Renderend Onderhoud

Ruimte geven

Niet bijzonder, wel anders
Dat levert het meeste op
Prachtige projecten zijn er genoeg. Soms zit
er een echte parel tussen.
Pijperring Delft
Groot onderhoud aan 50 woningen voor
woningcorporatie Vidomes. De bewoners staan
aan het roer van de uitvoering.
Oostduinlaan Den Haag

Vertrouwen krijgen

Herbestemmingsproject voor gemeente
Den Haag. Transformatie van het voormalig
Aloysius College naar 11 wooneenheden voor
statushouders.

Rendon. Renderend onderhoud

De Rendon Onderhoudsgroep

Een comfortabel huis, een frisse werkplek. Fijn wonen en werken, dat is wat ons

mutatie- en planmatig onderhoud,

ontzorgt opdrachtgevers in dagelijks-,

drijft. Het is onze passie om gebouwen en woningen veilig, gezond, comfortabel én
mooi te maken. Daarom werken we samen. Met onze opdrachtgevers en vooral met
de gebruikers van de woningen en gebouwen die we onderhouden. We geven ruimte
aan goede ideeën, kiezen voor persoonlijk contact en luisteren. Altijd.

renovatie en transformatie van
vastgoed.
Wij werken landelijk voor
woningcorporaties, VvE’s, beleggers,
onderwijsinstellingen, zorginstellingen
en gemeentes.

Gedreven door klanten
Klantgedreven betekent voor ons dat bewoners en gebruikers nog eerder
betrokken worden. Zij moeten blij zijn met onze onderhoudsoplossingen.
We weten dat als je mensen de juiste vragen stelt, ze actief meewerken
aan het uitstippelen van de juiste koers.
Zo denken we samen na over de beste aanpak. Een aanpak die naadloos aansluit op het programma van wensen en eisen. Slimmer, zuiniger,
goedkoper, sneller, een individuele aanpak of juist in grote aantallen.

Mevrouw van Ipenburg, bewoonster Pijperring te Delft
“Ik ben ontzettend blij met mijn nieuwe badkamer en toilet. De tegelzetter
hoorde dat ik last had van gladde tegels in mijn badkamer. Hij kwam met het
idee voor antisliptegels in de nieuwe badkamer. Ze zijn zoveel veiliger. Van de
renovatie heb ik weinig last gehad. De slopers, kitters en loodgieters waren heel
vriendelijk. Ook was ik heel blij met bewonersbegeleider Hans. Het gaf mij rust
als ik hem zag lopen. Ik kon namelijk altijd met mijn vragen bij hem terecht.”
Woningcorporatie Vidomes | 50 woningen | vernieuwen badkamer, keuken, toilet

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 controleren we regelmatig,
bijvoorbeeld met service calls, huisbezoeken of informatiebijeenkomsten in de buurt. Maar ook door onze
medewerkers aan het roer te zetten. Zij weten wat er speelt op de werkvloer, zitten aan tafel bij bewoners
en gebruikers en horen wat er leeft. Bijsturen wordt zo een logisch onderdeel van het totaalproces.

Bewonersbegeleider
Een renovatie of groot onderhoud bereiden we tot in de puntjes voor. Ervaring leert dat het voor
bewoners toch altijd heftig is als we eenmaal aan de slag gaan. Onze bewonersbegeleiders zijn een
belangrijke spil. Zij zijn dagelijks aanwezig, informeren over werkzaamheden en nemen de tijd om
te luisteren. Voor Rendon zijn de bewonersbegeleiders onze oren en ogen. Zij weten wat de
behoeftes zijn, waar meer informatie nodig is en dat helpt ons om bij te sturen als dat nodig is.

Series van 1
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
woning op het uur. Ze werken project gestuurd en in series van 1.

Afstemmen op behoeftes
Een opname in de avonduren? Hulp bij het inpakken?
Extra persoonlijk contact omdat lezen lastig is?
We luisteren naar persoonlijke omstandigheden
en stemmen daar het onderhoud op af. Zodat
verwachting en eindresultaat elkaar versterken.

Harry Vroemen, vakman
“Het is prachtig om mensen blij te
maken. Met een nieuwe keuken,
badkamer, goed geïsoleerd dak,
dubbel glas of onderhoudsvrije
kozijnen. Of het nu gaat om de
renovatie van een flatgebouw of
klein bouwkundig onderhoud; voor
mij is elke klant bijzonder.”

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

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 en betrokkenheid
De rol van bewoners en gebruikers 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 woning of unit. Aan de andere kant krijgen individuele wensen van
bewoners en gebruikers juist een plaats in de meer abstracte eigenschappen
van het onderhoudsprogramma.
Ook tijdens de uitvoering bepaalt de input van bewoner, gebruiker én vakman
de koers van de renovatie, het planmatig onderhoud of de mutatie.

Schildertechniek
Bij gevelonderhoud is schilderwerk de grootste post. Achterstallig of gebrekkig
onderhoud verlaagt de waarde van uw bezit. Rendon neemt het schilderwerk
deuren, ramen, kozijnen, wanden, plafonds, keuken, bad-

én de zorg voor de conditie van uw vastgoed over. Van ambachtelijk schilder-

kamer, toilet, tegels, hang- en sluitwerk, sanitair, kranen,

werk tot resultaatgericht onderhoud. Van houtrotherstel tot vloercoating. Wij

goten,

zorgen voor een betere conditie van uw schilderwerk tegen lagere kosten. Dat

gasleidingen,

rioleringen,

waterleidingen,

stroom-

storingen, schakelaars, intercom, meterkasten, lekkage, storm-

doen we met een goed doordacht plan en met het vizier op de lange termijn.

schade, brand- en waterschade, stukadoors- en schilderwerk

		

Betonrenovatie
We weten alles van beton. Nederland is wereldwijd koploper als het gaat om betonreparatie en betonrenovatie. En in Nederland behoort Rendon tot de
top in dit vakgebied. We zijn er trots op dat steeds meer opdrachtgevers de weg naar Rendon vinden als het gaat om betonadvies en betonrenovatie.
Zo werken we samen aan een veilig behoud van de gebouwde omgeving.
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 galerijen en balkons weer voldoen aan de norm
met een hoger rendement.
•

Spuitbeton

•

Injecteren

•

Kathodische bescherming

•

Oppervlaktecoating

•

R-Brace

Vastgoed onderhoud

Energetische maatregelen

Planmatig onderhoud, renovatie, transformatie, serviceonderhoud,

Verduurzamen is niet uitzonderlijk, maar toekomstgericht den-

mutatieonderhoud of dagelijks onderhoud. Verhuren van vastgoed

ken en doen: dat levert wel het meeste op.

is voor u corebusiness. Uw klanten zijn het allerbelangrijkste. Problemen moeten snel, goed en naar tevredenheid worden opgelost.

We signaleren dat steeds meer opdrachtgevers de ruimte en
het vertrouwen geven om een stap verder te zetten dan ener-

Kennis en kwaliteit komen bij Rendon vanaf de werkvloer. In teams

getisch renoveren en op weg gaan naar circulair renoveren,

werken we aan periodiek onderhoud en meerjaren onderhouds-

Nul op de Meter en energieneutraal renoveren. Fantastisch!

plannen. Deze interdisciplinaire benadering geeft ruimte aan nieuwe ideeën, innovatieve oplossingen, slimme planningen, een fijne

Voor tientallen projecten mochten we de afgelopen jaren

werkomgeving en aan een lerende organisatie.

maatregelen doorvoeren om het energieverbruik te verminderen. Van HR-combiketels plaatsen en de buitenschil isoleren,

Een sprekend voorbeeld? Nieuwe huurders hoeven niet te wach-

nieuwe kunststof kozijnen met dubbel glas plaatsen en voeg-

ten totdat de woning of bedrijfsruimte weer op peil is. Onze vak-

werk vervangen tot ons paradepaardje:

mensen zijn gewend om samen met bewoners en gebruikers te
werken en helpen een handje als dat nodig is. Zo voorkomen we

Het realiseren van energieneutrale woningen in een

leegstand.

ketensamenwerking 2.0.

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

Toekomstgericht
Onze opdrachtgevers passen bij ons. Het zijn woningcorporaties, VvE’s, beleggers, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en gemeentes 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 gebouwd zijn op vertrouwen, toegevoegde waarde en rendement.
Want hoe beter je elkaar kent, hoe groter het verschil dat je samen kunt maken. En daar zijn we trots op.

We houden van sociale en economische winst
Ketensamenwerking in Vlaardingen
Wilfred Gerritse, Teamleider Techniek: “Waterweg Wonen is een woningcorporatie met ongeveer
12.000 woningen. Rendon werkt samen met twee andere aannemers binnen een driejarige overeenkomst om in ketensamenwerking keukens, badkamers en toiletten vraaggestuurd te vervangen. De
drie aannemers werken procesmatig en volgens de LEAN gedachte. Bijzonder is dat elke aannemer
zijn eigen werk oplevert. Rendon gedraagt zich als ketenpartner, is zeer betrokken, vakkundig en
levert een goede kwaliteit.”
Zo min mogelijk overlast in Delft
Keuken-, badkamer- en toiletrenovatie in 122 woningen. Een heftige verbouwing voor de bewoners.
Woningcorporatie Vidomes (18.000 woningen in regio Haaglanden) vroeg Rendon de renovatie
gefaseerd uit te voeren met minimale overlast voor de bewoners. De heer Blom, senior opzichter
planmatig onderhoud: “Rendon heeft binnen de gestelde tien dagen per woning elke renovatie naar
tevredenheid uitgevoerd met maar twee klachten over overlast. Rendon is oplossingsgericht en pakt
vragen meteen aan. De klantvriendelijkheid richting bewoners is groot.”
Onderhoud tijdens schooltijd in Den Haag
Stichting De Haagse Scholen vroeg Rendon het meerjarig onderhoud uit te voeren voor 24 basisscholen. Het onderhoud vond plaats terwijl de schoolprocessen in volle gang waren. De heer De
Stefano, bouwkundig facilitair adviseur: “Er is altijd goed overleg geweest met de directeuren van
de scholen om de werkzaamheden zonder overlast voor de leerlingen en leraren uit te voeren. Dit
is naar volle tevredenheid en in goede samenwerking gegaan. De communicatie was goed en onze
schooldirecties waren te spreken over de vakmensen van Rendon.”

De kracht van Rendon
Vakkennis én menselijkheid. Het is
die combinatie van kwaliteiten die
zorgt voor een groot inlevingsvermogen en ‘gun’-factor.
We weten wat de uitdagingen zijn.
Samen gaan we op zoek naar proactieve oplossingen op maat. Onze
vakmensen hebben altijd oog en oor
voor wat belangrijk is.

De visie van Rendon op de
woningmarkt

Vooral bij klanten en gebruikers telt
een goede en postieve omgang met

Er worden in Nederland steeds minder

mensen.

nieuwe woningen gebouwd. Waar
woningcorporaties eerst nog aan

In de zorg gaat het bijvoorbeeld om

herontwikkeling dachten, dus

kwetsbare mensen die verpleegd

sloop-nieuwbouw, zie je dat daar geen

worden terwijl werkzaamheden

geld meer voor is.

plaatsvinden. Bij industrieën vraagt
veiligheid extra aandacht. En in het

Slopen wordt nu gezien als

onderwijs wil je dat de primaire

kapitaalvernietiging. Niet zozeer in

onderwijsprocessen altijd door

geld, maar vooral in tijd en energie. En

kunnen gaan.

met energie moeten we op deze aardbol zuinig omgaan. Wij pleiten daarom
voor waardebehoud of waardecreatie.

“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’’.

Klantwaarde

Maatschappelijke waarde

We denken in onderhouds-

Gezond verstand is een prettig uitgangspunt voor ons MVO-beleid. Het betekent niet dat we pretenderen de wereldproblemen op te lossen, wel dat we verstandige keuzes maken en verder kijken dan de
dag van vandaag. Resultaatgericht werken, open staan voor innovatie en een fijne werkomgeving geven
ruimte aan duurzaamheid, sociale verbinding en persoonlijke ontwikkeling.

oplossingen waarbij hergebruik een meerwaarde is.
Samen werken we aan een
duurzaam Rendon aan de
hand van het werkmodel
van The Natural Step (TNS).

Sociale waarde

Persoonlijke waarde

Buurtwaarde

Wereldwaarde

Onze verbinding met

Rendon gelooft dat mensen het verschil maken

Wij helpen bewoners

Natuurlijk worden we ge-

mensen met een afstand

en de toekomstwaarde van de organisatie bor-

bij groen wonen,

lukkig als het lukt om de

tot de arbeidsmarkt

gen. Mensen doen immers zaken met mensen.

geven informatie over

wereld letterlijk een beetje

hebben we verstevigd in

Deze gedachte hebben wij eind 2016 vertaald

minder energiever-

mooier te maken. Project

een partnerschap met

naar onze organisatiestructuur. Onder één her-

bruik en activeren

Gambia is hier een mooi

Ampliar. Daarmee is ons

kenbare gemeenschappelijke identiteit zetten we

de buurt met sociale

voorbeeld van. Op duurza-

spectrum van inzetbare

sterker in op kennis en expertise. Persoonlijke

projecten zoals een

me wijze verschepen wij

kandidaten verbreed en

voorkeuren van medewerkers wegen mee bij de

straatspeeldag, op-

materialen die niet meer

krijgt SROI een stevige

verdeling van taken en bevoegdheden, onderlin-

ruimdag, facebookpa-

herbruikbaar zijn voor de

basis binnen onze organi-

ge samenwerkwerkingsverbanden en onderne-

gina, versieren van de

Nederlandse markt naar

satiestructuur.

merschap worden gestimuleerd.

bouwkeet of wijkfeest.

Gambia.

Altijd dichtbij

Rendon Arkel

Rendon Eindhoven

Rendon Voorburg

Vlietskade 1005

Dillenburgstraat 27a

Prinses Irenelaan 81

0183-563111

040-2380200

070-3876351

arkel@rendon.nl

eindhoven@rendon.nl

woonstad@rendon.nl

Rendon Rotterdam

Rendon Haarlem

Rendon Advies

Melchertstraat 17

J.W. Lucasweg 4

Vlietskade 1007

010-3032700

023-5272835

0183-569150

woonstad@rendon.nl

haarlem@rendon.nl

info@rendon-advies.nl

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 renovatiebedrijf, 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.

