En dooR 
VERduuRzaamdE multiplEx is. duRaply is Van supERiEuRE kwalitEit 
En oVERtREft zElfs dE duuRzaamhEid Van ocoumé.

Duraply is in twee varianten leverbaar: Duraprime (gegrond) en Durapaint (voorzien van een overschilderbare film). 

Dit plaatmateriaal wordt standaard met een PEFC-certificaat geleverd, maar FSC-certificering is ook mogelijk. Alle 

Duraply producten zijn voorzien van 15 jaar garantie (als ze volgens de voorschriften worden verwerkt).

De dakranden en goten van deze nieuw-bouwwoning zijn van Duraply gemaakt

Stofvrij WerKen
Al meer dan vijfentwintig jaar bewerken 

wij alle denkbare plaatmaterialen. Denk 

daarbij aan multiplex mdf en gipsplaten, 

maar ook aan Trespa, Rockpanel en andere 

gevelplaten. Bijna al deze materialen 

hebben wij standaard op voorraad. Dankzij 

onze ervaring, hypermoderne machines 

en bekwame medewerkers kunnen we ze 

op elke mogelijke manier zagen, frezen of 

boren. Precies zoals jij het wilt. Dat bespaart 

tijd, vermindert de faalkosten en maakt het 

tevens mogelijk om op de bouwplaats stofvrij 

en dus gezonder te werken.

naUWKeUrig WerKen
Onze computergestuurde machines werken 

op basis van de door jou aangeleverde 

maatspecificaties of CAD-tekeningen. Het 

benodigde plaatmateriaal wordt tot op de 

millimeter nauwkeurig voorbewerkt. Alles is 

mogelijk: rechte hoeken, afgeronde hoeken 

boorgaten, ovaal, gebogen en zelfs 3D. De 

platen worden zeer zorgvuldig afgewerkt. 

Daardoor zijn de zaagkanten beter te 

behandelen en is er minder na-schuurwerk 

nodig. Om je nog meer werk uit handen te 

nemen, kunnen we het plaatmateriaal ook 

voor je gronden. In diverse kleuren.

effiCiënter WerKen
We kunnen het voorbewerkte plaatmateriaal 

met alle toebehoren op het juiste moment, 

op de juiste verdieping en in de juiste 

montagevolgorde op de bouwplaats 

afleveren. Genummerd, gelabeld 

en per set verpakt. Daardoor 

kun je efficiënter werken. Je 

hoeft niets meer uit zoeken 

of te sorteren. Dat bespaart 

tijd en omdat je niet 

meer hoeft te sjouwen, 

is de kans op schade 

aanzienlijk kleiner.

We leveren maatWerK 
in plaatWerK, preCieS 
zoalS jij het Wilt

Direct regelen? 
Bel jouw 

Jongeneel-
vestiging. 
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ONderhOuds-aBC
Het onderhoudsteam van Mitros telt 

ongeveer 45 medewerkers en wordt 

geleid door Patrick Verhoeven: ‘We 

hebben ervoor gekozen om het repara-

tie-onderhoud met een eigen dienst uit 

te voeren. Het gaat om 35.000 klussen 

per jaar. Ze variëren van het vervangen 

van een kraanleertje tot het installeren 

van een nieuwe keuken. We hebben 37 

reparatiebussen rijden. Het is belang-

rijk dat onze bewoners precies weten 

waarvoor ze ons wel of niet kunnen 

bellen. Dat kunnen ze lezen in het on-

derhoudsabc dat we hebben opgesteld. 

Het staat ook op onze website.’

KLaarzetteN
‘Als er reparaties moeten worden uitge-

voerd, moeten de bewoners uiteraard 

thuis zijn. Soms moeten ze daarvoor 

vrij nemen. Het is dus zaak dat we op 

tijd arriveren en de juiste materialen 

bij ons hebben. Dat moet heel precies 

worden gepland. In dit verband moeten 

we ook op onze leveranciers kunnen 

rekenen. Bij Jongeneel kunnen we de 

benodigde materialen met onze repa-

ratiebussen bij de vestiging ophalen. 

We geven tevoren door wat we nodig 

hebben en die materialen worden dan 

speciaal voor ons klaargezet. Dat func-

tioneert heel goed.’

partNershIps
‘Bij het mutatie-onderhoud werken we 

met enkele vaste partners. Dat doen we 

zo transparant mogelijk op basis van 

gelijkwaardigheid. We hebben ervaren 

dat een efficiënt ingericht werkproces 

meer zoden aan de dijk zet dan een 

voortdurende oriëntatie op de laagste 

prijs. Met betrekking tot de toeleve-

ranciers kennen we geen gedwongen 

winkelnering. We hebben met Jonge-

neel weliswaar een raamcontract, maar 

verplichten onze vaste partners niet 

om met ze samen te werken. Dat dit 

in de praktijk meestal toch gebeurt, 

bewijst hun toegevoegde waarde.’

huurder staat centraal

proCeS 
belangrijKer 
dan prijS
mEt Ruim 28.000 woningEn is mitRos 
de grootse WonIngcorporatIe In 
utREcht En niEuwEgEin. hEt REpaRatiE-
ondERhoud VoEREn zE gRotEndEEls  
zElf uit; hEt mutatiE-ondERhoud  
woRdt uitbEstEEd. zE wERkEn samEn  
mEt jongEnEEl utREcht.

 Maarten Post

  ‘De behoeften 
van de klant 
staan bij ons 
centraal’

BOuwmaterIaLeN
Manager Maarten Post van Jongeneel 

Utrecht: ‘De behoeften van de klant 

staan bij ons centraal. Dat geldt voor 

de producten die we leveren en voor 

de wijze waarop we dat kunnen doen. 

Zo kunnen de vaste partners van Mitros 

de benodigde producten en materialen 

bij ons ophalen, maar we kunnen ze 

ook op het werk of in hun werkplaats 

afleveren, Wat het beste uitkomt. Dat 

kan per klus verschillen. Zo leveren 

we nieuwe keukenblokken meestal 

direct op het werk af. We bedienen 

ze tegenwoordig ook met een handig 

assortiment bouwmaterialen.’

 Patrick Verhoeven

  ‘Jongeneel zet 
de benodigde 
materialen 
speciaal voor 
ons klaar’

Voor het reparatie-onderhoud beschikt het 
onderhoudsteam van Mitros over 37 reparatiebussen.
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meedenKen
Hoe kunnen we de benodigde materialen het 

beste aanleveren? Wil je een deel tijdelijk 

opslaan en later geleverd krijgen? Heb je 

voor één dag een bouwkraan nodig? Hoe 

kun je stof- en geluidsoverlast beperken? 

Over deze en andere logistieke uitdagingen 

denken we graag met je mee. Zo kunnen we 

de benodigde materialen op de juiste tijd en 

op de juiste maat aanleveren. We denken ook 

graag met je mee over het naleven van de 

toenemende wet- en regelgeving.

Stofvrij WerKen
De benodigde plaatmaterialen kunnen door 

de Platerij van Jongeneel op maat en voor-

bewerkt worden aangeleverd. Voorzien van 

voorgemonteerde pluggen en/of bevesti-

gingshaken. Door deze service kunnen de 

vakmannen stofvrij en dus gezonder werken. 

Ze veroorzaken ook minder geluidsoverlast. 

Hieraan worden door de corporaties steeds 

vaker eisen gesteld omdat de werkzaamhe-

den vrijwel altijd in bewoonde staat moeten 

worden uitgevoerd. Je kunt er bij de aanbe-

steding je voordeel mee doen.

hUb en p+r
Wij denken graag in oplossingen. Soms heb 

je bij het werk weinig ruimte. In zo’n geval 

kunnen wij op het terrein van onze vesti-

gingen een ‘hub’ inrichten. Daar kunnen de 

benodigde materialen van Jongeneel en 

andere leveranciers dan worden opgeslagen 

totdat je ze nodig hebt. Op het terrein van 

onze vestigingen kunnen we ook een P+R 

voor je inrichten. Alle bussen, ook die van je 

bouwpartners, kunnen daar dan goedkoop 

en veilig worden geparkeerd. Handig als het 

werk in de buurt van één van onze vestigin-

gen wordt uitgevoerd.

effiCiënter WeKen met Slimme boUWlogiStieK

jUiSte pleK
We kunnen de benodigde materialen niet 

alleen op de het juiste moment en op de 

juiste maat aanleveren. We kunnen ze ook 

op de juiste plek en als pakket in de juiste 

samenstelling voor je klaarzetten. Zodat 

de betrokken vakmannen snel en efficiënt 

kunnen (door)werken. Ze hoeven dan niet 

meer eerst met de materialen te sjouwen. Dat 

bespaart tijd en beperkt het ziekteverzuim. 

Als de materialen bovenin een flatgebouw 

nodig zijn, dan regelen we een autolaadkraan. 

Daarmee kunnen we tot op een hoogte van 

dertig meter uit de voeten.

Direct regelen? 
Bel jouw 

Jongeneel-
vestiging. 

BOUW
NUMMER

5B
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ook RElEVant bij REnoVatiE

www.jongeneel.nl/services



Je vindt het bij 
jouw Jongeneel-
vestiging of op 

www.jongeneel.nl

het team van jongeneel helpt je altijd verder

vUl je bUS met de 
prodUCten van 
jongeneel
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BOuwshOp
Om onze haalklanten optimaal te kunnen bedienen, 

beschikken onze vestigingen over een bouwshop met een 

compleet assortiment voor veelvoorkomende klussen. Voor 

die producten hoef je dus niet meer een ander adres te gaan. 

One-stop-shopping. Zo kun je er bijvoorbeeld terecht voor 

een grote verscheidenheid aan lijmen, kitten, ijzerwaren 

en verfwaren, maar ook voor allerlei andere accessoires en 

gereedschappen, waaronder het elektrische gereedschap van 

DeWalt. Het is te veel om op te noemen.

eIgeN assOrtImeNt
We werken continu aan de samenstelling van het juiste 

assortiment. Afgelopen jaar hebben we onze bouwshops 

vernieuwd en uitgebreid. Daarin bieden een nog uitgebreider 

assortiment gereedschappen aan. We beschikken ook over 

een eigen assortiment voorbehandelingsproducten en 

muurverven. Voor praktisch elke ondergrond hebben de 

juiste oplossing in huis. Dat geldt ook voor diverse steigers 

en andere hulpmiddelen om veilig te kunnen werken.

one-Stop-Shopping

6 dagEn pER wEEk, 24 uuR pER dag

jongeneel iS 
altijd diChtbij
mEt 43 VEstigingEn VERspREid oVER 
hEt hElE land is jongEnEEl altijd 
dichtbij. wE zijn 6 dagEn pER 
wEEk gEopEnd. in dE bEVEiligdE 
omgEVing Van onzE wEbsitE kun 
jE onzE pRoductEn 24 uuR pER 
dag bEkijkEn En bEstEllEn.

www.jongEnEEl.nl

De drie stappen van de Trias Energetica zijn basisvuist- 

regels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen. 

De eerste stap is ‘Beperk de energievraag’. Hierbij 

kan Jongeneel je helpen. Wij kunnen je adviseren 

over materialen die voldoen aan de hoogste 

eisen op het gebied van duurzaamheid en 

isolatiewaarden. We werken samen met 

geselecteerde partners en contractle-

veranciers. Onze  uitgebreide kennis 

van producten, wetgeving en nor-

meringen is ongeëvenaard en onze 

Productspecialisten Gevel & Prefab 

hebben op elke vraag hierover 

een antwoord waarmee je altijd 

verder komt.

jongeneel helpt bij Stap 1 
van de triaS-
energetiCa
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 Henk Houtman, Jongeneel

  ‘We hebben het ma-
teriaal voor de gevel 
compleet met alle 
toebehoren geleverd’

 Patrick Verhoeven, Mitros

  ‘Jongeneel zet 
de benodigde 
materialen speciaal 
voor ons klaar’

 Floor van der Putten, KnaapenGroep

  ‘Voorspelbaarheid is  
voor bewoners cruciaal’

 Maarten Post, Jongeneel

  ‘De behoeften van  
de klant staan bij  
ons centraal’

 Marith Bloem, Hendriks SGR

  ‘Het wijkonderzoek 
dat we van tevoren 
hebben gedaan, heeft 
de doorslag gegeven’

www.jongEnEEl.nl

 Rob Rutgers, Woningstichting SWZ 

  ‘Hoe kunnen we 
in de bouwkolom 
beter met elkaar 
samenwerken’

 Patrick Kouws, woningcorporatie Portaal

  ‘Vanwege de lage borstwering is doorvalveilig glas toegepast’

 Theo Schuurman, deltaWonen

  ‘Belangrijk dat onze 
huurders betaalbaar 
én comfortabel 
kunnen wonen’


