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Samen op weg naar een circulaire economie
Nederland werkt toe naar een circulaire economie in 2050. Producten en grondstoffen zo veel mogelijk hergebruiken en waardevernietiging 

minimaliseren, dat is het doel. Bij Hendriks Coppelmans nemen wij onze verantwoordelijkheid hierin, samen met onze kopers, huurders, 

opdrachtgevers, gemeenten en ketenpartners.

Zelf in actie komen is stap één. Daarnaast willen we anderen meenemen 

in de circulaire transitie. Net zoals we eerder deden met de 

energietransitie en sociale innovatie. Binnen ons bedrijf is de werkgroep 

Circulaire Economie stevig aan de slag. Via een hbo-afstudeeropdracht 

werken we nauw samen met het onderwijsveld. Inmiddels benaderen we 

circulair grondstoffengebruik via vier aandachtsgebieden (zie illustratie). 

Deze vertalen we nu naar concrete (deel)projecten. Een voorbeeld is 

onze bijdrage in het meest duurzame bouwteam van Nederland. 

Samen met onze partners het elke dag beter doen: daar gaan we voor.

Eens met ons van gedachten wisselen? Neem contact op met Bart 

Hendriks via (0413) 264833 of bart.hendriks@hendrikscoppelmans.nl. 

Eerste Maatschappelijk 
Mooi-project in de 
startblokken
In onze samenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op 

de eigen kracht van mensen. Ook als daar een extra zorgvraag 

bij komt kijken. Als reactie hierop ontwikkelden we met andere 

partijen het concept Maatschappelijk Mooi®. Betaalbare 

woonruimte, een prettige werkomgeving en aanvullende diensten 

die samenkomen op één locatie vormen de kerningrediënten. 

Samen met zorginstelling Labyrint Zorg & Werk werken we nu aan 

het eerste project binnen dit sociaal-maatschappelijke concept.

“Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme in 

hun woon- en werksituatie”, vertelt Harold Broers, algemeen directeur 

van Labyrint Zorg & Werk. “Dat doen we voor zo’n 300 klanten in 

140 wooneenheden, of vanuit hun eigen thuissituatie. De vraag is de 

laatste jaren flink toegenomen. Enerzijds door ontwikkelingen in de 

maatschappij, anderzijds omdat we nieuwe doelgroepen ondersteunen. 

Denk daarbij aan mensen met psychiatrische problemen als schizofrenie, 

borderline, verslaving en ADHD. Maar we begeleiden ook ouderen, 

mensen met een licht verstandelijke beperking en personen met een 

forensische zorgtitel. We zijn dan ook altijd op zoek naar geschikte 

locaties in de regio om deze groeiende groep mensen een plek te 

bieden waar wonen en zorg samenkomen. Maatschappelijk Mooi biedt 

hiervoor de juiste randvoorwaarden. Een mooi nieuw concept.”

Vragers en dragers verbinden
Bij elke vorm van begeleid wonen staat het samenbrengen van mensen 

met een zorgvraag en hun omgeving centraal. “De vragers en de 

dragers”, verduidelijkt Anita Pauwels, projectontwikkelaar bij Hendriks 

Coppelmans. “Dat vraagt om een specifieke ontwikkellocatie binnen een 

wijk. Is er in de directe omgeving kans op werk voor de vragers? Zijn er 

vrijetijdsvoorzieningen in de buurt? En is het openbaar vervoer er goed 

geregeld? Allemaal zaken die we in de zoektocht meenemen. Het is fijn 

dat Labyrint Zorg & Werk ons helpt om inzicht te krijgen in deze criteria.” 

“Een plek waar mensen nog naar elkaar omkijken vinden wij heel 

belangrijk”, vult Harold aan. “Voor het slagen van dit concept zoeken we 

voor onze klanten dan ook een gezonde buurt met voldoende sterke 

schouders. Buurtbewoners met een sociaal hart, zonder vooroordelen 

en die ervoor openstaan om iets voor een ander te betekenen.”

Passend werk bieden
Labyrint Zorg & Werk biedt verschillende woonvoorzieningen in de 

oostelijke helft van Noord-Brabant. Voor het Maatschappelijk Mooi-

project is het oog gevallen op een nieuwbouwlocatie in de regio Uden. 

“Wij hebben hier volop kandidaten die eraan toe zijn om deel te nemen 

aan de maatschappij. Mensen die een eigen plek verdienen en geen 

overlast veroorzaken voor anderen”, aldus Harold. “Het gebouw krijgt 

sowieso een buurthuiskamer; een plek waar vragers en dragers elkaar 

ontmoeten. Dat is nieuw voor onze klanten en dus best even wennen. 

Maar het helpt ze wel om sneller te integreren in de buurt.” Volgens 

Anita staat of valt het concept met de keus voor de juiste locatie en 

een goede communicatie richting omwonenden. “Net als Labyrint zijn 

wij heel actief op het vlak van social return. Zo willen we een deel van 

de nieuwe bewoners graag passend werk bieden binnen ons bedrijf. 

Maatschappelijk Mooi is weer een mooie stap verder op dat pad.”

Wilt u meer weten over het concept Maatschappelijk Mooi? 

Neem dan contact op met Anita Pauwels via (0413) 26 48 33 of 

anita.pauwels@hendrikscoppelmans.nl.    


