
Tegenwoordig is hij eigenaar 
van Ingenieursbureau Heino, in 
Haaksbergen. En daar voelt hij 
zich helemaal senang bij. Met 
een klein team werkt Robert aan 
mooie opdrachten. Daarnaast 
maakt hij tijd vrij om docent 
te zijn bij Saxion. ‘Ik doe het 
leraarschap ernaast en geef 
constructieve vakken voor 
de opleiding civiele techniek: 
mechanica, beton- en staal-
constructies in het tweede jaar. 
Daarnaast verzorg ik in het 
vierde jaar een aantal work-
shops en begeleid ik afstu-
deeropdrachten. Erg nuttig om 
steeds verplicht met de theorie 
bezig te zijn en bovendien is het 
leuk om door de vragen van de 
studenten verrast te worden.’

Ingenieursbureau Heino houdt 
zich bezig met constructies 
voor civiele werken, utiliteits-
bouw en woningbouw. ‘We 
werken aan kleinschalige 
tunnelbouw en bruggenbouw 
voor een prefableverancier, we 
doen teken- en rekenwerk voor 
betonconstructies en houden 
ons bezig met staalconstructies 
en af en toe ook houtbouw.’

Plezier voorop
‘Een mooi voorbeeld uit de 
particuliere opdrachtporte-
feuille is een dubbele woning 
in Haaksbergen, waarvan de 
indeling en het uiterlijk com-
pleet anders is. In feite gaat 
het om twee vrijstaande 
woningen onder één dak, een 

fenomeen wat we waarschijn-
lijk wel vaker zullen gaan zien. 
Dat zijn leuke ontwikkelingen 
en interessante opdrachten 
om aan mee te werken.’
Wat dat betreft straalt het  
plezier van het bedrijf af. Hoe-

wel constructeurs wellicht een 
wat stoffig en serieus imago 
hebben, is dat bij Ingenieurs-
bureau Heino zeker niet het 
geval. Er mag gelachen worden, 
zo blijkt ook wel uit de inspira-
tiebronnen die op de website 

Lang werkte Robert Heino in loondienst. Niets mis mee, maar toch wrong er iets. Iets waar hij eigenlijk al 
heel lang mee bezig was, zo bleek tijdens een zolderopruiming. ‘Ik kwam steeds meer aantekeningen en 
documenten tegen met ideeën over berekeningen, tekeningen en dergelijke en ook over het zelfstandig 
ondernemerschap. Iets waar ik me blijkbaar al heel lang op aan het voorbereiden was.’ In 2008 trok hij de 
stoute schoenen aan: hij werd parttime ondernemer. ‘Na een jaar was ik volledig zelfstandig.’

#constructeurzijnisleuk
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staan. Op dezelfde pagina ook 
de introductie van de hashtag 
#constructeurzijnisleuk, want 
Robert Heino is ook op Twit-
ter te vinden: @ibheino.

‘We werken veelal in het oosten 
en het noorden van het land. 
In Meppel werken we bijvoor-
beeld voor een architect waar 
we vrij veel werk voor doen. 
We komen bij de huizenbouw 
in beeld op het moment dat 
de architect zijn voorlopig 

ontwerp heeft voltooid. Dan 
gaan wij rekenen.’ Bij de bouw 
van tunnels en bruggen zitten 
de ingenieurs ook in die fase 
aan tafel. ‘Er ligt een ontwerp 
van een civiel bureau, dat zich 
bezighoudt met de omgeving 
en het landschap. Als er een 
tunnel moet komen, gaan wij 
kijken hoe zwaar die moet wor-
den, hoe dik de wanden moe-
ten zijn en hoe de fundering 
eruit komt te zien. Vervolgens 
maken we daar een techni-

sche beschrijving van, die in 
de aanbesteding mee wordt 
genomen. Vaak maken we na 
aanbesteding dan ook de uit-
voeringstekeningen en bereke-
ningen. Een mooie klus in de 
utiliteitsbouw is de nieuwbouw 
van Bakkerij Nollen. Die wilden 
geen productiebedrijf zijn, 
maar traditioneel brood blijven 
bakken. Daar moet je zo'n 
hal dan op inrichten en daar 
denken we graag over mee.’
‘Het meest ideaal is natuurlijk 
als je er vanaf het schetsont-
werp bij bent. Voor een van 
onze klanten, een prefableve-
rancier, werken we vaak het 
definitieve ontwerp uit tot een 
uitvoeringstekening. Die gaat 
naar de fabriek, waar ze ver-
volgens de elementen maken.’

Toekomstbestendig
We zijn iedere dag met con-
structies bezig, maar telkens 
met andere materialen en een 
ander proces. Dat maakt het 
werk interessant en boeiend. 
We zijn toekomstbestendig 
en bijvoorbeeld toegerust 
om te gaan Bimmen. Hier-
mee willen we graag samen 
met onze klanten aan de slag. 

Natuurlijk kunnen we in 3D 
werken. We zijn veelzijdig, 
deskundig en hebben plezier 
in ons werk. Dat is belangrijk 
en dat willen we uitstralen.’

‘Veel opdrachtgevers komen via 
andere klanten. Dat betekent dat 
we ons werk goed doen, anders 
noemen ze onze naam niet. In 
Haaksbergen was nog geen 
ingenieursbureau, dus dat is een 
voordeel. Goed werk leveren, 
geduld bewaren, netwerken en 
de vakliteratuur en de ontwikke-
lingen goed bijhouden. Als je dat 
doet, komt het goed!’ 

INGENIEURSBUREAU HEINO 
www.ibheino.nl 


