
Renderend Onderhoud



Vertrouwen krijgen

Ruimte geven

Niet bijzonder, wel anders

Prachtige projecten zijn er genoeg. Soms zit er 

een echte parel tussen.

Kanaleneiland Utrecht

Groot onderhoud aan ‘t winkelcentrum waarbij 

de winkeliers centraal staan. De werkzaam-

heden aan de bijzondere dakconstructie worden 

veelal buiten openingstijden uitgevoerd. Ook 

zijn de oude liftschachten compleet vervangen 

door meerdere liften en een nieuwe liftput.

NH Collection Amsterdam

Gevelonderhoud met metselwerk, herstel van 

twee natuurstenen beelden, leiwerk, glas-in-

lood, houtrotherstel, vogelwering en renovatie 

van klok en entree voor één van de mooiste 

hotels in Nederland. 



Rendon. Renderend onderhoud

Een frisse werkplek, een comfortabel gebouw. Fijn werken, dat is wat ons drijft. Het 

is onze passie om gebouwen veilig, gezond, comfortabel én mooi te maken. Daar-

om werken we samen. Met onze opdrachtgevers en vooral met de gebruikers van 

de gebouwen die we onderhouden. We geven ruimte aan goede ideeën, kiezen voor 

persoonlijk contact en luisteren. Altijd.

De vraag achter de vraag

We willen weten wat onze opdrachtgevers beweegt, wat 

zij nodig hebben en van welke onderhoudsoplossingen zij 

blij worden. Dat betekent voor ons dat we vanaf de start 

meedenken, resultaatgericht samenwerken en transpa-

rant communiceren.

Zo denken we samen na over de beste aanpak. Een aan-

pak die naadloos aansluit op het programma van wensen 

en eisen. Slimmer, zuiniger, goedkoper, sneller, een indivi-

duele aanpak of juist in grote aantallen. 

De Rendon Onderhoudsgroep ontzorgt 

opdrachtgevers bij duurzaam renoveren, 

interne verbouwingen, schilderwerk, beton-

renovatie, schilrenovatie, herbestemming 

en (dagelijks) vastgoed onderhoud. 

Wij werken landelijk voor eigenaren 

van vastgoed, woningcorporaties, 

VvE’s, projectontwikkelaars, onderwijs- 

en zorginstellingen en overheid. 



Xander Gregorowitsch, verhuurder kantoorunits Carnegielaan in Den Haag

“Heel erg bedankt voor de goede zorgen en de begeleiding van de verbouwing. Ook de laatste aandachts-

punten zijn naar onze tevredenheid opgelost. Wij zijn erg blij met het eindresultaat. De eerste huurders zijn 

al druk bezig met verhuizen en inrichten van hun ruimte. Als alle ruimtes op de 2e verdieping verhuurd zijn, 

starten we met de transformatie van de 4e etage, dus hopelijk tot snel!”

De vakmannen van Rendon transformeerden één grote ruimte naar zakelijke units voor opdrachtgever Urban 

Interest aan de Carnegielaan in Den Haag. 



Communicatie 
We doen het samen

Luisteren, informeren, opnieuw luisteren en bijsturen. Dat zijn de vier pijlers van onze 

kwaliteitscirkel. Want elke vorm van communicatie begint met luisteren naar wensen, 

behoeftes, mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is onze taak om verwachtingen en 

twijfels goed te managen zodat het bouwproces vlot blijft verlopen. 

We begrijpen hoe belangrijk het is om eerlijk, volledig en duidelijk te zijn. Dat con-

troleren we regelmatig, bijvoorbeeld door tevredenheidsonderzoeken. Maar ook door 

onze medewerkers aan het roer te zetten. Zij weten wat er speelt op de werkvloer, 

zijn elke dag bij de opdrachtgever ‘in huis’, spreken met gebruikers en horen wat er 

leeft. Bijsturen wordt zo een logisch onderdeel van het totaalproces.

Eén team 

Een renovatie, groot onderhoud of contract voor dagelijks onderhoud bereiden we tot 

in de puntjes voor. Onze vakmannen en projectleiders zijn een belangrijke spil. Zij zijn 

dagelijks aanwezig, informeren over werkzaamheden en nemen de tijd om te luiste-

ren. Voor Rendon is het projectteam onze oren en ogen. Zij weten wat de behoeftes 

zijn, waar meer informatie nodig is en dat helpt ons om blijvend te verbeteren. 



Resultaatgericht 

Wij zijn te gast en vinden het belangrijk dat mensen weten waar ze aan toe 

zijn. Wat we gaan doen, wanneer we de werkzaamheden uitvoeren, hoe lang 

dat duurt en hoeveel overlast we verwachten. Onze vakmensen plannen per 

dag. Ze werken resultaatgericht en nauwkeurig. 

Afstemmen op behoeftes 

Werkzaamheden die overlast geven liever in de avon-

duren? Hulp bij het overhuizen? Extra uitleg aan uw 

medewerkers? We luisteren naar persoonlijke wensen 

en stemmen daar het onderhoud op af. Zodat 

verwachting en eindresultaat elkaar versterken.



De zekerheden van Rendon
+ We komen op tijd 

+ We zijn 24/7 bereikbaar

+ We ruimen altijd onze werkplek op

+ We garanderen een hoog afwerkingsniveau

+ We stemmen werkzaamheden precies op elkaar af 

Harry Vroemen, vakman 

“Het is prachtig om mensen blij te 

maken. Met een nieuwe werkruim-

te, een goed onderhouden gebouw, 

nette entree, zonwering of begaan-

bare parkeerplek. Of het nu gaat 

om de renovatie van een kantoor-

gebouw of dagelijks onderhoud; 

voor mij is elke klus bijzonder.” 

Bart Kruyning, algemeen directeur

“Vanuit onze toegevoegde waarde als expert, helpen we 

onze opdrachtgevers bij het maken van keuzes. Voor nu en 

voor de lange termijn.”



Vakmanschap & betrokkenheid

De rol van de gebruikers van een gebouw wordt steeds belangrijker. Daarom 

kiest Rendon bij elk project voor een stabiele mix van top-down én bottom-up 

onderhoud. 

Vanuit een overkoepelend programma werken we aan de technische details 

per gebouw of unit. Aan de andere kant krijgen individuele wensen van 

gebruikers juist een plaats in de meer abstracte eigenschappen van het onder-

houdsprogramma. 

Ook tijdens de uitvoering bepaalt de input van gebruiker én vakman de koers 

van de nieuwbouw, renovatie of het planmatig onderhoud. 

Schilrenovatie & schilderwerk

Achterstallig of gebrekkig onderhoud verlaagt de waarde van uw bezit. Bij ge-

velonderhoud of schilrenovatie is schilderwerk vaak de grootste post. Rendon 

neemt de zorg voor het schilderwerk én de conditie van de gevels over. 

Van ambachtelijk schilderwerk tot meerjaren resultaatgericht onderhoud. Van 

acuut houtrotherstel tot duurzame vloercoating. Wij zorgen voor een betere 

conditie van het schilderwerk tegen lagere kosten. Dat doen we met een goed 

doordacht plan met het vizier op de lange termijn.

deuren, ramen, kozijnen, wanden, plafonds, keukenblok-
ken, toiletgroepen, vloeren, hang- en sluitwerk, daken, 
gasleidingen, rioleringen, waterleidingen, stroomstoringen, 
schakelaars, intercom, meterkasten, lekkage, stormscha-
de, brand- en waterschade, stukadoors- en schilderwerk



Vastgoed onderhoud

Herbestemming en duurzaam renoveren zijn twee specialismen die we met trots uitdragen. Voor verschillende opdrachtgevers mochten we de afge-

lopen jaren gebouwen duurzaam renoveren op weg naar herbestemming. Klussen die we met veel plezier aanpakken!

 

Voor een interne verbouwing of servicemelding is een snelle doorgang van uw primaire processen het allerbelangrijkste. Gebruikers van uw gebouw 

hoeven niet te wachten totdat de bedrijfsruimte weer op peil is. Onze vakmensen zijn gewend om in aanwezigheid van gebruikers te werken. We 

voorkomen overlast en helpen een handje als dat nodig is.

Kennis en kwaliteit komen bij Rendon vanaf de werkvloer. In teams werken we aan periodiek onderhoud en (duurzame) meerjaren onderhoudsplan-

nen. Deze interdisciplinaire benadering geeft ruimte aan nieuwe ideeën, innovatieve oplossingen, slimme planningen en aan een lerende organisatie. 

Betonrenovatie

Betonrenovatie draait bij Rendon om veilig behoud van de bebouwde om-

geving. We weten alles van beton. Onze vaklieden ontwikkelen zich door 

scholing en 1-op-1 leren. Nederland is wereldwijd koploper als het gaat 

om betonreparatie en betonrenovatie. En in Nederland behoort Rendon 

tot de top in dit vakgebied.

We werken effectiever, mede dankzij een intern onderzoeksbureau met 

laboratorium waar nieuwe technieken tot bloei komen. Mooi voorbeeld is 

de R-Brace techniek die we toepassen op uitkragende galerijvloeren en 

balkons. R-Brace garandeert dat galerijvloeren en balkons weer voldoen 

aan de norm mét een hoger rendement. 



Maatschappelijke waarde 

Klantgedreven onderhoud met respect voor de omgeving en oog 

voor duurzaamheid. We denken in onderhoudsoplossingen waarbij 

hergebruik (The Natural Step) een meerwaarde is. 

We staan midden in de samenleving en zijn steeds actief om 

mensen te verbinden. Naast economische waarde, staan ‘toekomst-

waarde’ en ‘maatschappelijke waarde’ hoog op onze prioriteitenlijst. 

Wij helpen gebruikers bij groen werken, geven informatie over 

minder energieverbruik op het werk én thuis, we bieden kansen 

voor herintreders en studenten en werken met onze medewerkers 

aan sociale projecten.

Toekomstgericht

Onze opdrachtgevers passen bij ons. Het zijn vastgoed-

eigenaren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, VvE’s, 

onderwijs- en zorginstellingen en overheden die begrijpen 

dat je met toekomstgericht onderhoud winst kunt behalen. 

Al meer dan 75 jaar is de samenwerking met klanten onze 

belangrijkste succesfactor. Lange termijn relaties die ge-

bouwd zijn op vertrouwen, toegevoegde waarde en rende-

ment. 

Want hoe beter je elkaar kent, hoe groter het verschil dat 

je samen kunt maken. En daar zijn we trots op.

als je de dingen blijft doen zoals je ze altijd hebt gedaan, krijg je de uitkomst die je altijd hebt gehad



“Nieuwe ideeën, anders durven denken, dat is goud”

We weten dat de wereld verandert. Het is toch mooi om samen na te denken over de beste manier om ons werk te doen? Hoe bereiken we 

samen het meeste? De mensen van Rendon houden van de uitdaging die zo’n vraag in zich heeft. Om snel te schakelen als dat nodig is, te 

durven, soms een verantwoord risico te nemen en gewoon ‘te doen’.

Justin Biemans, hoofd renovatieprojecten Rendon

“Dynamiek is het woord. Elke dag mag anders zijn. Dat is wat mijn werk zo boeiend maakt. Het ene moment ben ik de motor voor keten-

integratie, dan coach voor collega’s, of op de bouw samen met de klant de voortgang van het werk aan het controleren, ga ik met gebruikers 

in gesprek over hun wensen, overleg ik met mijn projectteam waar het werk nog beter, slimmer of sneller kan en help ik om een brug te 

slaan tussen verschillende organisatieniveaus. In dat soort dynamische omgevingen kom ik het beste tot mijn recht. Waar ik de ruimte krijg 

om mijn kennis en ervaring te delen en waar ruimte is om van elkaar te leren.”



We houden van maatschappelijke en economische winst 

High tech werken in stofvrije omgeving

Voor de verbouwing van de cleanroom en het technisch LAB bij Philips General Support & Services 

was een korte doorlooptijd van het grootste belang. De primaire processen in de stof- en kiemvrije 

ruimte op de High Tech Campus in Eindhoven moesten zo snel mogelijk weer doorgang hebben. 

Rendon heeft ervaring met de (ver)bouw van cleanrooms en adviseerde over materiaalkeuze. Door 

een strakke planning en combinatie van werkzaamheden, realiseerden we het project ruim binnen 

de gestelde planning.

Zo min mogelijk overlast in Rijswijk

Het doel van opdrachtgever European Patent Office (EPO) was om de bouwkundige staat van de 

kantoorgebouwen (30.000 m2) op een hoog niveau te houden. EPO vroeg Rendon de servicever-

lening aan de gebouwgebruikers te vergroten en de overlast tijdens kantooruren tot een minimum 

te beperken. De heer De Cuyper, technical services: “Rendon heeft binnen de gestelde tijdslijn een 

goed product geleverd met een minimale overlast voor onze medewerkers. Rendon werkt goed sa-

men met de andere partijen, is proactief, serieus en een oplossingsgerichte partner.”

Renovatie per verdieping in Eindhoven

DELA Vastgoed vroeg Rendon voor de renovatie van hun kantoorgebouw in Eindhoven. De renovatie 

vond plaats terwijl de werkprocessen in volle gang waren. Verdieping voor verdieping werd gestript 

en opnieuw opgebouwd volgens de esthetische en klimaat technische wensen van de opdrachtge-

ver. Cristel Berkers, directiesecretaresse DELA Vastgoed: “Ik ben heel trots op ons ‘nieuwe’ gebouw. 

Het is zo mooi geworden. De frisse uitstraling met veel groen is goed voor je gemoedstoestand. Ik 

heb elke dag zin om naar mijn werk te gaan. Ondanks de grote ruimtes, voelt het heel knus. Er zijn 

overal aparte werkplekken gemaakt om even te overleggen of rustig te werken.”



De kracht van Rendon

Vakkennis én menselijkheid. Het is 

die combinatie van kwaliteiten die 

zorgt voor een groot inlevings-

vermogen en ‘gun’-factor.

We weten wat de uitdagingen zijn. 

Samen gaan we op zoek naar pro-

actieve oplossingen op maat. Onze 

vakmensen hebben altijd oog en oor 

voor wat belangrijk is.

Vooral bij klanten en gebruikers telt 

een goede en postieve omgang met 

mensen. 

Bij industrieën vraagt veiligheid bij-

voorbeeld om extra aandacht. In de 

zorg gaat het om kwetsbare mensen 

die verpleegd worden terwijl werk-

zaamheden plaatsvinden. En in het 

onderwijs wil je dat de lessen altijd 

door kunnen gaan.



Frisse wind door bibliotheek aan het Stadsplein in 
Capelle aan den IJssel

In het hart van Capelle geven onze vakmannen de grote gemeen-

tebibliotheek een compleet nieuwe inrichting. Van één grote biblio-

theekruimte, maakt Rendon ruimte voor twee nieuwe ‘bewoners’: de 

Rabobank en een fitness ruimte. 

Hoge eisen voor veiligheid en geluid

Omdat de drie bewoners van het pand nogal verschillen qua dienst-

verlening, is het belangrijk om goed na te denken over veiligheid en 

geluidsdichtheid. Voor de fitnessschool plaatsten onze vakmannen 

een dubbel geïsoleerde geluidsdichte wand, bij de Rabobank een 

inbraak werende wand. De bibliotheek vroeg juist om extra veiligheid 

op het brandwerende vlak. 

Prachtige elementen van 
Japanse ambassade behouden 

Onze timmermannen werken in Den Haag aan herbe-

stemming van de vroegere Japanse ambassade naar 

een luxe kantoor. Het originele marmer blijft behou-

den en wordt tijdens de werkzaamheden driedubbel 

beschermd met afdekvlies, voorzetwanden en spaan-

plaat. 

Het oude tapijt, sanitair, plafonds en tussenwanden 

verdwijnen. Airco’s, verlichting en bedrading worden 

gedemonteerd. Om het pand snel klaar te maken 

voor wederopbouw, werkt Rendon als hoofdaannemer 

nauw samen in de keten met onderaannemers.



De visie van Rendon op de vastgoedmarkt

Waar vastgoedeigenaren voorheen vaak kozen voor sloop-nieuwbouw, zien 

we dat er nu wordt gedacht aan renovatie en herontwikkeling. Slopen wordt 

meer en meer gezien als kapitaalvernietiging. Niet zozeer in geld, maar vooral 

in tijd en energie. En met energie moeten we op deze aardbol zuinig omgaan. 

Wij pleiten daarom voor waardebehoud, en in veel gevallen zelfs waardecrea-

tie, door duurzaam herbestemmen.



75 jaar familiebedrijven gebundeld tot 1 Rendon

De Rendon Onderhoudsgroep bestaat uit zes familiebedrijven die in 1997 hun krachten bundelden met het oog op een mooie toekomst. BIM renovatie-

bedrijf, Haba aannemingsbedrijf, Bouwbedrijf Van Eert, Schilderwerken Eindhoven, B. Meijer schilders en Argus inspectie en onderhoudsadvies. In deze 

samenvoeging ligt de oorsprong van onze drie specialisaties: Bouwkundig onderhoud, Schilderwerken en Betonreparatie.

Rendon Arkel

Vlietskade 1005 

0183-563111

arkel@rendon.nl

Rendon Haarlem

J.W. Lucasweg 4

023-5272835

haarlem@rendon.nl

Rendon Rotterdam

Melchertstraat 17

010-3032700

woonstad@rendon.nl

Rendon Voorburg

Prinses Irenelaan 81

070-3876351

voorburg@rendon.nl

Rendon Eindhoven

Dillenburgstraat 27a

040-2380200

eindhoven@rendon.nl

Rendon Advies

Vlietskade 1007

0183-569150

info@rendon-advies.nl

Altijd dichtbij


