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1. Inleiding

1.1  Organisatie en structuur

Met circa 250 eigen medewerkers is Nijhuis werkzaam in 
de volgende sectoren:
• Alle sectoren van de woningbouw (sociale huur en  

-koop en de marktsector).
• De instandhouding (van klantenwerk tot  

grootschalige renovatieprojecten).
• Utiliteitsbouw (in het bijzonder de zorgsector,  

kantoren en combinatieprojecten).
Een belangrijk deel van de omzet bestaat uit eigen 
risicodragende ontwikkelingen in de woningbouw. Ook is 
Nijhuis actief op het gebied van locatieontwikkeling. 

De activiteiten hebben in 2014 vanuit drie vestigingen 
plaatsgevonden, te weten:
• Nijhuis Noord met als vestigingsplaats Assen.
• Nijhuis Rijssen met als vestigingsplaats Rijssen.
• Nijhuis Apeldoorn met als vestigingsplaats Apeldoorn.
In de organisatie en bezetting hebben zich geen signifi-
cante veranderingen voorgedaan.

De vestiging Rijssen werkt naast de hoofdvestiging in 
Rijssen eveneens vanuit een tweetal nevenvestigingen. 
Deze vestigingen zijn gevestigd in Enschede (Nijhuis 
Enschede) en Zwolle (Nijhuis Zwolle). Het hoofdkantoor 
van Nijhuis Bouw B.V. is gevestigd in Rijssen. Dit is ook 
de statutaire vestigingsplaats. In Rijssen zijn de centrale 
directie en de stafdiensten gehuisvest. De stafdiensten 
omvatten de Centrale Financiële Administratie, Personeel 
& Organisatie, ICT, Kwaliteit, Arbo en Milieu, Bouwpro-
cesontwikkeling en de Materieeldienst. 

De centrale directie wordt, evenals voorgaande jaren 
gevormd door de twee broers drs. F.J. Nijhuis en drs. 
R. Nijhuis. Inzake een streven naar een evenwichtige 
samenstelling van de directie tussen mannen en vrouwen 
geeft de huidige directie bij eventuele toekomstige wis-
selingen, ongeacht geslacht, prioriteit aan kwalitatieve 
aspecten en branchedeskundigheid. De statutaire directie 
wordt ter zijde gestaan door één extern adviseur, drs. ing. 
H. van Zandvoort. De heer Van Zandvoort is dertig jaar 
werkzaam geweest bij Bouwfonds, laatstelijk als directie-
voorzitter van Bouwfonds Property Development. 

Het beleid wordt gemaakt door de statutaire directie, 
haar adviseur en de drie vestigingsdirecteuren. Daar waar 
nodig of zinvol wordt de Ondernemingsraad ingeschakeld. 
In het gehanteerde model van een gedecentraliseerde 
organisatie worden de vestigingen aangestuurd door een 
managementteam onder leiding van een vestigings- 
directeur.

De invulling van de vestigingsdirectiefunctie is als volgt:
• De heer H.J.E. Visscher voor Nijhuis Noord.
• De heer H.T.A. Grobben voor Nijhuis Rijssen.
• De heer H.A. Bosch voor Nijhuis Apeldoorn. 

In het kader van de synergie, onderlinge afstemming en 
ter bevordering van de eenduidigheid van werken vindt 
periodiek overleg plaats tussen de diverse disciplines van 
de vestigingen. Ook vindt vanuit de centrale directie in 
het kader van optimalisatie en controlling vierwekelijks 
een risico-overleg plaats met de afzonderlijke vestigings-
directies. Aanvullend daarop zijn er tweemaandelijkse 
besprekingen met de gezamenlijke vestigingsdirecties. 

Met de Ondernemingsraad vindt vijf keer per jaar overleg 
met de directie en het hoofd van de afdeling P&O plaats 
in de vorm van een overlegvergadering. Ook vindt er 
jaarlijks een BOT-overleg plaats en is de directie en het 
hoofd van de afdeling P & O één dagdeel aanwezig bij de 
jaarlijkse OR-cursus. 

Nijhuis is voornemens haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid te verankeren door het certificaat voor 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze 
certificering staat gepland voor medio 2015. 

1.2 Relevantie van Maatschappelijk
 Verantwoord Ondernemen voor de  
 organisatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor een al 
meer dan 100 jaar bestaand familiebedrijf een vanzelf-
sprekendheid. Al lang voor de popularisering van MVO was 
Nijhuis zich bewust van haar rol en verantwoordelijkheid 
in de maatschappij. 

Dit neemt niet weg dat het belang van expliciet en 
aantoonbaar duurzaam ondernemen in de huidige tijd 
steeds belangrijker wordt. Dit wordt mede veroorzaakt 
door de snelle veranderingen in de economie, waarbij de 
omslag van groei van volume naar een meer duurzame 
groei met nieuwe duurzaamheidsoplossingen manifest is. 
Daarbij past het duurzaam ondernemen bij Nijhuis omdat 
het de innovatie stimuleert. Zoeken naar andere integrale 
oplossingen past in het al jaren gevoerde innovatiebeleid. 
De Trento concepten voor nieuwbouw en renovatie zijn 
hiervan uitvloeisels. Nijhuis heeft de overtuiging dat een 
proactieve houding naar de markt en een open communi-
catie met alle stakeholders van onderscheidend belang is 
in de huidige markt. Nijhuis houdt naast de stakeholders 
(People) rekening met de impact die haar activiteiten 
hebben op het milieu en de maatschappij (Planet en 
Profit).

MVO past naadloos in onze bestaande missie,  
die luidt:
Wij als Nijhuis Bouw zijn ons bewust van onze rol als 
bouwonderneming in de maatschappij en van onze 
verantwoordelijkheid naar alle belanghebbenden. Wij 
streven naar een optimale werkomgeving voor de mede-
werkers, een omgeving die een informele cultuur koppelt 
aan de vereiste zakelijkheid, om zo onze doelstellingen te 
realiseren. Daarnaast geven wij prioriteit aan veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden met een zo min mogelij-
ke belasting voor het milieu. Dit heeft ook tot gevolg dat 
veiligheid en gezondheid altijd prioriteit hebben boven 
snelheid en financiën. 

Waarom certificering?
Nijhuis wenst tot certificering op niveau 3 van de 
MVO Prestatieladder te komen omdat dit al heel dicht 
aan ligt tegen de bestaande visie en bedrijfsvoering. 
Certificering moet voor de toekomst de kernwaarde van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen borgen en 
past uitstekend in het nastreven van de hoofddoelen 
veiligheid, duurzaamheid, kwaliteit en klanttevreden-
heid. Daarmee is tevens de relevantie van MVO voor de 
organisatie aangegeven. MVO en duurzaamheid raken 
ieder aspect van de onderneming. 

Het raakt het gedrag, heeft consequenties voor de kos-
ten en het rendement, zet aan tot innovatie en last but 
nog least draagt het bij aan de lange termijndoelstellin-
gen van de stakeholders.

De drie E’s
Nijhuis voert haar MVO-beleid in op een manier die past 
bij de cultuur van het bedrijf.
• Eenvoudig -> MVO gaat niet gepaard met  

ingewikkelde procedures.
• Effectief -> MVO moet zin hebben en  

(maatschappelijk) resultaat opleveren. 
• Eigen -> MVO, en de manier waarop we hierover 

communiceren, moet  passen bij Nijhuis Bouw. 

Onderleggers voor het MVO jaarverslag 2014 binnen 
Nijhuis Bouw B.V. zijn:
• De memo van de centrale directie ‘Uitgangspunten 

plan 2014’.
• Het jaarplan 2014 en de evaluatie van het jaarplan 

2013 van de verschillende vestigingen.
• Het jaarbericht 2014.
• De beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. 
• Het MVO-jaarverslag 2013.
• De Global Reporting Initiative -G4 (internationale 

richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging).
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2. People

2.1  Inleiding

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de 
personeelsbezetting en het personeelsverloop in 2014 en 
wordt er een vergelijking gemaakt met voorgaande jaren. 
Er wordt een aantal statistische overzichten weergegeven 
die kort worden besproken. Het personeel is het belang-
rijkste instrument van Nijhuis. Het is onze plicht om te 
zorgen voor veilige arbeidsplekken. Samen oud worden 
is hiervan ook een onderdeel. Hoe kun je gezond mee 
tot je 67e jaar. Medewerkers worden gestimuleerd door 
functioneringsgesprekken om hierover na te denken. 
Deze functioneringsgesprekken worden periodiek met 
alle medewerkers gehouden. Alle medewerkers zijn in het 
bezit  van een arbeidscontract op basis van de CAO voor 
bouwnijverheid.

2.2  Bezetting

Aan de hand van figuur 1 wordt gekeken naar de hoeveel-
heid medewerkers in dienst van Nijhuis Bouw B.V.,  
onderverdeeld naar Uitvoerende Technische en  
Administratieve medewerkers (UTA)- en bouwplaats- 
medewerkers, en naar het verloop in de afgelopen jaren. 
De gegevens zijn exclusief inleen- en uitzendkrachten en 
stagiaires.

Figuur 1 Historie verloop aantal medewerkers

Figuur 2 In- en uitdiensttredingen 2014 per vestiging

Het totale personeelsbestand is in 2014 licht gedaald. 
Het uitstroompercentage (6,8%) is minder dan de  
afgelopen jaren en het instroompercentage (5,3%) hoger. 
Opvallend is dat de omzet weer (flink) is gestegen, terwijl 
de bezetting is blijven dalen. Als we nader kijken naar de 
in- en uitstroom zien we een toename van het UTA- 
personeel en bijna even grote daling van het bouwplaats-
personeel. De stijging of daling van het UTA-personeel 
lijkt verband te houden met het stijgen of dalen van de 
omzet. De omvang van het bouwplaatspersoneel lijkt 
te blijven dalen onafhankelijk van de omzet. We maken 
blijkbaar het werk met minder vakkrachten op de  
bouwplaats. 

Als we kijken naar figuur 2 zien we een divers beeld van 
de in- en uitstroom per vestiging. De vestiging Rijssen 
heeft het grootste aandeel in de daling van het bouw-
plaatspersoneel. Dit is te verklaren door de reorganisatie 
die eind 2013 heeft plaatsgevonden waarbij een groot 
deel van de dienstverbanden, na inachtneming van de 
opzegtermijn, afliepen in 2014. Daarnaast zien we dat er 
een gematigde instroom van nieuw personeel is over de 
hele linie, behalve bij het UTA-personeel van de  
vestiging Apeldoorn. De instroom is in 2014 in Apeldoorn 
erg hoog geweest. Van het totale aantal uitdienst- 
tredingen heeft 72% plaatsgevonden op verzoek van de 
werkgever en 11% op verzoek van de werknemer. Er zijn 
3 mensen gebruik gaan maken van de regeling (vroeg)
pensioen. 
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2.3  Opbouw 

Onderstaande tabellen en figuren geven de opbouw weer 
van het personeelsbestand in 2014. Allereerst kijken we 
naar de leeftijdsopbouw en de dienstjarenopbouw.  
Hiermee samenhangend kijken we naar het aantal  
jubilarissen in 2014. 

Figuur 3 Leeftijdsopbouw per 31 december 2014

Figuur 4 Dienstjarenopbouw 2014 per cao

Figuur 5 Verdeling man/vrouw

De leeftijdsopbouw geeft een divers beeld weer verge-
lijkbaar met voorgaande jaren. Als we uitgaan van een 
gewenste evenredige verdeling van medewerkers over de 
verschillende categorieën valt er een aantal zaken op. De 
categorieën onder de 35 jaar blijven qua omvang  
relatief achter ten opzichte van de rest. Daarnaast heeft 
het UTA-personeel een ondergemiddeld deel van de 
medewerkers in de categorieën boven de 50 jaar. Dit 
in tegenstelling tot het bouwplaatspersoneel dat een 
bovengemiddeld deel van de medewerkers boven de 50 
jaar heeft. 

Er zijn veel meer mannen als vrouwen werkzaam bij  
Nijhuis. We hebben geen vrouwelijke bouwplaatsmede-
werkers en 21% van onze UTA-medewerkers is vrouw. 

2.4  Opleidingen 

Ontwikkeling van onze vaklieden en UTA-medewerkers 
hebben wij hoog in het vaandel. Ontwikkeling is  
beweging en beweging zorgt voor innovatie. Bij  
bouwplaatspersoneel krijgt dit vorm door elk jaar een  
in-company training te organiseren die aansluit bij de 
behoeften op de bouwplaats. Daarnaast stimuleren wij 
onze bouwplaatsmedewerkers om zelf aan te geven welke 
trainingen ze willen volgen, zowel in functionerings- 
gesprekken als in toolboxmeetings. 

Het percentage 62a geeft aan hoeveel van de conform 
CAO beschikbare scholingsdagen in een bepaald jaar door 
onze bouwplaatsmedewerkers zijn gebruikt. 
Het percentage 2014 is historisch hoog. Dit komt met 
name doordat er een in-company training van 2013 naar 
2014 is verplaatst. Hierdoor zien we dat het percentage 
van 2013 relatief laag is en van 2014 hoog. 

Nijhuis heeft in Ede voor de woningbouwvereniging 
Woonstede het groot onderhoud van 54 appartementen 
uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden heeft Nijhuis  
leerlingen ingezet om hen werkervaring te laten opdoen. 
Dit helpt ook om op termijn de beschikbaarheid van 
vakmensen voor de branche te behouden. De inzet van 
leerlingen op de bouwplaats maakt onderdeel uit van het 
Gelders Impulsplan.

Opleidingen Aantal 
deel-

nemers

Aantal 
dagen 
per 

cursus

Totaal 
aantal 
dagen

Externe (vak) opleidingen
Autolaadkraan met zijlader 1 1 1

Machinist Torenkraan 1 1 1

Rijbewijs E 1 1 1

Total Station  

Maatvoerders

1 1 1

Nascholing Leermeester 5 1 5

Productinfodag  

Leermeester

10 1 10

FSC/PEFC 10 1 10

Heftruckopleiding 2 2 4

31 33

In company (maatwerk) 
Duurzaam inzetbaar/ PAGO 78 1 78

Klantgericht handelen 93 1 93

171 171

Totaal 2014 202 204

Overige cursussen
VCA basis herhaling 4

BHV herhaling 2

BHV/EHBO herhaling 

(in-company)

33

Uitvoerder Kleinbouw 1

Totaal 2014 40

Percentage 62a

Jaar Gevolgde dagen Beschikbare dagen Percentage

2010 176 326 54%

2011 192 292 66%

2012 231 298 77,5%

2013 95 238 40%

2014 204 210 97,1%

Figuur 7 Scholingsdagen 2014 bouwplaatspersoneel

Figuur 6 Externe opleidingen
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Van incidenten bij kleinschalige werkzaamheden ontvan-
gen we ook graag meldingen, ook hier kunnen we van 
leren. 

In 2014 hebben we een campagne gevoerd om incidenten 
en ongevallen zonder verzuim te melden. Dit heeft een 
impuls gegeven aan het aantal meldingen. Het analyseren 
van incidenten en ongevallen zonder verzuim helpt ons 
om ‘echte’ ongevallen te voorkomen. Er hebben zich geen  
ernstige ongevallen met letsel voorgedaan.   
De gemiddelde verzuimduur bij eigen  medewerkers is dit 
jaar wel gestegen.

De trend over de afgelopen 3 jaren is positief. Er vinden 
minder ongevallen plaats en bij de eigen medewerkers
is geen sprake van blijvend letsel.

De tabellen 11 tot en met 15 geven een cijfermatig beeld 
weer van de situatie bij Nijhuis op het gebied van veilig-
heid.

Figuur 8 scholingsdagen 2014 UTA-personeel

Opleidingscode Aantal 
keren 
gevolgd

Aantal 
cursus-
dagen 

Totaal 
aantal 
dagen

KAM opleidingen
VOL VCA herhaling 1 1 1

VOL VCA 3 2 6

Auditeren 5 2 10

BHV herhaling 9 2 18

EHBO/BHV basis 2 5 10

EHBO/BHV herh. in company 34 1 34

54 79

Automatisering
AutoCad 1 4 4

BIM voor Managers in company 10 1 10

BIMsight in company 5 1 5

Revit in company 4 8 32

Navision in company 35 1 35

55 86

Vakgerichte opleidingen (kortdurend)
EPA-W adviseur 6 3 18

GPR-gebouw 2 1 2

Toezichthouder Steigerbouw 2 1 2

Praktijkbegeleider/leermeester 2 2 4

Nascholing leermeester 3 1 3

Diverse workshops 10 1 10

25 39

Vakgerichte opleiding (langdurend)
Vocht en onderhoud (module) 1 4,5 4,5

Verf en onderhoud (module) 1 3 3

Techn. Uitvoerder B&U 1 24 24

Zelfst. Werkvoorbereider 1 18 18

Werkvoorbereider als prof. 1 4 4

Planvoorbereider B&U 1 23 23

Allround calculator 1 11 11

Leergang leiderschap 1 7

8 94,5

Totaal 141 298,5

Aantal werknemers 2014 263

Gemiddelde scholing per 

werknemer

1,1 dag

2.5 Inzet leerlingen en stagiaires

In 2013 daalde ons aantal leerlingen aanzienlijk, maar 
gelukkig is dit weer toegenomen in 2014. Wij blijven 
streven naar de inzet van leerlingen omdat we deze aan-
komende vakmensen in de toekomst hard nodig hebben. 
Kennisuitwisseling tussen stagiaires en medewerkers, 
c.q. tussen praktijk en theorie blijven wij nastreven. Ook 
in 2014 hadden wij een groot aantal stageverzoeken. In 
totaal hebben we 38 MBO-ers en HBO-ers de mogelijkheid 
kunnen bieden hun stageperiode bij Nijhuis te vervullen.

2.6 Jubilarissen

Er is sprake van veel dienstverbanden voor een langere 
periode. In 2014 waren er 4 jubilarissen. Bij zowel de 
vestiging Rijssen als Apeldoorn een 12,5 en een 25-jarig 
dienstverband.

2.7 Veiligheid, gezondheid en milieu

Algemene Bedrijfs Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (ARBRIE)
In 2014 zijn door arbodienst Perspectief de algemene 
arborisico’s beoordeeld die zich voordoen op de werkplek-
ken in onze kantoren, werkplaatsen en de bouwplaatsen. 
Zo’n beoordeling laten we iedere 3 jaar uitvoeren om te 
toetsen of we geen arbo-risico’s over het hoofd zien. Uit 
deze beoordeling zijn enkele nieuwe aandachtspunten 
naar voren gekomen; sociale veiligheid en veiligheids- 
cultuur.

Sociale veiligheid is een aspect dat speelt bij het  
renoveren van bewoonde woningen. Er worden de laatste 
jaren steeds ingrijpender renovaties worden uitgevoerd 
terwijl de bewoners in hun huis blijven wonen. Dit kan 
soms tot spanningen leiden. In ons Trento® renovatie- 
concept is dit een belangrijk aandachtspunt. We zetten 
meer woonconsulenten in die we hierin ook opleiden. 
Veilig werken vinden we allemaal belangrijk, maar hierop 
je collega of medeweker van een onderaannemer  
aanspreken vinden we soms lastig. Dit onderwerp noemen 
we ‘veiligheidscultuur’. Dit onderwerp wordt de komende 
2 jaren onder de aandacht van alle betrokkenen op de 
bouwplaats gebracht.

2.8 Situatie bij Nijhuis

Het totaal aantal ongevallen op de bouwplaats is in de 
afgelopen 3 jaren met 1/3 verminderd, van 15 naar 10.  
Deze daling doet zich met name voor bij eigen medewer-
kers. De IF, het aantal ongevallen per miljoen gewerkte 
uren is gedaald naar van 9,4 naar 7,4. De gemiddelde IF 
in bouwbranche was over 2011 voor VCA-certificeerde  
bedrijven 8,5. Onze doelstelling voor 2015 is een IF  
van 8.

Er zijn veel meer  incidenten en ongevallen zonder ver-
zuim gemeld, totaal 26 stuks. We zitten nu weer op het 
niveau van 2012. De doelstelling was minimaal 20.
Meldingen van incidenten komen met name van de  
grotere projecten. 

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Ongevallenfrequentie (aan-

tal ongevallen per miljoen 

gewerkte uren IF)

17,4 11,9 15,1 9,4 7,1

Gemiddelde frequentie 

over het jaar + twee voor-

gaande jaren

11,2 13,8 14,8 11,5 10,5

Figuur 11 Ontwikkeling ongevallen met verzuim 2014

Figuur 9 Aantal stagiaires, leerlingen en ingeleend UTA-personeel

Jaar Dienstjaren Aantal

2011 12,5 jaar 16
25 jaar 11
40 jaar 1

2012 12,5 jaar 18
25 jaar 9
40 jaar 2

2013 12,5 jaar 11
25 jaar 4
40 jaar 0

2014 12,5 jaar 2
25 jaar 2
40 jaar 0

Figuur 10 Jubilarissen

Figuur 12 Verloopongevallenfrequentie
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Figuur 16 Ziekteverzuim in de afgelopen jaren

2.11 Gedragscode en vertrouwenspersoon 

Nijhuis is sinds 2009 lid van de Stichting Beoordeling 
Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Deze  houdt een  
openbaar register bij van bouwbedrijven met  een  
gedragscode.

In 2014 zijn er geen overtredingen van de Nijhuis  
gedragscode geregistreerd. De afdeling P&O treedt op als 
vertrouwenspersoon binnen Nijhuis op het gebied van 
(sexuele) intimidatie, agressie, discriminatie en geweld. 
In 2014 zijn er geen meldingen geweest bij de  
vertrouwenspersoon.

2.12 Discriminatie

In 2014 heeft er geen discriminatie plaatsgevonden 
binnen Nijhuis Bouw B.V. De afdeling P&O treedt op als 
vertrouwenspersoon op het gebied van discriminatie. 

Figuur 14 Ontwikkeling incidenten en (bijna) ongevallen

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Aantal arbeidsongevallen 

met een verzuim van 1-15 

kalenderdagen

8 7 5 3 2

Aantal arbeidsongevallen 

met een verzuim van 15 

kalenderdagen of meer

2 1 4 2 2

2.9  Deskundige diensten

Aboma
Aboma is dit jaar ingeschakeld voor advisering voor 
veilige werkomstandigheden bij 2 projecten.

Arbeidsinspectie
De arbeidsinspectie (inspectie SZW) heeft in totaal 4 
bezoeken aan 4 projecten afgelegd en inspecties  
uitgevoerd. Bij 2  inspecties zijn waarschuwingen  
gegeven. Er zijn 2 projecten geïnspecteerd waar geen 
tekortkomingen aanwezig waren.

2.10  Ziekteverzuim 

Met onderstaande tabel wordt een beeld geschetst van 
het ziekteverzuim binnen Nijhuis. De cijfers van het 
ziekteverzuim worden binnen Nijhuis geregistreerd en 
per kwartaal door de centrale afdeling P&O verstrekt aan 
(vestigings-)directie, OR en Arboteam. 

Het totale ziekteverzuimpercentage (aantal ziektedagen 
gedeeld door het aantal roosterdagen) over 2014 is ge-
stegen ten opzichte van 2013. De doelstelling voor 2014 
was 3,5%. Hier zijn we met 5,7% ruim boven gekomen 
door langdurige zieken.

Met onze arbodienst zijn we het verzuim aan het analyse-
ren om te bepalen hoe we het verzuim kunnen beperken. 
Duurzame inzetbaarheid is hierbij ook een thema. Welke 
maatregelen en/of voorzieningen zijn nodig om mede-
werkers nu en in de toekomst hun werkzaaheden te laten 
uitvoeren. Ons streven blijft om uit te komen op een 
verzuimpercentage van 3,5%.

Figuur 13 Ontwikkeling incidenten en (bijna) ongevallen

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Verzuimongeval Nijhuis 

medewerkers (vast en 

tijdelijk)

11 8 9 5 4

Incidenten en (bijna)

ongevallen Nijhuis mede-

werkers

5 13 13 6 19

Verzuimongeval onderaan-

nemers

1 6 5 2 6

Incidenten en (bijna)

ongevallen onderaanne-

mers

2 13 6 4 7

2.13 Corruptie

In de missie van Nijhuis is opgenomen dat alle mede- 
werkers van Nijhuis worden geacht zich in het kader van 
de opdrachtverwerving en uitvoering uitsluitend te  
gedragen binnen de juridische kaders, maar ook binnen 
de randvoorwaarden van de eigen gedragscode. Op  
overtreding van deze code wordt een expliciet  
sanctiebeleid gevoerd.

Gedurende 2014 zijn er zowel bij eigen medewerkers als 
vanuit opdrachtgevers of andere stakeholders geen  
signalen gekomen dat er van corruptie sprake zou 
(kunnen) zijn. Bij het uitvoeren van de controle-opdracht 
over 2014 is ook door de accountant geconstateerd dat er 
geen aanwijzingen voor fraude zijn.

Figuur 15
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3. Planet

3.1 Energie, afvalstromen en 
 CO2 Voetafdruk

Vanaf 2014 meten we het energieverbruik en  
berekenen onze CO2 voetafdruk zoals de CO2-prestatie-
ladder dat vraagt op niveau 3. Door inzicht te krijgen in 
onze CO2-uitstoot wordt ons gedrag bewuster en kunnen 
we sturen op besparingen.
 
De volgende bedrijfsonderdelen en activiteiten zijn  
opgenomen in de CO2-voetafdruk.
• Scope 1 emissies of directie emissies:  

Dit zijn emissies door de eigen organisatie, zoals 
emissies door eigen gasgebruik emissies door het 
eigen wagenpark (lease auto’s, bedrijfsauto’s en 
vrachtauto.  

• Scope 2 of indirecte emissies: 
Dit zijn emissies die ontstaan door de opwekking van 
elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals  
emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. 
Nijhuis meet in eerste instantie alleen het verbruik 
van kantoren en werkplaatsen. 

• Scope 3 emissies of overige indirecte emissies:  
Dit is een gevolg van de activiteiten van het bedrijf 
(de organisatie), maar komen voort uit bronnen die 
geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd 
worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies 
voortkomende uit de productie van ingekochte ma-
terialen, de verwerking van het afval en het gebruik 
van het door het bedrijf aangeboden/verkocht werk, 
dienst of levering. Nijhuis meet in eerste instantie 
alleen de emissies welke ontstaan bij afvalstromen.

De emissies voor scope 1 en 2 van het kantoor en de hal 
van Nijhuis Enschede zijn niet opgenomen omdat deze 
informatie niet beschikbaar is.

CO2 Voetafdruk 
De totale CO2 uitstoot voor scope 1, 2 en 3 is 5051 ton.
Onze CO2-uitstoot wordt 79% veroorzaakt door afval, als 
gevolg van onze bouwactiviteiten. 20% van onze CO2- 
uitstoot wordt veroorzaakt door verwarming van kantoren 
en werkplaatsen en brandstofverbruik van auto’s. 1% van 
de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door elektraverbruik 
van kantoren en werkplaatsen.

De totale CO2 uitstoot voor scope1 is: 1153 ton.  
Transport veroorzaakt ruim 90% van deze CO2-uitstoot. 
Afgelopen jaar is onze leasemaatschappij overgenomen 
door Volkswagenleasing. Het lijkt erop dat de admini-
stratieve omgevingen van elkaar afwijken. Wanneer we 
de gegevens met betrekking tot CO2-uitstoot van beide 
leasemaatschappijen naast elkaar zetten blijkt dat deze 
niet kunnen kloppen. Vanaf 2015 beschikken we over 
betrouwbare gegevens.

Brandstoffen Liters Percentage

Personenauto's benzine 83979 24,67%

Personenauto's diesel 102460 30,10%

Bedrijfsauto's benzine 45 0,01%

Bedrijfsauto's diesel 130012 38,20%

Vrachtauto diesel 23894 7,02%

Totaal 100%

Figuur 18 Totale scope 1, 2 en 3

Figuur 17

Figuur 19
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Het lijkt misschien voor de hand te liggen om ook een 
doelstelling te hebben om de totale hoeveelheid afval te 
verminderen, maar veel afval komt van renovatieprojec-
ten. Hiermee is de hoeveelheid afval dus sterk afhankelijk 
van het aantal, de aard en omvang van de renovatiepro-
jecten in het betreffende jaar. Een algemene doelstelling 
geeft hier dus geen goed beeld van de afvalstromen.

Afvalstromen
Het resultaat van de inspanningen van de afgelopen jaren 
om afval zo goed mogelijk te scheiden is zichtbaar. Maar 
30% van het afval is als gemengd bouw-en sloopafval 
(BSA) afgevoerd, terwijl de jaren ervoor dit percentage 
nog ruim boven de 30% lag! Het gevolg is dat er steeds 
meer verschillende afvalbakken op de bouwplaats  
verschijnen: voor hout, voor metalen, voor puin, voor  
papier, en een knapzak voor folie. En dan nog naar  
behoefte aparte bakken voor gips, isolatiemateriaal , etc.

Ontwikkeling afvalstromen, percentages op basis van 
gewicht.

De verbetering is nog te halen op het scheiden van 
hout. Dit percentage is nog aan de lage kant. Een betere 
scheiding maakt hergebruik eenvoudiger, verlaagt de 
stortkosten en verlaagt de CO2-voetafdruk. We zien dat 
BSA ruim 75% van de CO2 voetafdruk van de afvalstromen 
veroorzaakt. 

Voor alle kantoren en werkplaatsen wordt sinds 2014 
groene stroom uit waterkracht gebruikt. Dit is de meest 
duurzame stroom die beschikbaar is op de Nederlandse 
markt. Op het dak van de materieeldienst zijn in 2013 bij 
het vernieuwen en isoleren van het dak 300 m² zonne-
panelen geïnstalleerd. Dit is meer dan voldoende voor 
het eigen stroomgebruik. De zonnestroom die niet wordt 
verbruikt, gaat naar de timmerfabriek van Nijhuis Toele-
vering. In 2014 is er 57.710 KWh stroom geleverd door de 
zonnepanelen, daarvan is 43.503 Kwh  en 3,48 ton CO2 
doorgeleverd naar Nijhuis Toelevering. 

De totale CO2 uitstoot voor Scope 3 is: 3865 ton.

Periode Water water (m³) percentage

2014 NA 239 38,49%

2014 NE  0,00%

2014 NN 119 19,16%

2014 NR 226 36,39%

2014 NZ 37 5,96%

Totaal 621

   

Gas Gas (m³) Percentage

NA 13524 22,29%

NE - 0,00%

NN 17625 29,05%

NR 26028 42,90%

NZ 3492 5,76%

Totaal 60669

  

De totale CO2 uitstoot voor Scope 2 is: 4,8 ton.
   
Periode Elektriciteit KWh Percentage

2014 NA 93588 30,20%

2014 NE 0 0,00%

2014 NN 47634 15,37%

2014 NM levering NT -43503 -14,04%

2014 NM eigen 

gebruik

14207 4,59%

2014 NN 14207 4,59%

2014 NR 164354 53,04%

2014 NZ 19356 6,25%

Totaal 309843

   

Figuur 21 scope 1

Figuur 23 scope 2

Figuur 25 scope 3

Figuur 26

Figuur 20

Figuur 22

Figuur 24
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Toepassen en kennis van duurzame materialen
Nijhuis Noord maakt gebruik van de diensten greenworks 
en leanworks van Raab Karcher. Ook nemen diverse mede-
werkers deel aan de hieraan gekoppelde kennis- 
overdrachtssessies.

Adviseur verduurzamingsopgave corporaties
Nijhuis wordt niet alleen ingezet om woningrenovaties 
uit te voeren, maar is in het afgelopen jaar ook gevraagd 
haar kennis in te zetten als adviseur. Een voorbeeld 
hiervan is dat de corporatie KleurrijkWonen uit Culemborg 
aan Nijhuis heeft gevraagd om een advies te geven over 
hoe zij de renovatie van 180 appartementen in Culemborg 
moest aanpakken. Doordat Nijhuis haar kennis ook langs 
deze weg inzet helpt zij corporaties bij hun verduurza-
mingsopgave.

Kennisontwikkeling energieneutrale renovatie
Nijhuis heeft zich aangemeld voor de nul-op-de-meter re-
novatie van 64 appartementen voor de corporatie SSW in 
De Bilt. Dit is een ambitieuze opgave omdat dit voor ap-
partementen nog niet eerder is gedaan. Nijhuis is samen 
met twee andere partijen doorgedrongen tot de laatste 
ronde waarin gezamenlijk kennis wordt uitgewisseld over 
hoe deze renovatie het beste kan worden uitgevoerd. 
Nijhuis ontwikkelt hiermee haar eigen kennis en geeft 
tegelijkertijd ander partijen de kans om van Nijhuis te 
leren hoe renovatie naar 100% energie neurale woningen 
moet worden uitgevoerd.

De duurzaamheid van de gebouwde omgeving 
vergroten
Het afgelopen jaar heeft Nijhuis meer dan 1000 wonin-
gen gerenoveerd waarbij het energielabel van E/F/G naar 
A/B/C is gebracht. Waarbij onze rol van adviseren tot 
en met uitvoeren gaat. In dit verslag zijn 2 voorbeelden 
hiervan opgenomen.

In de volgende grafieken zien we de afvalpercentages van 
het jaar 2014 naar gewicht en CO2 uitstoot, beide in kg.

Voetafdruk basisjaar
Het rapportagejaar 2014 is het eerst jaar dat we  
rapporteren over ons energieverbruik en onze  
CO2-uitstoot. 2014 is dus ons referentiejaar voor  
toekomstige besparingen.

Figuur 29 Figuur 30

3.2 Duurzaam bouwen

Gebruik duurzaam hout
Sinds 2010 is Nijhuis gecertificeerd voor het toepassen 
van duurzame houtproducten. Onze Trento® co-makers 
die houtproducten leveren, zijn ook gecertificeerd. Dus 
veel houtproducten die wij inkopen zijn ‘standaard’  
FSC®- of PEFC- gecertificeerd. (FSC® en PEFC zijn  
certificeringssystemen voor duurzaam bosbeheer en  
toepassen van duurzaam hout.) Onze doelstelling is om 
vanaf 2016 voor onze Trento projecten in hoofdzaak 
duurzame houtproducten in te kopen.

In 2014 zijn er twee projecten uitgevoerd waar 100% 
duurzaam hout is toegepast volgens de ‘Chain of Custody’. 
Dit betekent dat wij niet alleen duurzaam hout inkopen, 
maar dit ook administratief registreren en bijhouden.  
Van alle ingekochte  houtproducten in 2014 bestaat  
minimaal 53% uit duurzaam hout (FSC® of PEFC). 

Uit de vragen en specificaties voor de toepassing van 
duurzaam hout die we ontvangen van opdrachtgevers 
blijkt dat men niet altijd juist geïnformeerd is over de 
toepassing hiervan. Met het geven van informatie over 
de spelregels voor het toepassen van duurzaam hout en 
doorvragen komen we in de praktijk tot een verantwoorde 
en duurzame toepassing van houtproducten in de projec-
ten van opdrachtgevers. 

Duurzaam bouwen
Kennis ontwikkeling duurzame renovatie
• Nijhuis Noord is gevraagd om een Quick Scan te ma-

ken voor een nul-op-de-meter renovatie van grond-
gebonden woningen voor woningcorporatie Actium in 
Assen.

• Nijhuis Noord is door de gemeente Appingedam 
gevraagd om samen met de gemeente en een groep 
gebruikers de duurzame herontwikkeling van  
voormalig PostNL pand op een markante plek in het 
centrum te onderzoeken en hierin te investeren. Het 
onderzoek is in volle gang.

Figuur 28Figuur 27
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Een mooie plek om de Dag van de Duurzaamheid daar 
te onderstrepen. Dus kwam wethouder Windhouwer de 
eigenaar van de woningen, de WSN, de vlag van Nijkerk 
aanbieden. Want het project is een mooi voorbeeld van 
het positieve effect van een woning, die meer duurzaam 
is dan voorheen. Ook in de portemonnee. De huurders 
gaan € 28,00 per maand meer betalen, maar besparen  
€ 80,00 per maand aan energiekosten. Dat blijkt geen 
loze belofte, want een van de bewoners houdt het alle-
maal op zijn laptop bij en liet weten dat dat inderdaad 
klopt.

De bewoners zijn enthousiast over hun duurzaam  
gerenoveerde thuis. Een enkeling volgt de monitor die de 
opgewekte energie zichtbaar maakt. Maar iedereen weet: 
hoe meer zon, hoe lager de energierekening!

Reimarkt, uitleg over proces en werkzaamheden

Wat is Reimarkt?
Een winkel waar je duurzaam wonen kunt kopen: dát 
is Reimarkt. Reimarkt, een initiatief van verschillen-
de marktpartijen waarin Nijhuis participeert. Reimarkt 
heeft een nieuwe marktgerichte aanpak om koop- en 
huurwoningen snel energiezuinig te maken. De winkel 
functioneert volgens de retailformule: een bewoner vindt 
kant-en-klare producten voor zijn woning in het schap. 
Daarachter zit een uitgekiende strategie van product- 
innovatie, bewustwording en financiering. 

Het proces
Via Reimarkt bieden wij huurders-, eigenaren van wonin-
gen en mutatiewoningen (leeggekomen woningen van 
corporaties) een energetische verbetering aan van de 
woning. Uitgangspunt van ieder voorstel voor woning-
verbetering is de Trias Energetica. De nadruk ligt hierbij 
sterk op het terugbrengen van de energiebehoefte en een 
gezond binnenklimaat voor de bewoner.

Reimarkt vertaalt dit pakketvoorstel van Nijhuis Ensche-
de in een label- of energiesprong. In dit voorstel wordt 
onder andere aangeven welke mogelijke besparing er te 
behalen is op de totale woonlast van de bewoner. Dit in 
combinatie met de aanzienlijke comfortverbetering moet 
de bewoner overtuigen de woning te laten verbeteren.  

Als het voorstel wordt goedgekeurd door de woningei-
genaar of huurder dan voert Nijhuis Enschede het totale 
traject uit. In onderstaande voorbeeld zijn de  
verduurzamingvoorstellen weergegeven.

Veel Nederlanders wonen in een jaren ’70 rijtjeshuis. Spe-
ciaal voor die woningen ontwikkelde Reimarkt een nul-op-
de-meter-woning. Met deze energieneutrale renovatie zeg 
je je gasrekening vaarwel. Want deze woning verbruikt ex-
treem weinig energie. Die energie die je verbruikt, wek je 
zelf op met zonnepanelen en een zonneboiler. Zo betaal 
je nooit meer voor energie aan het energiebedrijf.

1. Voorkom en beperk de energievraag  
(aandacht voor bouwkundige maatregelen)

2. Gebruik zo mogelijk duurzame energie  
(zonnestroom, windenergie warmtepomp)

3. De resterende energievraag zo efficiënt mogelijk benutten. 

Dag van de DUURZAAMHEID 10 oktober 2014
Aan de Koetsendijk in Nijkerk heeft Nijhuis, in opdracht 
van WSN, in het 4e kwartaal van 2014 12 huurwoningen 
in 5 weken tijd verduurzaamd. 

Alle woningen zijn voorzien van 10 zonnepanelen voor 
stroom, 2 zonnepanelen voor warm water, dakisolatie, 
Klimaatsysteem Climarad en HR++ glas. Het energielabel 
gaat hierdoor van C naar A++.  Met als gevolg een  
besparing op de energielasten van circa € 80,00 per 
maand. 

3.3 Betrokkenheid bij de samenleving

SROI bij renovatieproject van 126 galerijen- 
woningen in Doetinchem
In de uitvraag tijdens de selectieprocedure voor  
renovatie van 126 galerijenwoningen in Doetinchem van 
woningcorporatie Sité werd ook aandacht gegeven aan de 
SROI-component. 

Voor dit project heeft SROI het doel een bijdrage te 
leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Social Return is in de visie van Nijhuis een belangrijk 
onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord  
Ondernemen. Om deze visie extra te benadrukken en 
toepasbaar te maken voor het groot onderhoud van de 
galerijwoningen aan de Beethovenlaan in Doetinchem 
hebben wij het SROI Netwerk voor Nederland en  
Vlaanderen uitgenodigd om in ons consortium deel te 
nemen.  

Voor de duur van het project hebben wij gemiddeld 4 
deelnemers opgenomen in onze aanbieding. Echter wij 
zijn begonnen met 5 enthousiaste deelnemers. 

Wij hebben als mening dat het zonde is dat vaak na een 
project een traject met een deelnemer ophoudt. Echter 
kunnen wij ook de deelnemers niet allemaal aannemen. 
Daarom hebben wij gezocht naar een baangarantie voor 
de deelnemers. Tijdens deze zoektocht zijn wij in contact 
gekomen met personeelsdienstverlener de Haldu Groep. 
De Haldu Groep heeft de garantie gegeven dat minimaal 
2 SROI deelnemers een baangarantie van 26 weken na 
afloop van het project kunnen krijgen.

Helaas tijdens de definitieve contractvorming kwam de 
vraag of wij willen werken met de personeels-dienstverle-
ner Wedeo in plaats van de Haldu groep. Dit omdat Sité 
met Wedeo werkafspraken heeft gemaakt. Na overleg met 
de Haldu groep zijn wij hiermee akkoord gegaan. Voor de 
Haldu groep hebben wij een alternatief gevonden bij het 
werk in Borculo voor woningcorporatie ProWonen. De  
uitvoering van dit project is bijna afgerond. De ervarin-
gen over de deelnemers zijn veelal positief. 

Figuur 32

Figuur 31
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Uitwerkingsrisico
Voor dit project hebben wij een post uitwerkingsrisico 
meegenomen om eventuele omissies in onze  
aanbieding mee te betalen. Dit bedrag hebben wij  
transparant bewaakt in overleg met de opdrachtgever. 
Het geld dat overblijft na oplevering zal weer worden 
besteed in het project. Het idee is om een deel van dit 
bedrag te besteden aan een luifel boven de 4e verdie-
pingsgalerij en deze te voorzien van pv-panelen. De 
voordelen voor de bewoners op de bovenste verdieping is 
dat ze “droog” bij de voordeur kunnen komen. Daarnaast 
wordt van de opbrengst van de pv-panelen gebruikt voor 
de elektrakosten van de algemene ruimten. Hierdoor 
gaan de maandelijkse servicekosten omlaag en hebben de 
bewoners een hoger besteedbaar inkomen.

Kunstwerken in de trappenhuizen
Tijdens het bouwteam kwam Sité met de vraag om meer 
herkenbaarheid aan te brengen aan de flats. Hierdoor 
ontstond het idee om een kunstenaar uit de wijk te 
vragen om samen met de bewonerscommissie een sessie 
te houden om een kunstwerk in de glazenpuien van de 
flats te maken. Tijdens deze sessies zijn de werkvoorbe-
reider van Nijhuis en de Architect ook aanwezig geweest 
om een en ander in goede banen te leiden. Hieruit zijn 2 
ontwerpen gekomen die nu geplaatst zijn in de puien van 
de trappenhuizen. Dus in samenwerking met de flat- en 
wijkbewoners zijn deze kunstwerken tot stand gekomen. 
Zie hiernaast de resultaten. Om de kunstwerken te bekos-
tigen is het budget voor het uitwerkingsrisico ook deels 
gebruikt.

Reactie opdrachtgever bij uitslag selectieprocedure
Waar andere partijen vooral het plan bouwtechnisch heb-
ben bekeken, heeft Nijhuis de beste integrale  
oplossing aangeboden. Niet alleen het gebouw, maar ook 
de omgeving met haar sociaal maatschappelijke samen-
hang is meegenomen in de totale aanbieding.

Het lijkt het erop dat 2 deelnemers een vervolgtraject 
krijgen bij een ander project van Sité. Op 16 maart 2015 
is er een evaluatie geweest van dit traject. Hieronder 
leest u enkele quotes.

Intermediair Wedeo: 
“Nijhuis heeft zich flexibel opgesteld bij eventuele aange-
paste werkzaamheden, compliment!”

Sité:
“Nijhuis had vooraf goed scherp welke werkzaamheden en 
zaken er speelden”. Ook vond Sité het heel positief dat 
de deelnemers van het SROI ook een kerstpakket hebben 
ontvangen.

Sociale verbetering
Wij zijn tijdens de selectiefase verschillende keren op 
de locatie geweest. Wat direct opvalt is dat het gebied 
tussen het water en de galerijzijde van de flats ‘luguber’ 
voelt. Ook bleek uit de beschikbaar gestelde onderzoeken 
dat er in een recent verleden ook veel overlast is geweest 
van ongewenste personen aan de achterzijde van de flats. 
Onze mening is dat, voor een groot deel, dit ontstaan is 
door de grote trappenhuizen. Vandaar hebben wij er voor 
gekozen de trappenhuizen te verplaatsen naar de hoeken 
van de flats zodat er meer “lucht” ontstaat aan de achter-
zijde van de flats. Een bijkomend voordeel is dat er een 
mooi achter terrein ontstaat waar de bewoners gebruik 
van kunnen maken. Daarom hebben wij er voor geko-
zen om daar enkele natuurlijke speelelementen, bomen 
en een bankje te plaatsen. Ook wordt het achterterrein 
omsloten door een lage haag waardoor het semi-openbaar 
wordt. Het wordt nu een plek waar de bewoners van de 
flat elkaar ontmoeten, wat weer extra bijdraagt aan een 
betere samenhang en sociale controle in de buurt. 

SROI bij renovatieproject 110 woningen in Borculo
Vanuit de uitvraag voor deze selectie moeten hier ook 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden 
ingezet. Hiervoor hebben wij de Haldu Groep bereid 
gevonden mee te denken. Op dit moment hebben wij één 
persoon aan het werk op dit project. Deze medewerker 
zat ca. één jaar in de ww. Daarvoor was hij ca. 30 jaar 
in dienst bij een middelgroot bouwbedrijf in Gelderland. 
Deze medewerker bevalt zeer goed en als beloning  
daarvoor krijgt hij een verlenging van het contract  voor 
het werk 99 woningen in Hengelo Gelderland. eveneens 
voor de opdrachtgever ProWonen.

Selectie Hospice Zwolle
In juli 2014 heeft Nijhuis Zwolle een uitnodiging gekre-
gen voor een selectie het ontwerpen,  bouwen  en het 25 
jaar onderhouden van een Hospice in Zwolle. De  
zogenoemde UAV-gc selectie is uitgeschreven door  
woningbouwvereniging Openbaar Belang uit Zwolle.  
Andere betrokken partijen zijn Stichting Hospice,  
Woningstichting SWZ en gemeente Zwolle.

De ambitieuze kernvraag van de selectie was: ziet Nijhuis 
de mogelijkheid om het Hospice te realiseren binnen het 
budget waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt  
gehouden met de eisen en wensen van de opdrachtgever 
en stichting Hospice. Een tweede vraag was of Nijhuis 
haar visie wilde geven op de functie van een Hospice en 
hoe Nijhuis dit in het ontwerp en de toe te passen mate-
rialen laat terugkomen.

Nijhuis Zwolle is vol enthousiasme begonnen aan de 
selectie. We hebben een inschatting gemaakt dat deze  
selectie niet alleen draait om techniek maar ook vooral 
om de meer zachtere aspecten. 

Om een goede visie te kunnen maken over wat een 
Hospice nou eigenlijk is en wat de do’s en dont’s zijn bij 
deze kwetsbare doelgroep hebben we een aantal inter-
views gehouden met betrokkenen bij een Hospice. We 
hebben gevraagd aan alle Nijhuis collega’s of zij iemand 
kenden die, op welke wijze dan ook, ervaring heeft met 
een Hospice. Aan de hand van de vele reacties hebben 
wij een viertal personen benaderd die allemaal vanuit een 
verschillende invalshoek betrokken waren bij een Hospice. 
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Nijhuis feliciteert Inside+
Innside + is op vrijdag 20 juni officieel geopend. Innside 
is een verbouwde boerderij aan de Zwarteweg in Zwolle 
waar twee gezinnen al meer dan zeven jaar een warm 
thuis bieden aan jongeren in de tienerleeftijd. Jongeren 
die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen 
wonen.

Zoals jaren geleden bij Henk, Trix, Henk en Tienke de 
droom voor Innside ont stond, zo was er twee jaar  
geleden een droom voor uitbreiding. Om nog meer ruimte 
te bieden aan de jongeren zijn de bewoners van Innside 
samen met een bevriende bouwkundig planvoorbereider 
begin 2013 begonnen met het maken van uitbreidings-
plannen. Dit heeft geleid tot twee paviljoens in de grote 
tuin achter de boerderij. Op basis van het rnatenplan 
heeft Beltman Architec ten uit Enschede geheel kosteloos 
een ontwerp gemaakt. Ook constructeur Jaap de Boer en 
Nieman Raadgevend Ingenieurs hebben geheel  
belangeloos meegedacht in de uitwer king van de tech-
niek. Aan verschillende aannemers is gevraagd het plan 
door te rekenen. Nijhuis Zwolle kwam hierbij als laagste 
uit de bus. 

Lokale betrokkenheid en duurzame relaties met Nijhuis 
hebben grote invloed op de selectie van leveranciers en 
onderaannemers.

Opleiden leerlingen
Nijhuis heeft in Ede voor de woningbouwvereniging 
Woonstede het groot onderhoud van 54 appartementen 
uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden heeft Nijhuis  
leerlingen ingezet om hen werkervaring te laten opdoen. 
Dit helpt ook om op termijn de beschikbaarheid van 
vakmensen voor de branche te behouden. De inzet van 
leerlingen op de bouwplaats maakt onderdeel uit van het 
Gelders Impulsplan.

Postbezorging
Verschillende vestigingen van Nijhuis laten hun post  
bezorgen door een lokale sociale werkvoorziening.   
Hiermee krijgen mensen met een afstand tot de arbeids-
markt kans om werkervaring op te doen. 

Hergebruik bouwproducten
Voor de stichting WHOE (Stichting Werkgroep Hulp-
transporten Oost-Europa) bewaart Nijhuis het bruikbare 
sanitair dat uit te renoveren woningen komt. Dit sanitair 
wordt door stichting WHOE naar Oost Europese landen  
gebracht. Zo is er in het najaar van 2014 een hulp- 
transport met sanitair naar Oekraïne gestuurd.  

Nijhuis demonteert spiegels uit badkamers van woningen 
die worden gerenoveerd en geeft deze spiegels aan de JP 
van den Bent stichting. Zij bieden ondermeer  
dagbesteding en werk aan mensen met lichamelijke en/of 
geestelijke beperkingen. Zij gebruiken deze spiegels om 
nieuwe producten te maken en die te verkopen.

Op basis van de interviews hebben we een visie  
gecreëerd welke aan de basis heeft gestaan van de  
technische uitwerking.

Bij het doorrekenen van de plannen bleek dat de  
doelstellingen van de opdrachtgever te ambitieus waren 
voor het gestelde budget. Het gevraagde plan bleek  
hiermee onhaalbaar. Vanaf dit punt zijn we met het  
projectteam gaan zoeken naar oplossingen om het plan 
wél haalbaar te maken, zonder in te boeten op comfort 
en te veel afbreuk te doen aan beeldkwaliteit.

Hoe hebben we dit gedaan:
• Enkele lastige details geoptimaliseerd.
• Energetische ambitie naar beneden bijgesteld.
• Glas op niet essentiële posities verminderd.
• MVO bijdrage Nijhuis.
• MVO ambitie bijdrage van leveranciers en comakers.

MVO bijdrage Nijhuis
De bouw van een Hospice heeft een groot maatschap-
pelijk belang, vooral ook omdat Zwolle nog geen echte 
Hospice heeft. Dit is de reden geweest dat Nijhuis zich 
volop wil inzetten om het Hospice te realiseren en heeft 
besloten om dit als MVO speerpunt voor 2015 op te 
nemen. In overleg met de directie is dan ook besloten 
om het Hospice te bouwen voor netto bouwkosten zonder 
hier algemene kosten over te berekenen.

Naast de vrijstelling van algemene kosten gaan we met 
het Zwolle team ook een keer samen op een zaterdag aan 
het Hospice werken. Dit in het kader van teambuilding 
en ook om de kosten van de Hospice zo laag mogelijk te 
houden.

MVO ambitie bijdrage van leveranciers en  
co-makers
Naast de MVO bijdrage van Nijhuis hebben we een  
ambitie kortingsbedrag meegenomen. Om dit ambitie 
bedrag om te zetten in een gegarandeerde korting gaan 
wij onze comakers en in te kopen onderaannemers en 
leveranciers ook enthousiast maken voor de bouw van 
het Hospice en hun uitdagen om creatief mee te denken 
om het Hospice te realiseren voor een zo laag mogelijk 
bedrag. 

Nijhuis heeft de paviljoens tegen kostprijs aangeboden. 
Ook de vaak grote kortingen, gegeven door onder andere 
Vos Trappen, Keller Keukens, Schreuder Installatie- 
tech niek, Nijhuis Toelevering en Grondverzetbedrijf de 
Haan, zijn in mindering gebracht op de rekening. In  
november 2013 werd ge start met de bouw en drie  
maanden later zijn de paviljoens opgeleverd. Voor, tijdens 
en na de bouw is door vele vrijwilligers de handen uit de 
mouwen gestoken. Uiteindelijk een geweldig resultaat. 
Tijdens de opening heeft Nijhuis Zwolle aan de bewoners 
van lnnside een cheque ter waarde van € 2.000,00
aangeboden voor de verdere aankleding van de paviljoens 
en de omlig gende terrassen en tuin.
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Goede doelen/sponsoring 
Sponsoring van ‘goede doelen’ vindt Nijhuis een goed 
idee, maar Nijhuis ziet het niet als een eenzijdige relatie. 

Sponsoring is gericht op: 
• Een evenwichtige relatie tussen sponsor en gespon-

sorde gericht op de lange termijn.
• De bijdrage die we leveren moet een gevoel van 

waarde opleveren voor beide partijen.
• Er kan een tegenprestatie worden verlangd in  

verhouding met de gevraagde prestatie.
• Het gesponsorde doel moet een relatie hebben met 

onze missie en visie.
• De sponsor mag geen invloed uitoefenen op de  

inhoud van het gesponsorde (goede) doel.

Verder zijn er de volgende voorwaarden van sponsoring 
en de relatie met de omgeving: 
• Het project levert een duidelijke bijdrage aan de 

sociale omgeving of gemeenschap.
• Het project heeft een duidelijk vastgesteld doel en is 

niet van politieke of religieuze aard.
• Het project vindt plaats in de lokale omgeving.
• Het project is duurzaam en bij voorkeur structureel.

Een bijdrage door de organisatie aan de medewerker, 
gemeenschap/ omgeving wordt geleverd in de vorm van:
• Menskracht - aanbieden van stageplaatsen.
• Kennis - onderwijs.
• Tijd - geld.

Een tegenprestatie, indien nodig, wordt door de mede-
werker, gemeenschap/omgeving geleverd in de vorm van: 
• Menskracht bijvoorbeeld in de vorm van arbeid of 

vrijwilligerswerk.
• Indien passend, gebruikmaken van de producten en 

diensten van de organisatie.
• Positieve uitingen die duidelijk maken dat de  

organisatie zich inzet voor medewerkers, gemeen-
schap en omgeving.

Het totale bedrag voor de goede doelen bedraagt in 2014 
€ 80.337,00. Dit bedrag was in 2013 € 73.050,00.

• “Weekendschool Toppers Op Zondag”  
Deze school 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 jon-
geren gemotiveerd en gestimuleerd om een bewuste 
keuze te maken voor een studie en/of beroep. Nijhuis 
biedt financiële ondersteuning, bezoeklocaties en 
gastdocenten.

Voorbeelden sponsoring
Hieronder een aantal voorbeelden van sponsoring waar-
aan Nijhuis in 2014 heeft deelgenomen.

• Dag van de Architectuur (Groningen)  
Een landelijk cultureel evenement in Nederland en 
Vlaanderen met als doel het onder de aandacht 
brengen van architectuur aan een zo groot mogelijk 
publiek. Een medewerker van Nijhuis Noord heeft 
zitting in het bestuur van De dag van de architectuur 
Groningen.

• Groningen Woont  
Groningen Woont is een platform dat vraag en 
aanbod van nieuwbouwwoningen in de gemeente 
Groningen bij elkaar brengt. Het draait om woon- 
wensen van de consument Deelnemers aan het 
Platform Groningen Woont (ontwikkelaars, bouwers, 
makelaars en gemeente) willen graag maximaal 
inspelen op die wensen. Daarnaast laten we zien 
dat Groningen een geweldige woonstad is. Nijhuis is 
sponsor van dit platform.

• Stichting Cascaderun Hoogeveen  
Jaarlijks neemt een team vanuit Nijhuis deel aan deze 
run. De inschrijfgelden komen grotendeels ten goede 
aan diverse goede doelen, zoals: Unicef, Stichting 
ALS Nederland, VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen, 
Kanker) Stichting Shoma (onderwijs Tanzania).  

• Rabo IJsbaan Duiven 
Nijhuis heeft in Duiven aan een nieuw centrum 
gebouwd. In dit project zullen verschillende sociale 
functies voor de gemeenschap in Duiven worden 
ondergebracht. Om een ondersteuning te geven aan 
deze gemeenschap heeft Nijhuis het jaarlijkse  
evenement met een overdekte ijsbaan gesponsord.  
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Daarnaast wordt een structuur ontwikkeld waarbij alle  
informatie (onder andere kennis, kosten, CAD-type, 
technische informatie, beheer) van een project aan elkaar 
wordt gekoppeld. De toepassing van Trento® BIM 3D 
wordt in 2016 ingezet.

De comfortabele Trento® woning
Als antwoord op de vraag naar duurzame, groene  
woningen in de markt ontwikkelt Nijhuis de comfortabele 
Trento® woning. Deze woning gaat verder dan de  
wettelijk vereiste EPC. Er zijn, samen met drie adviseurs, 
eisen geformuleerd waaraan deze woning moet voldoen. 
De comfortabele Trento® woning kijkt vooral naar de 
woonbeleving en het binnenklimaat van de woning. Met 
de comfortabele Trento® woning wil Nijhuis meer  
kwaliteit voor de eindgebruiker gaan toevoegen aan haar 
product. Waar we in de eerste jaren van Trento® bezig 
zijn geweest met het terugdringen van de verspilling en 
de faalkosten, richten we ons nu op het slim toevoegen 
van kwaliteiten voor de eindgebruiker.

Continue verbetering
Trento® woningbouw is continu in verbetering. We  
evalueren met onze opdrachtgevers,  co-makers en 
collega’s om elk volgend project nog beter te realiseren. 
Daarnaast blijven we co-makership ontwikkelen voor de 
onderdelen waarvoor we dit nog niet geregeld hebben. 

Trento® renovatie
Al decennia lang renoveert en 
onderhoudt Nijhuis woningbouw  
projecten. 

Als conceptaanbieder voor de nieuwbouw heeft Nijhuis 
vier jaar geleden de keuze gemaakt om ook voor de 
renovatie concepten te ontwikkelen. BPO heeft hiervoor 
eerst een inventarisatie gemaakt binnen de verschillen-
de vestigingen. Daarna heeft zij een proces ontwikkeld 
voor Trento® renovatie. BPO is nu vooral bezig met het 
ontwikkelen van tools, co-makership en educatie om 
voor Trento® renovatie ook te kunnen gaan herhalen en 
verbeteren.
 

Bouwprocesontwikkeling (BPO)

Al meer dan 15 jaar ontwikkelt en verbetert Nijhuis de 
concepten voor de nieuwbouw en renovatie van  
woningen. Dit gebeurt door de afdeling bouwproces- 
ontwikkeling (BPO).

Trento® woningbouw
15 jaar geleden is Nijhuis begonnen 
met het structureel aanpakken van 
verspilling en faalkosten binnen de 
nieuwbouw van woningen. 
Zij is hiervoor gaan integraal ontwerpen. Tijdens het 
integraal ontwerpen wordt het woningontwerp  
geoptimaliseerd door in samenhang de klantwens, de 
bouwtechniek en de installatie te ontwerpen. Hiervoor 
maakt Nijhuis gebruik van haar eigen software, kennis-
bank, CAD-bibliotheek en intranet. Het integraal ontwerp 
stuurt optimaal de productie van de comakers aan. Vanuit 
het integraal ontwerp is Trento® woningbouwconcept 
ontstaan. Het concept is een vooruitbedachte oplossing 
van het bouwsysteem, proces, comakership en eigen 
organisatie. De gemaakte keuzes zijn voorwaarde en 
uitgangspunt voor de onophoudelijke verbeterings- 
inspanning.

Voor Trento® woningbouw wordt het volgende  
ontwikkeld:

Trento® BIM 3D
Hierbij brengen we integraal ontwerpen en de  
informatiestroom rondom het project naar een volgend 
niveau. Het integraal ontwerpen gebeurt in een 3D  
omgeving. 

Voor Trento® renovatie wordt het volgende ontwikkeld:

Bewonerscommunicatie
Bewoners zijn belangrijk binnen renovatie en onderhoud. 
Hiervoor verzamelt BPO hulpmiddelen en stellen we die 
beschikbaar via intranet. Daarnaast wordt er met een  
externe partij verder gekeken hoe we dit nog beter  
kunnen doen.

Trento® renovatie start 
Elk project begint met een goede start. Met behulp van 
Trento® renovatie start wordt het proces van Trento® 
renovatie uitgelegd aan de opdrachtgever. Hierbij wordt 
ook aangegeven wat van hem wordt verwacht en wat hij 
van ons kan verwachten.

Integraal ontwerp renovatie 
Met het integraal ontwerp voor de renovatie brengen we 
de getekende informatie van renovatieprojecten in één 
tekenomgeving en bron en optimaliseren we de samen-
hang tussen klantwensen, bouwtechniek en installatie-
techniek. Binnen de tool geven we de bestaande situatie, 
het te slopen deel, het nieuw toe te voegen deel en de 
werkgebieden aan. Deze output wordt gebruikt richting 
de bewoners, de opdrachtgever en voor de uitvoering.

Opname 
Om goed een project uit te voeren is een goede opname 
essentieel. Hiervoor ontwikkelen we een gestructureerde 
methodiek.

Energiecoaching 
Energiebesparingen voor bewoners worden nu gemaakt op 
basis van adviesberekeningen en zijn voor alle bewoners 
hetzelfde. Hierbij wordt niet ingegaan op het gedrag van 
de bewoner, terwijl dit gedrag de meeste invloed heeft 
op het energiegebruik. Via een tool maken we dit gedrag 
inzichtelijk en brengen de werkelijke besparing voor de 
bewoner in beeld. Daarnaast geven we de bewoner inzicht 
in haar/zijn energiegebruik en helpen zo verder energie 
en dus geld te besparen.

Proces modelwoning 
De modelwoning heeft drie functies: destructieve 
opname, testen van de gekozen oplossing(en) en als 
bewonersinformatiepunt. Voor de modelwoning willen 
we de informatie van het testen van de oplossingen 
goed vastleggen.

Logistiek 
Renovatie en onderhoud vindt plaats in de wijk waarin 
ook gewoond wordt. Er is dus weinig ruimte voor de 
opslag van materialen. Het aanleveren van materialen 
vindt dus just in time en per woning plaats. 

Componenten
De backbone van de oplossing zijn de componenten 
die we gebruiken voor de renovatie en onderhoud. 
Er worden keuzes voor componenten gemaakt. Deze 
worden dan voorzien van kosten, CAD-types en kennis 
en worden daarna blijvend verbeterd. De componenten 
zijn input voor verschillende tools (zoals de project- 
registratie).
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4. Profit

4.1 Organisatie

Nijhuis is een besloten vennootschap (B.V.) en is een 
100% dochteronderneming van Nijhuis Rijssen B.V. Deze 
bovenliggende vennootschap fungeert uitsluitend als een 
holding-vennootschap. Alle (operationele) activiteiten 
vinden plaats vanuit Nijhuis Bouw B.V. De UBO’s  
(Ultimate Benificial Owner) zijn de heren R. Nijhuis 
(50%) en F.J. Nijhuis (50%).

4.2 Afzetmarkt

Met 5 vestigingen zijn wij actief in het noorden, oosten 
en midden van Nederland. De vestigingsplaatsen zijn 
Assen, Zwolle, Enschede, Rijssen en Apeldoorn.  Vanuit de 
vestiging Apeldoorn wordt een deel van de Randstad, De 
Betuwe en Brabant bediend. 

De omzet wordt nagenoeg geheel gerealiseerd in de 
woningbouw in de ruimste zin van het woord (inclusief 
bijvoorbeeld zorgcomplexen en in geïntegreerde projecten 
commerciële ruimtes/winkels). 

De sectoren binnen de woningbouw zijn als volgt samen-
gesteld:
• Nieuwbouw woningen circa 40% van de omzet.
• Renovatie/groot onderhoud 50% van de omzet.
• Kleinschalig mutatieonderhoud en particuliere  

opdrachtgevers: 10% van de omzet. 

De realisatie van de omzet vindt plaats in opdracht van 
diverse partijen. De woningbouwverenigingen/corporaties 
zijn het meest dominant vertegenwoordigd. Zij zijn  
verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de omzet. 
Vanuit eigen projectontwikkeling wordt circa 20% van 
de omzet gerealiseerd. De overige 10% komt tot stand in 
opdracht van externe ontwikkelaars en individuele kopers 
(CPO). 

Hierna volgt een overzicht van door Nijhuis gebouwde 
en gerenoveerde woningen. Onder renovatie verstaan we 
ook groot-onderhoud en woningverbetering. Daarnaast 
verlenen we service- en mutatieonderhoud voor bezit van 
woningcorporaties en overige vastgoedbeheerders. 

Hiervoor bezoeken onze medewerkers zo’n 2500 adressen 
op jaarbasis.

2014 2013 2012
Aantal opgeleverde  

nieuwbouwwoningen

283 354 363

Waarvan Trento Woningbouw 222 105 331

Aantal gerenoveerde woningen 1614 1532 887

   

4.3 Omzet en resultaten

De omzet van Nijhuis is over het boekjaar 2014 uitgeko-
men op 128 miljoen euro.  Het verloop over de afgelopen 
5 jaar ziet u in de volgende grafiek.

4.4 Financiële parameters

De ontwikkeling van het eigen vermogen, het totaal 
vermogen en de daaruit volgende solvabiliteit is over de 
afgelopen 5 jaar als volgt geweest:

Totaal  
vermogen

Eigen  
Vermogen

Solvabiliteit

2010 49 miljoen euro 28 miljoen euro 57%

2011 60 miljoen euro 32 miljoen euro 53%

2012 55 miljoen euro 33 miljoen euro 60%

2013 57 miljoen euro 34 miljoen euro 60%

2014 52 miljoen euro 30 miljoen euro 58%

Figuur 33

Figuur 35

Figuur 34
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Een verdere specificatie van de kerncijfers over de 
periode  2010-2014 ziet u in de grafiek hieronder.

2014 2013 2012 2011 2010

Omzet 127.925 100.435 119.624 131.160 115.812

Personeelskosten 20.416 21.728 24.418 24.771 24.586

Bedrijfsresultaat 3.176 2.989 3.171 5.877 4.962

Winst voor belastingen 2.322 1.616 1.450 5.075 4.616

Netto winst 1.783 1.257 1.222 3.849 3.529

Balans totaal 52.458 57.397 54.901 59.788 49.171

Vlottende activa 46.509 54.084 51.081 55.813 44.778

Eigen vermogen 30.204 34.269 33.012 31.790 27.941

Kortlopende schulden 20.782 21.396 20.599 26.108 19.514

Geïnvesteerd vermogen 31.676 36.001 34.302 33.680 29.657

Gemiddeld aantal medewerkers 250 268 300 314 322

Productiviteit omzet (x € 100.000) 

per medewerker

512 375 399 418 360

Operationele marge (%) 2,5 3,0 2,7 4,5 4,3

Netto marge (%) 1,4 1,3 1,0 2,9 3,0

Netto winst gemiddeld EV (%) 5.9 3,7 3,8 12,9 13,1

Rendement op geïnvesteerd vermogen (%) 10 8,3 9,2 17,4 16,7

Solvabiliteit 57,6 59,7 60,1 53,2 56,8

Current ratio 2,2 2,5 2,5 2,1 2,3

Van Dun & Bradstreet, een organisatie die de financiële 
gezondheid van bedrijven beoordeelt, heeft Nijhuis in 
2014 het certificaat D-U-N-S nummer 403517816  
ontvangen. Hiermee staat Nijhuis geregistreerd als D&B 
rating 1 bedrijf ‘hoogste kredietwaardigheidsklasse,  
minimaal risico op faillissement’.

4.5 Stakeholders

In 2013 hebben wij onze verschillende stakeholders  
geïnvetariseerd en de eerste gesprekken gevoerd in 
het kader van MVO. Het afgelopen jaar hebben wij de 
communicatie met onze stakeholders uitgewerkt in een 
‘stakeholdersdashboard’; Hierin is per groep stakeholders 
vastgelegd welke belang of invloed deze heeft en op 
welke wijze en met welke frequentie wij hiermee  
communiceren.

We onderscheiden de volgende groepen stakeholders: 
• Medewerkers.
• Directie/Aandeelhouders.
• Directie/Aandeelhouders.
• Klanten (kopers/huurders).
• Klanten (professionele relaties).
• Overheid.
• Branche.
• Toeleveranciers (co-makers, onderaannemers, leve-

ranciers).
• Omgeving, algemeen publiek.
• Concurrentie.

Ketensamenwerking
De woningen op basis van ons Trento®-concept realiseren 
wij op basis van duurzame samenwerking met  
toeleveranciers ofwel co-makership. Het betreft een  
vergaande vorm van een langdurige en intensieve samen-
werking tussen Nijhuis en geselecteerde toeleveranciers. 

De samenwerking omvat afstemming tussen bedrijfspro-
cessen voor Trento® woningbouw en Trento® renovatie 
met als doel deze samen te verbeteren om faalkosten en 
verspilling te vermijden en een product te leveren wat 
beantwoord aan wensen van onze klanten. Periodiek 
vinden evaluatiegesprekken met alle co-makers plaats om 
de samenwerking te verbeteren. 

Lidmaatschappen
Nijhuis is ondermeer aangesloten bij de volgende  
verenigingen/stichtingen:
• NVB - De Nederlandse Vereniging van  

Bouwondernemers (www.nvb-bouw.nl).
• SBIB - Stichting Beoordeling Integriteit  

Bouwnijverheid (www.sbib.nl).
• Stichting Pioneering (www.pioneering.nl).
• Netwerk Conceptueel Bouwen  

(www.conceptueelbouwen.nl).
• Stichting KOVON - Kwaliteit Ontwikkeling Vastgoed 

Onderhoud Nederland.
• Vereniging Restauratie Noord   

(www.restauratienoord.nl)

Medewerkers van Nijhuis vervullen geen bestuurstaken of 
andere specifieke taken. 

Selectie van onderwerpen voor dit verslag 
De in dit verslag  gerapporteerde onderwerpen hebben 
wij met onze stakeholders op basis van branchegegevens, 
gesprekken en enquetes bepaald. Alle onderwerpen rechts 
van de lijn zijn gerapporteerd in dit verslag.

Figuur 36

Figuur 37
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Belangrijkste aandachtspunt is een verbetering van de 
communicatie. Dat geldt op diverse gebieden:
• Tijdige communicatie over knelpunten en wijzigingen 

in de voortgang en de planning.
• Samenwerking van Nijhuis met andere disciplines/ 

onderaannemers.
• Terugkoppeling bij de afhandeling van een klacht.
• Tijdige communicatie over meer- en minderwerk. 

Er was een bovengemiddeld positieve beoordeling op de 
volgende onderdelen:
• Het doen van proactieve voorstellen ter verbetering.
• De mate waarin rekening wordt gehouden met de 

bewoners in het project (bij renovatieprojecten).
• Veilig werken.
• Het nakomen van afspraken. 
• Kwaliteit van het geleverde werk.
• Oplevering conform budget/uitgangspunten.

In 2015 wordt het aantal klanttevredenheidsonderzoeken 
geïntensiveerd, waardoor een nog beter beeld ontstaat. 
Ook wordt geprobeerd, door opdrachtgevers vooraf om 
medewerking te vragen, de response van 55% te  
vergroten. 

Nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond wordt de 
woning overgedragen aan de klant met een ‘opleverings-
formulier’. Hierin worden ondermeer punten vastgelegd 
die niet aan de gestelde eisen voldoen en moeten worden 
verbeterd. Natuurlijk streven wij naar zo weinig mogelijk 
opleveringspunten per woning!

4.6 Klanttevredenheid

De opdrachtgever, particulier en professioneel, is één van 
de belangrijkste stakeholders. Klanttevredenheid is dan 
ook één van de kernwaardes van Nijhuis. Continue wordt 
gestreefd naar een kwalitatief goed product tegen een 
concurrerende prijs dat voldoet aan de wensen en eisen 
van de klant. 

De opdrachtgevers worden onderverdeeld in professionele 
opdrachtgevers (70%), overwegend woningbouw- 
corporaties, en particuliere opdrachtgevers (30%).

Voor de meting van de klanttevredenheid bij individuele 
kopers wordt gebruik gemaakt van het platform van de 
SKB (Stichting Klantgericht Bouwen). De kopers worden 
benaderd via het garantie-instituut (SWK) en de meet- 
resultaten worden gepubliceerd op www.bouwprestaties.
nl. In de enquête bestaat eveneens de mogelijkheid, 
naast een kwantitatieve beoordeling, voor een review (die 
desgewenst anoniem op de website wordt geplaatst).
De response op de via het SWK verspreide enquête is laag. 
In 2015 wordt, in overleg met het SWK, onderzocht hoe 
tot een hogere response kan worden gekomen. 

Nijhuis Rijssen heeft een totale beoordeling van 7,7 
waarbij Nijhuis Apeldoorn niet verder komt dan een 6,0 
(op basis van één beoordeling). Het aantal opgeleverde 
koopwoningen ligt in 2015 substantieel hoger dan in 
2014. Gevoegd bij een mogelijk betere response ontstaat 
dan een representatiever beeld. 

Voor de meting van de klanttevredenheid van  
professionele opdrachtgevers wordt gebruik gemaakt van 
een extern bureau. In 2014 zijn in totaal 21 klant- 
tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De gemiddelde 
score komt uit op 7.7. 

4.7 Ontwikkelingen NKS  
 (Nijhuis Kwaliteits Systeem)

Medio 2014 is ons certificaat voor kwaliteitsmanagement 
(ISO 9001-2008) en veiligheidsmanagement  
(VCA** 2008/5.1) weer voor 3 jaar verlengd.  
Hiervoor zijn in alle vestigingen audits (toetsingen)  
uitgevoerd door KIWA. 

Onze doelstelling was om Nijhuis in 2014 te laten  
certificeren voor Maatschappelijk Verantwoord  
Ondernemen (MVO). De eisen uit de MVO-prestatieladder, 
een norm op basis waarvan een bedrijf zich laat  
certificeren, hebben wij vertaald naar de Nijhuis-situatie. 
Dit hebben wij in september laten toetsen waarbij de 
conclusie was dat we dit te globaal hadden uitgewerkt en 
nog een verdiepingsslag moeten maken. Wij hebben onze  
doelstelling aangepast en laten ons nu certificeren in 
2015 volgens de MVO-prestatieladder niveau 3.

Onze doelstelling is maximaal 4 opleveringspunten per 
woning. Hierin slagen wij niet altijd. Door invoering 
van het Trento renovatieconcept bij renovatieprojecten 
beperken wij het aantal opleveringspunten verder.

2014 2013 2012
Gemiddeld aantal opleveringspunten per 

nieuwbouwwoning

4 4 16

Gemiddeld aantal opleveringspunten per 

gerenoveerde woning

5 5 4

Aantal opgeleverde woningen met meer 

dan 14 opleveringspunten

14 24 55

Figuur 38
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BOT-overleg 
Op donderdag 9 oktober hebben wij opnieuw het Benen 
Op Tafel overleg gehad. Kortweg BOT-overleg. Het BOT- 
overleg is een informele, niet genotuleerde vergadering 
en waar in een dialoog vorm wordt gesproken over diverse 
onderwerpen.

Tijdens dit overleg was de voltallige ondernemingsraad 
aanwezig evenals de directie, een directielid en het hoofd 
van Personeel & Organisatie. Door het jaar heen hebben 
de bestuurder, het hoofd van de afdeling Personeel & 
Organisatie en de ondernemingsraad diverse onderwerpen 
verzameld. Vooraf zijn in samenspraak met de directie 
een viertal onderwerpen vastgesteld waarover gesproken 
zou worden. De onderwerpen waren: personele zaken, de 
CAO, de OR-evaluatie en Trento.

Financiële commissie/periodecijfers 
In de financiële commissie houden we toezicht op het 
financiële reilen en zeilen van de onderneming. We 
hebben het financiële en sociale jaarplan en de periode-
cijfers beoordeeld en eventueel hierover vragen gesteld. 
Het afgelopen jaar is het financiële jaarplan ruim boven 
verwachting uitgekomen, dit is hoofdzakelijk veroorzaakt 
door een hogere omzet dan in het plan was voorzien en 
een aantrekkende verkoop van woningen heeft hierin ook 
een grote rol gespeeld. 

Nieuwe Arbodienst 
Per 1 januari 2015 is Perspectief de nieuwe Arbodienst 
van Nijhuis Bouw. In oktober 2014 hebben wij samen met 
Personeel & Organisatie een gesprek gehad met  
Perspectief. Tijdens dit gesprek hebben we over diverse 
zaken gesproken. In de basis is de werkmethode gelijk 
aan die van de Arbo Unie. 
Nieuw is dat Perspectief werkt met een verzuimconsulent.
Deze verzuimconsulent neemt het eerste contact op met 
de zieke medewerker en stuurt de medewerker zo nodig 
door naar de bedrijfsarts. Indien nodig komt de consulent 
ook op de vestigingen Rijssen, Apeldoorn en Assen.
Nijhuis denkt in “Perspectief” de juiste partner op het 
gebied van Arbo en verzuim te hebben gevonden. Per-
spectief staat voor: Betrokkenheid en maatwerk in arbo-
dienstverlening.

5. De Ondernemingsraad

Inleiding
Voor Nijhuis Bouw B.V. was 2014 een jaar waarin een 
mooie omzetstijging plaatsvond. En zo het op moment 
van schrijven lijkt kan het jaar met positieve cijfers  
worden afgesloten. Na jaren van krimp en lage  
rendementen lijkt het tij nu te keren. De plannen worden 
gehaald en mogelijk overtroffen. Zonder al te positief te 
zijn, lijkt het jaar 2015 weer wat rendabeler te worden.

Werkkostenregeling 
Na een lange aanloop van een aantal jaren heeft de rege-
ring nu definitief vastgesteld dat de werkkostenregeling 
per 1 januari 2015 verplicht ingaat. 

Nijhuis is het afgelopen jaar druk bezig geweest om het 
een en ander administratief in goede banen te leiden. 
Daarnaast wordt er gekeken of er regelingen aangepast, 
dan wel geschrapt moeten worden om het forfait te ha-
len. Want overschrijden van het forfait betekent dat over 
het meerdere belasting moet worden betaald, tegen een 
tarief van 80%. Dat is dus niet de bedoeling.

De regelingen waar de werkkostenregeling betrekking op 
heeft, zijn veelal secundaire arbeidsvoorwaarden waar 
de OR geen instemmingsrecht op heeft. De OR heeft 
gecontroleerd en toezicht gehouden op het naleven van 
regelingen die zijn vastgelegd in de CAO en die volgens 
de WOR advies- of instemmingsplichtig zijn.

De directie heeft na grondig onderzoek besloten om 3 
regelingen niet meer te faciliteren dit zijn:
• De betaalde vakbondscontributie (fiscale regeling).
• Het fietsplan.
• De fitnessregeling.

Ter compensatie wordt de bijdrage voor een aanvullen-
de ziektekostenverzekering van € 150,00 per jaar netto 
verstrekt in plaats van bruto. 

De vervallen regelingen hadden betrekking op een deel 
van de werknemers, de verstrekking van de bijdrage voor 
een aanvullende ziektekostenverzekering komt ten goede 
aan alle werknemers.

Stofvrij werken 
De VGWM-commissie heeft een brief gestuurd naar het  
Arboteam met de vraag of er aandacht besteed kon 
worden aan het stofvrij werken binnen Nijhuis Bouw B.V. 
Het Arboteam heeft besloten hier Nijhuis breed meer 
aandacht aan te geven.

De medewerkers van de materieeldienst zijn hiermee 
aan de slag gegaan. Voor de meeste machines hebben 
zij een passende oplossing gevonden. Hierdoor zijn de 
meeste machines voorzien van de juiste voorgeschreven 
afzuiging.

En als jullie zelf ideeën hebben of feedback, geef dit door 
aan de materieeldienst of de VGWM-commissie zodat  
iedereen een prettige, werkbare en stofvrije werkomge-
ving heeft.

RIE 
Dit jaar is de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) 
vernieuwd. Eén keer in de 3 jaar is dit noodzakelijk.
Deze is dit jaar uitgevoerd door Arbodienst Perspectief. 
De OR werd gevraagd mee te denken over onderwerpen 
die zij belangrijk vonden. In een gesprek met de  
Arbodienst kwamen de volgende punten naar voren: 

• Werkdruk. 
• Duurzame inzetbaarheid. 
• Kwartsstof.

De Arbodienst heeft deze punten meegenomen in het 
plan van aanpak.
In de komende tijd zullen we ons als VGWM daar ook mee 
bezig houden. Vooral de kwartsstof blijft voor ons een 
aandachtspunt.

EHBO-BHV in nieuwe vorm
Per 1 januari 2015 verandert de EHBO/BHV cursus.
Vanaf deze datum wordt er geen EHBO-cursus meer  
gegeven, maar alleen een BHV-cursus.

Hieronder een overzicht van wat globaal de grootste 
wijzigingen zijn:
• Nieuwe aanbieder Bloemendal training.
• Eénmaal per jaar cursus in plaats van 3 maal per 2 

jaar.
• Theoriedeel E-learning voor de cursus kun je het in 

eigen tempo doornemen en afronden.
• Het praktijkdeel wordt van 16.00 uur tot 20.00 uur 

gehouden.
• Deelnemers krijgen een vergoeding van € 50,00 voor 

deelname.

Bouwradius cursus Klantgericht denken en  
handelen
Begin 2014 heeft binnen Nijhuis Bouw B.V. de cursus 
Klantgericht denken en handelen plaatsgevonden voor 
CAO-personeel. Eén van de doelstellingen was de me-
dewerker bewust maken van de veranderingen in de 
bouwsector, alsmede de verandering van de rol van 
de bouwplaatsmedewerker. Over het algemeen waren 
het geslaagde trainingsdagen. De uitkomsten van deze 
trainingsdagen zijn door Bouwradius samengevat en met 
enkele bouwplaatsmedewerkers en vestigingsdirectie  
geëvalueerd, waarna deze uitkomsten naar alle deelne-
mers zijn teruggekoppeld.

OR-reglement en instellingsbesluiten 
Vanwege een aantal wijzigingen in de WOR, Wet op de 
Ondernemingsraden, moesten wij ook ons reglement en 
de instellingsbesluiten van de diverse commissies wijzi-
gen. De drie belangrijkste wijzigingen hadden  
betrekking op de vervallen handtekeningvereiste van niet 
vakbondsleden, scholing van de ondernemingsraad en de 
verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissie. Iedere 
verkiesbare werknemer kan zich nu kandidaat stellen voor 
de ondernemingsraad.

Daarnaast moest ook de planning en het verkiezingspro-
tocol worden aangepast op het reglement. Alles is nu 
aangepast en up-to-date.
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6. Global Reporting Initiative (GRI)

Standaard informatie
Strategie & Analyse          Hoofdstuk
G4-1 Relevantie van MVO voor de organisatie       1.1
G4-2 Effect van MVO op de organisatie        1.2

Organisatieprofiel
G4-3 Naam van de organisatie         1.1, 4.1
G4-4 Voornaamste merken, producten, diensten       1.1, 4.2
G4-5 Locatie van het hoofdkantoor             1.1
G4-6 Landen waar de organisatie actief is        1.1
G4-7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm       1.1
G4-8 Afzetmarkten          1.1
G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie       1.2
G4-10 Werkgelegenheid          2
G4-11 Collectieve arbeidsovereenkomst        2.1
G4-12 Toeleveringsketen          3.3, 4.5
G4-13 Significante veranderingen         1.1
G4-14 Voorzorgsprincipe          3.1, 3.2
G4-15 Onderschrijving handvesten        2.13
G4-16 Lidmaatschap van verenigingen        4.5

Geïndentificeerde Materiële aspecten & Grenzen
G4-17 Entiteiten           1.1, 7
G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud       1.2, 4.5
G4-19 Materiële onderwerpen         4.5
G4-20 Reikwijdte van aspecten binnen de organisatie      4.5
G4-21 Reikwijdte van aspecten buiten de organisatie      4.5
G4-22 Effect van herformuleringen (waar relevant opgenomen in het betreffende hoofdstuk) 
G4-23 Veranderingen t.o.v. eerdere verslagen (waar relevant opgenomen in het betreffende hoofdstuk)

Overleg met stakeholders
G4-24 Betrokken stakeholders         4.5
G4-25 Identificatie en selectie van stakeholders        4.5
G4-26 Aanpak dialoog          4.5
G4-27 Onderwerpen en vraagstukken geïnventariseerd      4.5

Verslagprofiel
G4-28 Verslagperiode          1.1
G4-29 Meest recente verslagen         1.2
G4-30 Verslagleggingscyclus         1.1
G4-31 Contact           omslag
G4-32 Applicatieniveau van het jaarverslag       6

Bestuursstructuur
G4-34 Bestuursstructuur hoogste bestuurslichaam       4.1

Ethiek en Integriteit
G4-56 Gedragscodes          2.11
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Specifieke informatie
Economische indicatoren
EC 1 direct genereerde economische waarden       4.3

Milieuprestatie indicatoren
EN 3- Direct en indirect energieverbruik binnen de organisatie (scope 1 en 2)   3.1
EN 15-21 Emissies          3.1
EN 19 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen 3.1
EN 23 Totaalgewicht afval naar soort/type afval en verwijderingsmethode.    3.1
Arbeidsomstandigheden & Volwaardig werk
LA 1-3 Werkgelegenheid          2.2
LA 5-8 Gezondheid & Veiligheid Medewerkers       2.7
LA 6 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen en verzuimcijfers en het aantal 
werkgerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht.      2.8
LA 12 Diversiteit           2

Mensenrechten
HR 1-12 Mensenrechten          2

Maatschappelijke prestatie-indicatoren
SO 9-10 Leveranciersonderzoek         4.5

Productverantwoordelijkheid
PR 5 Resultaten van onderzoeken naar klanttevredenheid      4.6

7. Organogram Nijhuis Bouw B.V.



8. Contactgegevens Nijhuis Bouw B.V.

Wilt u meer informatie of heeft u opmerkingen op dit verslag? Stuur dan een mail naar Henk Hoenink.  
Zijn mailadres is mvo@nijhuis.nl. 


