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Eenvoudig, Effectief en Eigen

 

Wat is MVO voor Nijhuis
MVO is een vorm van ondernemen. Hierbij houden wij rekening 

met de impact die onze activiteiten hebben op u en uw klanten. 

Op onze mensen, het milieu en de maatschappij. Graag maken 

wij u deelgenoot van onze bedrijfsvoering door hierover met u in 

gesprek te gaan. 

Onze afvalstromen en energieverbruik worden gevolgd en 

waar mogelijk worden direct acties uitgezet om dit verbruik te 

verminderen. 

Nijhuis toont haar betrokkenheid door initiatieven te  

ondersteunen die mensen bij de samenleving betrekken. 

Die mensen in een achterstandsituatie kansen biedt en de 

leefbaarheid in wijken verbetert. Dit kunnen wij natuurlijk niet 

alleen. Dit doen wij samen met onze medewerkers. 
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Onze missie
MVO past naadloos in de missie van Nijhuis. Wij zijn ons bewust van onze rol als bouwonderneming in de maatschappij 

en van onze verantwoordelijkheid naar alle belanghebbenden. Ons doel is een optimale werkomgeving voor de 

medewerkers en alle betrokkenen bij het bouwproces. Een omgeving die een informele cultuur koppelt aan de vereiste 

zakelijkheid om zo onze doelstellingen te realiseren. 

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden staan bovenaan bij Nijhuis. Dit heeft tot gevolg dat veiligheid en 

gezondheid altijd prioriteit hebben boven snelheid en financiën. Daarnaast hebben wij als doel om het milieu zo weinig 

mogelijk te belasten.

Het MVO-beleid van Nijhuis
past bij onze cultuur

Eenvoudig
MVO gaat niet gepaard met 

ingewikkelde procedures.

Effectief
MVO moet zin hebben en 

(maatschappelijk) resultaat 

opleveren.

Eigen
MVO en de manier waarop we 

hier over communiceren moet 

bij ons passen.

Buurtbewoners en Nijhuis werken samen aan de  

herinrichting van het plein aan de Sumatrastraat in Zwolle. Van  

onderhoudsproject naar buurtproject. “Sla de handen  

ineen, dan is er zoveel mogelijk” zegt Biancia van  

Schenkel, bewoonster van de Indische buurt. 

“Weekendschool Toppers Op Zondag” in Almelo heeft de ambitie  

jongeren de mogelijkheid te bieden hun horizon te verbreden op  

educatief, sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied. Wij bieden 

jongeren de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor 

worden jongeren gemotiveerd en gestimuleerd om een bewuste keuze te 

maken voor een studie en/of beroep. Nijhuis biedt financiele  

ondersteuning, bezoeklocaties en gastdocenten. 


