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Een jaar waarin 
SAMEN weer 
centraal stond
Wat hadden we daar behoefte aan, 
na al dat werken op afstand. Uiteraard 
werkten we het afgelopen jaar 
samen aan mooie en uitdagende 
projecten. Droegen we ons steentje 
bij aan de energiedoelstellingen van 
woningcorporaties, aan het betaalbaar 
comfortabel wonen voor bewoners én 
ontdekten we nieuwe mogelijkheden op 
het gebied van circulair en duurzaam 
onderhouden en bouwen. 

Daarbij gingen we nieuwe 
samenwerkingen aan, bundelden we 
krachten en maakten we gebruik van 
elkaars expertise. Ook verwelkomden 
we verschillende nieuwe collega’s, 
ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. 

We kijken met trots terug op wat we 
in 2022 SAMEN bereikten. En genieten 
nu nog na van de verschillende 
gelegenheden waarbij we weer écht 
samen waren, met aandacht voor elkaar. 

Persoonlijk, doelgericht 
en professioneel
Communiceren zit in ons bloed. We hebben oog voor vormgeving, schrijven 
heldere teksten op maat en ontwikkelen continu. We zijn zichtbaar, herkenbaar 
en vindbaar en niet alleen in de wijk. Dit jaar lanceerden we onze nieuwe website, 
maakten we de Hagemans-bedrijfsvideo en staken we de kaartenlijn waarmee 
we met bewoners communiceren in een nieuw jasje. Verder introduceerden we de 
Bewonerskeet en de Energie Bespaar Box, voor nét dat steuntje in de rug.
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We gingen nieuwe 
samenwerkingen en 
uitdagingen aan
Met de modulaire houtbouwer Barli uit Uden startt en we een 
strategische ketensamenwerking. Woningcorporaties hebben 
op korte termijn behoefte aan veel nieuwe woningen en zoeken 
tegelijkertijd een oplossing voor de lange termijn. Hagemans 
en Barli bieden extra mogelijkheden om duurzaam te bouwen 
én te onderhouden. Samen ontzorgen we woningcorporaties 
tijdens de volledige levenscyclus van een bouwwerk. Van 
ontwerp tot onderhoud. Onze belofte: duurzame woningen, een 
langere levensduur én voorspelbare kosten. Voor Fien Wonen 
wonnen we de aanbesteding voor MJOB 2023. Ook wonnen we 
de aanbesteding voor een uitdagend en leerzaam project in 
Meerkerk. Hierbij zett en we volop in op de pijlers circulariteit, 
emissiereductie, energietransitie en klimaatadaptatie. Een 
win-win-win-samenwerking die perspectief biedt.

Sociaal ondernemen: 
dat laten we zien!
Dit jaar behielden we Trede 3 – de hoogste – op de 
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent 
dat we er alles aan doen om mensen aan het werk te krijgen, 
ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien 
werken we bij voorkeur met organisaties die dit ook doen 
of willen doen. We leveren hiermee een bovengemiddelde 
duurzame bijdrage aan inclusief en sociaal ondernemen. En 
daar zijn we natuurlijk erg trots op!



We werkten samen aan mooie projecten

Baston Wonen
Planmatig onderhoud aan 12 
appartementen in Zevenaar.

Groen Wonen Vlist
Verduurzaming en Groot onderhoud aan 66 
woningen. En voorbereidingen voor Groot 
onderhoud aan 80 woningen in Haastrecht 
(2023) en aan 27 woningen in Stolwijk 
(2024).

KleurrijkWonen
Planmatig onderhoud en 
verduurzamingsprojecten. Bijzonder was 
de pilot met het aardgasvrij maken van 2 
woningen. 

Mitros / Woonin
Dit jaar voerden we planmatig onderhoud uit 
aan 468 woningen in Utrecht en Nieuwegein 
en pakten we de voorbereiding voor 2023 op.

Poort6
Planmatig onderhoud aan in totaal 
442 woningen en appartementen. 
Verduurzaming van 138 woningen naar 
energielabel B of hoger. Vervanging 
van badkamers/keuken/toiletten in 
verschillende projecten.  

Portaal
Voor de regiobedrijven van Portaal in 
Arnhem, Nijmegen, Amersfoort en Utrecht 
voerden we planmatig onderhoud uit aan 
471 woningen en appartementen.

Talis (Quadrant)
Verduurzaming van 144 eengezinswoningen 
in de wijk Meijhorst. Voorbereidingen 
voor twee Groot onderhoudsprojecten: 
192 maisonnettes in de Meijhorst en 452 
flatwoningen in Zwanenveld. Uitvoering in 
2023, 2024 en in 2025.



Vivare
In het Statenkwartier in Arnhem startten we 
met Groot Onderhoud en verduurzaming van 
totaal 264 woningen. In 2022 pakten we 87 
woningen aan. In 2023 volgen er nog 177. Ter 
voorbereiding op een grotere ingreep in 2025 
of 2026 voerden we zogenaamde ‘no regret’ 
maatregelen uit aan 152 woningen in Het 
Duifje in Arnhem.

de Woonmensen
Hernieuwde samenwerking met het 
uitvoeren van gevelonderhoud aan 225 
woningen in Apeldoorn.

Woonstede
In Ede combineerden we Planmatig 
onderhoud met de vernieuwing van 
badkamers/keuken/toiletten aan 113 
woningen in de Bloemenbuurt. Project 
Velden en Beken: Verduurzaming en Groot 
onderhoud 194 eengezinswoningen. Dit 
project leveren we in 2023 op.

Woonwaarts 
We voorzagen een bijzonder gebouw in 
Nijmegen, het DOMUSHUIS, van een sterk 
verbeterd binnenklimaat.

Leven in Lankforst
Hernieuwde samenwerking met Van de 
Klok: woning- en wijkverbetering van 120 
verouderde maisonnettes in stadsdeel 
Nijmegen Dukenburg voor Woonwaarts. 
Een gedifferentieerde aanpak: Groot 
onderhoud bij 72 woningen, renovatie met 
plattegrondwijziging bij 24 woningen, sloop 
van de overige 24 woningen en nieuwbouw 
in 2023.



Kennisfestival ‘Het goede gesprek’



Hagemans Academy

Ontwikkelen doen we samen
Veiligheid en gezondheid staan voorop. Ook 
in 2022 organiseerden we trainingen BHV 
en Asbestherkenning. Met de maandelijkse 
toolboxen houden we veilig werken blijvend 
onder de aandacht en de vakkennis op 
peil. Bijscholingen waren er bijvoorbeeld 
op het gebied van houtrotherstel. De 
bewonersbegeleiders volgden een training 
over omgaan met agressie en verward 
gedrag. Onze projectcoördinatoren 
sloten de RGS-opleiding succesvol af. 
De teamleiders en uitvoerders volgden 
verschillende modules over leidinggeven, 
rollen en verantwoordelijkheden. Komend 
jaar starten we met het online platform voor 
kennisoverdracht GoodHabitz: ook het leren 
maken we zo veel mogelijk persoonlijk en 
op maat. 

Kennisfestivals
We organiseerden dit jaar twee kennis-
festivals voor onze medewerkers: ‘Technische 
innovatie en verduurzaming’ en ‘Het 
goede gesprek’: over communiceren en 
samenwerken. De energie en gesprekken 
die dat nog weken opleverden waren goud 
waard. Aandacht voor de goede dingen loont!

Borgen, verbeteren en ontwikkelen. Met deze 
drie woorden als leidraad zett en we met 
de oprichting van de Hagemans Academy 
een nieuwe stap in de voortdurende 
professionalisering van onze organisatie. 

Nodig omdat de ontwikkelingen in de markt 
en bij Hagemans razendsnel gaan. Continu 
leren is het mott o, voor ‘oude’ én nieuwe 
medewerkers. Nieuwe talenten ontdekken of 
bijblijven in je vakgebied. Het kan allemaal.



De getallen van 2022
Ons werk, onze continuïteit draait om mensen en samenwerking, 
niet om getallen. Toch zeggen getallen veel over een jaar. 
Hieronder zie je de belangrijkste getallen van 2022.

vaste
medewerkers

93
medewerkers op
flexibele basis

62

aantal verbeterde
woningen

4.511

omzet

€ 34 miljoen

solvabiliteit

40%

aantal projecten

187

cijfer van
bewoners

8,2



Samen bijdragen 
aan het woon- 
en leefgeluk van 
Nederland
Hagemans is onderdeel van het brede en krachtige 
onderhoudsplatform van Axeco Participaties. Door het 
samenbrengen van verschillende, lokaal sterk verankerde 
organisaties bieden we oplossingen op regionale én 
landelijke schaal. We verduurzamen de bebouwde 
omgeving door samen op te trekken, krachten te bundelen 
en gebruik te maken van elkaars expertise. Op deze manier 
dragen we samen bij aan toekomstbestendige en leefbare 
wijken in Nederland. 

Bovendien zijn we met Axeco nóg beter toegerust voor de 
massieve opgaven waar de corporatiesector voor staat. 
Met het voordeel van schaalvergroting als het nodig is. En 
blijven we lokaal benaderbaar en flexibel zoals altijd.

Op naar een 
mooi 2023!
We verwachten in 2023 een verdere 
groei in de omzet. Dankzij de vele 
meerjarige samenwerkingsverbanden 
waar we deel van uitmaken, is het 
overgrote deel van die omzet al in beeld. 
De continuïteit in ons werk is dus ook 
voor de komende jaren gegarandeerd. 
De projecten die we in 2023 gaan 
aanpakken, zijn groter, veelomvattender 
en complexer. Hierbij gaan we bewust 
duurzame uitdagingen aan. Daar krijgen 
we energie van, want we merken steeds 
weer: samen krijgen we het voor elkaar!







We spreken je graag in 2023!
Kun je niet wachten? Neem dan contact op met één van ons of met jouw projectmanager.

www.hagemans.nl

Ellen Mollen
Productmanager Markt & 

Ontwikkeling – New Business

06 - 53 15 05 34
emollen@hagemans.nl

Simon Ruijs
Operationeel Directeur

06 - 51 78 53 78
sruijs@hagemans.nl

Carel Hagemans
Commercieel Directeur

06 - 51 09 16 09
chagemans@hagemans.nl


