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Inleiding
Organisatie en bestuur 
Met circa 270 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 woning-
bouw. Ook is Nijhuis actief op het gebied van locatieontwikkeling. 

De activiteiten hebben in 2016 vanuit drie vestigingen plaatsgevonden, te weten:
• Nijhuis Noord met als vestigingsplaats Assen.
• Nijhuis Rijssen met als vestigingsplaats Rijssen.
• Nijhuis Apeldoorn met als vestigingsplaats Apeldoorn. 

De vestiging Rijssen werkt naast de hoofdvestiging in Rijssen eveneens vanuit een tweetal  
nevenvestigingen. Deze 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 stafdien-
sten omvatten de Centrale Financiële Administratie, Personeel & Organisatie, ICT, Kwaliteit, 
Arbo en Milieu, Bouwprocesontwikkeling, Samenwerking en de Materieeldienst. 

De centrale directie wordt, evenals voorgaande jaren gevormd door de twee broers  
drs. F.J. Nijhuis en drs. R. Nijhuis. De wet bestuur en toezicht (WBT) geeft aan dat gestreefd 
moet worden naar een participatie van tenminste 30% vrouwen in het bestuur van de onder-
neming. De huidige directie geeft bij eventuele toekomstige wisselingen, 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 directievoorzitter van Bouwfonds 
Property Development. 

In het gehanteerde model van een gedecentraliseerde organisatie worden de vestigingen aan-
gestuurd door een managementteam onder leiding van een vestigingsdirecteur.

De invulling van de vestigingsdirectiefunctie is als volgt:
• De heer A.J. de Ruiter voor de vestiging Nijhuis Noord (vanaf 1 april 2016).
• De heer H.T.A. Grobben voor de vestiging Nijhuis Rijssen.
• De heer H.A. Bosch voor de vestiging 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 vestigingsdirecties. Aanvullend daarop zijn er twee-
maandelijkse besprekingen met de gezamenlijke vestigingsdirecties. 

Daar waar nodig of zinvol wordt de Ondernemingsraad ingeschakeld. 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 heeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer verankerd in het in 2015 
behaalde certificaat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
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Relevantie van maatschappelijk verantwoord ondernemen  
voor de organisatie 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor een al 110 jaar bestaand familiebedrijf een 
vanzelfsprekendheid. 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 communicatie 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 werk-
omgeving voor de medewerkers, 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 zo min mogelijke belasting voor het milieu. 

Dit heeft ook tot gevolg dat veiligheid en gezondheid altijd prioriteit hebben boven snelheid 
en financiën. 

Waarom certificering?
Nijhuis is tot certificering op niveau 3 van de MVO Prestatieladder gekomen omdat dit al heel 
dicht aan ligt tegen de bestaande visie en bedrijfsvoering. Certificering borgt voor de toekomst 
de kernwaarde van maatschappelijk verantwoord ondernemen en past uitstekend in het nastre-
ven van de hoofddoelen veiligheid, duurzaamheid, kwaliteit en klanttevredenheid. 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 kosten en 
het rendement, zet aan tot innovatie en last but nog least draagt het bij aan de lange termijn-
doelstellingen 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 2016 binnen Nijhuis zijn:
• De memo van de centrale directie ‘Uitgangspunten plan 2016’.
• Het jaarplan 2016 en de evaluatie van het jaarplan 2015 van de verschillende vestigingen.
• Het jaarbericht 2016.
• De beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
• Het MVO-jaarverslag 2015.
• De Global Reporting Initiative Standards Index (internationale richtlijn voor duurzaam-

heidsverslaglegging).

Totstandkoming van het MVO-verslag
De rapportageprincipes voor het samenstellen van het MVO-jaarverslag zijn:
• ‘Stakeholderbetrokkenheid’.
• ‘Duurzaamheid in relatie tot de omgeving van Nijhuis’.
• ‘Selectie belangrijke onderwerpen’.
• ‘Volledigheid’.

Veel informatie is beschikbaar op basis van managementrapportages en het financieel jaarver-
slag. Deze informatie wordt door onze MVO-aanspreekpunten per vestiging beoordeeld en waar 
nodig aangevuld op basis van de volgende criteria:
• Zijn er stakeholders die het onderwerp belangrijk vinden?
• Is het eis uit Global Reporting Initiative Standards-Index?
• Zijn er meer belangrijke onderwerpen?

In hoofdstuk 4 is uitgewerkt hoe wij met onze stakeholders communiceren. Verder is in dit 
verslag een inhoudsopgave van de relevante hoofstukken de GRI Standards Index opgenomen. 
Hiermee is zichtbaar welke aspecten in welk hoofdstuk of welke hoofdstukken worden behan-
deld.
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People
Inleiding
In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de personeelsbezetting en het personeelsver-
loop in 2016 en wordt er een vergelijking gemaakt met voorgaande jaren. Er worden een aantal 
statistische overzichten weergegeven die kort worden besproken. 

Het personeel is het belangrijkste instrument van Nijhuis. Het is onze plicht om te zorgen voor 
veilige arbeidsplekken. Samen oud worden is onderdeel van de zorgplicht. Hoe kun je gezond 
werkzaam zijn tot je 67e jaar. Medewerkers worden gestimuleerd middels ontwikkelgesprekken 
om hierover na te denken. Deze ontwikkelgesprekken worden periodiek naar behoefte met alle 
medewerkers gehouden. Alle medewerkers hebben een arbeidscontract op basis van de CAO voor 
bouwnijverheid.

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

Figuur 1 Historie verloop aantal medewerkers

Het totale personeelsbestand is in 2016 flink gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door 
een stijging van het UTA-personeel. Deze stijging lijkt verband te houden met het stijgen van 
de omzet, al stijgt de omzet verhoudingsgewijs sneller dan de toename van het aantal medewer-
kers. De omvang van het bouwplaatspersoneel stijgt heel licht en lijkt minder omzetafhankelijk. 
We maken blijkbaar het werk met minder eigen vakkrachten op de bouwplaats. 

Figuur 2 In- en uitdiensttredingen 2016 per vestiging

Als we kijken naar figuur 2 zien we een divers beeld van de in- en uitstroom per vestiging. Over 
de gehele linie zijn er meer medewerkers aangenomen dan er uit dienst zijn gegaan. Opvallend 
is dat het grootste deel van de stijging in bouwplaatspersoneel plaatsvond op de vestiging 
Rijssen. Dit hing samen met de vorming van een nieuwe Cascoploeg die voor alle vestigingen 
werkzaamheden verrichtte voor ons Trento concept. Als we dat meenemen is de stijging in 
bouwplaatspersoneel verwaarloosbaar. Ook opvallend is dat het grootste deel (de helft) van 
de nieuwe UTA-medewerkers is gestart in Apeldoorn. Als we verder kijken naar de reden van 
uitstroom is het opvallend dat het grootste deel van de mensen op eigen verzoek uit dienst 
zijn gegaan, maar liefst 6 van de 7. Toch valt het verloop mee zeker gezien het feit dat de  
arbeidsmarkt aantrekt. De totaaltelling van de in- en uitdiensttreding is hetzelfde als het ver-
schil tussen het aantal werknemers in 2015 ten opzichte van 2016. Er is een verschil van 1 meer 
bij Bouw in 2016 en 1 minder bij UTA, dat komt door een interne overgang van een medewerker 
van Bouw naar UTA.

NR = Nijhuis Rijssen
NC = Nijhuis Centraal
NA = Nijhuis Apeldoorn
NN = Nijhuis Noord
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Opbouw 
Onderstaande tabellen en figuren geven de opbouw weer van het personeelsbestand in 2016.
Allereerst kijken we naar de leeftijdsopbouw en de dienstjarenopbouw. Hiermee samenhangend 
kijken we naar het aantal jubilarissen in 2016. 

Figuur 3 Leeftijdsopbouw per 31 december 2016

De leeftijdsopbouw geeft een divers beeld weer en is vergelijkbaar met het afgelopen jaar. Als 
we uitgaan van een gewenste evenredige verdeling van medewerkers over de verschillende 
categorieën vallen er een aantal zaken op. De categorieën onder de 35 jaar blijven qua om-
vang relatief achter ten opzichte van de rest, bij Bouw meer dan bij UTA. Daarnaast heeft het 
UTA-personeel een onder gemiddeld 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. 

Figuur 4 Dienstjarenopbouw 2016 per cao

Figuur 5 Verdeling man/vrouw

Er werken veel meer mannen als vrouwen bij Nijhuis Bouw. We hebben geen vrouwelijke bouw-
plaatsmedewerkers en 20% van onze UTA-medewerkers is vrouw.

Onderstaande tabel geeft de opbouw weer van het personeelsbestand in 2016. Allereerst 
kijken we naar de verdeling van fulltime en parttime medewerkers, leeftijdsopbouw en de 
dienstjarenopbouw. Hiermee samenhangend kijken we naar het aantal jubilarissen in 2016.

Aantal 
medewerkers

Aantal 
parttime

Aantal 
fulltime

Aantal ouder-
schapsverlof

Bouw 115 9 106 1

UTA 173 46 127 7

Totaal 2016 288 55 233 7

275,1 fte 19% 81%

We zien dat er weinig parttimers zijn onder het bouwplaatspersoneel en dat slechts 1 mede-
werker daarvan ouderschapsverlof heeft aangevraagd. Bij het UTA-personeel is het parttime 
percentage 27% en hiervan bestaat een zeer gering deel uit ouderschapsverlof. 15% van alle 
parttime UTA-medewerkers heeft ouderschapsverlof aangevraagd.  
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Opleidingen
De ontwikkeling van onze vaklieden en UTA-medewerkers staan hoog in het vaandel. Ontwik-
keling is beweging en beweging zorg voor innovatie. We stimuleren en faciliteren zowel voor 
bouwplaatsmedewerkers als voor UTA-medewerkers het volgen van opleidingen waar nodig en 
gewenst. Een en ander wordt gestimuleerd in ontwikkelgesprekken en toolboxmeetings. 

Trento Leerhuis
Dit jaar is binnen Nijhuis een brede scholing georganiseerd voor alle medewerkers die zijn be-
trokken bij het Trento woningbouw concept. Een scholing voor Nijhuis en door Nijhuis. Met ei-
gen medewerkers als docent zijn in elf sessies alle aspecten van het Trento woningbouw concept 
behandeld. Nijhuis geeft met het Leerhuis structureel invulling aan de permanent lerende orga-
nisatie. De eerste serie van het Trento Leerhuis is eind 2016 afgerond. Het doel; ‘samen groeien 
in conceptueel denken en doen’, is behaald.  Wij hebben de ambitie om het Trento Leerhuis de 
komende jaren uit te bouwen tot een platform voor ontmoeting, leren en inspireren. In 2016 is 
het Leerhuis in eerste plaats bedoeld voor ongeveer 100 Trento woningbouw medewerkers die 
zijn betrokken bij de voorbereiding en uitvoering . In 2017 worden er ook sessies georganiseerd 
voor bouwplaatsmedewerkers, administratieve- en andere ondersteunende medewerkers. Ook 
zullen wij dan co-makers vragen hun kennis in te brengen. 

Even een paar feiten over Trento. 
• Dagelijks werken er ongeveer 120 eigen medewerkers aan onze Trento woningbouw  

projecten.
• In het Trento-concept produceren wij inmiddels ruim 80% van onze nieuwbouwwoningen.
• Trento is in 2016 goed voor 521 woningen.
• Trento is 40% van onze omzet in euro’s.  

Geïnspireerd door Google, “school met eigen mensen”, is er een Leerhuis programma opgezet 
waarbij 25 eigen medewerkers als Leerhuis docent optreden. De hieronder genoemde onderwer-
pen zijn aan bod geweest.

1. Conceptueel denken en doen
2. Concept historie, status en toekomst
3. Conceptueel organiseren en leidinggeven
4. Kwaliteit in nieuw perspectief
5. Co-makership

Wanneer er tijdens de sessies vragen ontstaan kun je deze direct appen naar de 
Leerhuis Whatsapp groep. Na afloop van sessie worden deze kort behandeld.

Elke presentatie wordt afgesloten met een meerkeuzevraag die per telefoon beantwoord kan 
worden. De uitslag is direct afleesbaar op het scherm. De sessies zijn in de namiddag en vroege 
avond gehouden in Deventer in het havenkwartier. Het havenkwartier is een oude industriële 
omgeving die nieuw leven wordt ingeblazen. Rond de oude insteekhaven ontwikkelt zich een 
breed scala aan activiteiten. Start-ups, kunstenaars, horeca enzovoorts vinden er hun onder-
komen.

Met het Trento Leerhuis zitten wij in de grote zaal van het Fooddock. Ook aan de inwendige 
mens is gedacht. Naast de presentatie zaal zit het Fooddock restaurant waar bij twaalf stand-
houders warme en koude gerechten besteld kunnen worden. Wij ontvingen van onze collega’s 
veel enthousiaste reacties over de sessies en de locatie. Hiervoor was ook de locatie, een bepa-
lende factor. Tussen de presentaties door steeds een uur samen eten met de collega’s van alle 
vestigingen heeft veel verbinding opgeleverd. 

De presentaties worden positief beoordeeld met als kanttekening “wel erg informerend”. Vooral 
de behandeling van de via de Whats-app groep gestelde vragen gaven vaak inhoudelijke dis-
cussie waardoor de vestigingen met de concept toepassing naar elkaar toegegroeid zijn. Vaak is 
benadrukt dat het ontmoeten en leren kennen van elkaar erg belangrijk is geweest. Als is blijven 
hangen dat Nijhuis meer is dan 5 aparte bouwbedrijven en dat concepten alleen maar succesvol 
kunnen zijn als alle collega’s blijven herhalen met de oplossingen uit de Trento kast dan hebben 
de docenten het goed gedaan.

6. Projectontwikkeling en selecties
7. Planvoorbereiding en calculatie
8. Integraal ontwerp
9. Verkoop (verhuur)
10. Productie gereed maken
11. Realisatie
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Opleidingscode Aantal 
keren 

gevolgd

Aantal 
cursus-
dagen

Totaal 
aantal 
dagen

KAM-opleidingen
VCA basis herhaling 6 1 6

VOL VCA 2 2 4

BHV basis 11 1 11

BHV herhaling 38 0,5 19

Verplaatsen lasten 1 1 1

Coaching duurzame inzetbaarheid 98 0,125 12,25

156 53,25

Vakgerichte opleidingen
Beroepsverkeersregelaar 1 2 2

Nascholing leermeester 2 1 2

Productinfo leermeester 6 1 6

Total Station gevorderden 1 1 1

Uitvoerder kleine bouw 1 20 20

Lassen basisvaardigheden 2 4 8

13 39

Overig
Bedrijfscorrespondentie NL 1 1 1

Office 1 2 2

2 3

Totaal 2016 171 95,25

Aantal bouwplaatsmedewerkers 2016 115

Gemiddeld aantal scholingsdagen per werknemer 0,72

Opleidingscode Aantal 
keren 

gevolgd

Aantal 
cursus-
dagen

Totaal 
aantal 
dagen

Vakgerichte opleidingen (langdurend)
Projectleider kleinschalige projecten 1 11 11

Werkvoorbereider als proffessional 1 4 4

Leergang leiderschap 1 8 8

Communicatie en marketing 1 4 4

TSM Twente School of Management 1 15 15

5 42

Trento Leerhuis (interne academie)
Conceptueel denken en doen 89 0,5 44,5

Concept historie, status, toekomst 97 0,5 48,5

Conceptueel organiseren en leiding-
geven

95 0,5 47,5

Kwaliteit in nieuw perspectief 89 0,5 44,5

Co-makership 92 0,5 46

Planvoorbereiding en calculatie 56 0,5 28

Projectontwikkeling en selecties 70 0,5 35

Integraal ontwerp 65 0,5 32,5

Verkoop en verhuur 58 0,5 29

Productiegereed maken 73 0,5 36,5

Realisatie 70 0,5 35

854 427

Totaal 2016 1119 659,625

Aantal UTA-medewerkers 2016 173

Gemiddeld aantal scholingsdagen per werknemer 3,81

Opleidingscode Aantal 
keren 

gevolgd

Aantal 
cursus-
dagen

Totaal 
aantal 
dagen

KAM-opleidingen
VOL VCA 1 2 2

VOL VCA herhaling 3 1 3

BHV basis 4 1 4

BHV herhaling 20 0,5 10

FSC/PEFC 3 1 3

FSC/PEFC auditeren 27 1 27

Auditeren 5 2 10

Coaching duurzame inzetbaarheid 141 0,125 17,625

204 76,625

Persoonlijke ontwikkeling
Coachingstraject individueel 8 divers 16

Teamcoachingstraject 3 3 9

Timemanagement 1 1 1

TMA en loopbaanadvies 12 1 12

24 38

Vakgerichte opledingen (kortdurend)
Toezichthouder steigerbouw 2 1 2

EPA-W adviseur 1 4 4

Opnemen Energielabel Woningen 1 3 3

Nascholing leermeester 2 1 2

RGS middenkader 13 4 52

Milieubewust bouwen 10 1 10

Neprom projectontwikkeling 1 1 1

Earth energie advies 2 1 2

32 76

Scholingsdagen 2016 bouwplaatspersoneel Scholingsdagen 2016 UTA-personeel
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Opleidingscode Aantal 
keren 

gevolgd

Aantal 
cursus-
dagen

Totaal 
aantal 
dagen

Werken in teams
Nijhuis Enschede

Teamsessie kerngroep 3 0,5 1,5

Teamsessie Enschede 9 1,75 15,75

Sessies persoonlijke ontwikkeling 11 0,5 5,5

23 22,75

Nijhuis Apeldoorn

Teamsessie 3 kerngroep (staf) 17 1,5 25,5

Teamsessie nieuwbouw & flex 26 0,25 6,5

Teamsessie renovatie 25 0,25 6,25

Teamsessie 4 kerngroep (staf) 16 0,5 8

Teamsessie 5 kerngroep (staf) 16 1,5 24

Teamsessie nieuwbouw, renovatie en V&O 56 1,5 84

Sessie teamcoaches 11 0,5 5,5

Visual teamwork projectteams 39 0,25 8,25

Teamsessie ondersteunende diensten 9 1,5 13,5

209 181,5

Totaal 2016 232 204,25

Scholingsdagen Werken in teams 2016 UTA-personeelVisueel teamwork
Samenwerken in teams is voor een projectenorganisatie als Nijhuis vanzelfsprekend, maar goed 
met elkaar samenwerken en een goed zicht op de stand van zaken en doelen vraagt meer. Daar-
om zijn we gestart met Visueel Teamwerk, als eerste in onze vestiging in Apeldoorn, de ove-
rige vestigingen sluiten hier in 2017 bij aan. Visueel teamwerk helpt bij het samenwerken en  
continu verbeteren van processen, gericht op onze klanten. Het doel van Visueel teamwerk is 
elkaar informeren, maar vooral effectief communiceren met behulp van visuele middelen. Het 
gaat er om dat de betrokken medewerkers op verschillende manieren helder met elkaar commu-
niceren en zijn voorzien van de juiste informatie. 

Samen zicht op de teamprestaties 
Teamprestaties en werkverdeling worden visueel gemaakt en gedeeld met elkaar. Bijvoorbeeld 
met procesborden, week- en dagstarts. Door medewerkers te laten terugkoppelen en ervarin-
gen te delen, kan er sneller ingespeeld worden op veranderingen, kansen en risico’s. Voor het  
samenwerken in teams is vertrouwen nodig, alles moet bespreekbaar zijn. We zijn aan de slag 
gegaan met principes van de piramide van Lencioni.

Medewerkers die met elkaar samenwerken in een team hebben een aantal vragen meegekregen 
waarop zij samen het antwoord hebben bepaald:
• Wat zijn de voorwaarden voor succesvol teamwerk?
• Wat maakt ons team succesvol?
• Dit willen we bereiken met “werken in teams”? 
• Waarom werken in teams?

Met deze vragen zijn de teams aan de slag gegaan en hebben zij de antwoorden aan elkaar 
gepresenteerd, waarna hierover is gediscussieerd. In de vestiging Apeldoorn is het werken in 
teams met procesborden, week- en dagstarts inmiddels ingevoerd tot en met de bouwplaats. 
Het team is een veilige omgeving waar alles bespreekbaar is:
• Snel en beter inzicht.
• Productieve discussies.
• Het team bewaakt het project en handelt, bewaakt, leert en stuurt zelf.
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Inzet ingeleend personeel en stagiaires
In 2016 zijn er meer stagiaires, leerlingen en ingeleend (UTA) personeel werkzaam geweest dan 
in 2015. We hebben in totaal aan 37 MBO en HBO stagiaires een leerplek geboden. Er zijn in 
2016 in totaal 23 leerlingen werkzaam geweest op de bouwplaatsen. Kennisuitwisseling tussen 
leerlingen, stagiaires en werknemers, c.q. tussen praktijk en theorie vinden we belangrijk. Op-
vallend is dat het ingeleend UTA-personeel wederom flink is gestegen ten opzichte van 2015. 
Als we kijken naar voorgaande jaren zien we dat er momenteel bijna 6 keer meer mensen worden 
ingeleend op kantoor dan in 2012.  

Figuur 6 Aantal stagiaires, leerlingen en ingeleend UTA-personeel 

Jubilarissen
Bij Nijhuis Bouw zijn er veel dienstverbanden voor een langere periode, zowel bij bouwplaats- 
als bij UTA-personeel. Zie ook figuur 9 voor de jubilarissen. In 2016 waren er 4 jubilarissen, 
waarvan 2 keer een 12,5 jarig jubileum en 2 keer een 25-jarig jubileum.

Jaar Dienstjaren Aantal

2013 12,5 jaar 11

25 jaar 4

40 jaar 0

2014 12,5 jaar 2

25 jaar 2

40 jaar 0

2015 12,5 jaar 6

25 jaar 7

40 jaar 1

2016 12,5 jaar 2

25 jaar 2

40 jaar 0

Figuur 7 Jubilarissen
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Figuur 8 Verloop incidenten en ongevallen

Veiligheid en gezondheid
Het totaal aantal ongevallen op de bouwplaats is in 2016 meer dan verdubbeld. Deze stijging 
doet zich voornamelijk voor bij Nijhuis-medewerkers. De ernst van de ongevallen valt over het  
algemeen mee; de gemiddelde verzuimduur is gestegen van 15 naar 16 dagen.

Figuur 9 Verloop soort verzuim na ongeval

Figuur 10 Verloop verzuimongevallen

Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016

Aantal arbeidsongevallen met een verzuim van 
1-14 kalenderdagen

5 3 2 3 8

Aantal arbeidsongevallen met een verzuim van 15 
kalenderdagen of meer

4 2 2 2 3
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Figuur 11 Ontwikkeling incidenten en (bijna) ongevallen

Veel ongevallen en incidenten ontstaan door een combinatie van onjuiste werkmethode,  
gebruik onjuiste gereedschap en/of niet gebruiken van juiste gereedschap of PBM’s. We zien dat 
het zeer ervaren medewerkers zijn die een ongeval krijgen of jonge, onervaren medewerkers.  
Is er onvoldoende toezicht? Zijn er onvoldoende middelen? Spreken wij elkaar onvoldoende aan 
op veilig werken? Speelt het aantrekken van de bouwactiviteiten een rol?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2015 onderzoek gedaan naar elkaar aanspreken op 
onveilig werken 
Ruim 8 op de 10 metaal- en bouwarbeiders - de beroepsgroepen met de meeste arbeidsongeval-
len met verzuim - zeggen hun collega’s aan te spreken op onveilig of ongezond werken. Zelf krij-
gen meer dan 7 op de 10 van hen het te horen wanneer zij onveilig of ongezond werk verrichten. 
Dat is iets vaker dan werknemers met gevaarlijk werk gemiddeld doen: 8 op de 10 werknemers 
die regelmatig gevaarlijk werk doen, spreken collega’s erop aan als ze onveilig of ongezond wer-
ken en twee derde zegt er zelf op aangesproken te worden. Elektriciens en elektronicamonteurs 
spreken elkaar het meest aan op onveilig werken. Bijna 89 procent van de werknemers doet dit 
en iets meer dan 78 procent wordt hierop aangesproken.

Wat zegt de Inspectie SZW?
Bij een kwart van de ongevalsonderzoeken ìn de bouwsector concludeerde de inspectie dat het 
aan direct toezìcht had ontbroken. Een andere factor die de bouw tot een van de gevaarlijkste 
sectoren maakt, is de toenemende complexiteit van bouwplaatsen, met meerdere aannemers, 
onderaannemers en zelfstandigen zonder personeel.

Bij het actualiseren van de bedrijfsbrede Risico Inventarisatie en Evaluatie, welke gepland staat 
voor het eerste kwartaal van 2017, zal aan de stijging van het aantal ongevallen en achterlig-
gende oorzaken aandacht worden besteed.

Deskundige diensten 

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

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inspectie SZW)
De inspectie SZW heeft in totaal 7 inspectiebezoeken aan 5 projecten afgelegd. Er is bij 1  
inspectie een boetrapport opgemaakt voor het onveilig werken met een tafelcikelzaag. Na nader 
onderzoek door de inspectie SZW is de boete gereduceerd tot € 0,-. Alle noodzakelijke maatre-
gelen waren getroffen. De overtreding betrof een persoonlijke fout, de betreffende medewerker 
heeft een persoonlijke boete ontvangen. 

Bij 2 inspecties is een ‘eis tot naleving van de Arbowet’ gegeven; Hierbij heeft de inspectie 
SZW geconstateerd dat het veiligheids- en gezondheidsplan voor de ontwerpfase niet concreet 
genoeg was uitgewerkt, niet voor alle Arborisico’s was een oplossing uitgewerkt. Dit betrof met 
name fysieke belasting en valgevaar.  Nijhuis heeft aangetoond met inspecties en foto’s dat de 
Arbowet niet is overtreden tijdens uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

Er heeft zich één ongeval voorgedaan met blijvend letsel. Een medewerker van een onderaan- 
nemer is vingertopje kwijtgeraakt in een draaiende speciemenger. 

Bij een ernstig hijsincident is een betonelement bij het uitnemen uit de gevel  van zo’n 25  
meter hoogte op de grond terecht gekomen. Er was alleen materiele schade Er zijn wederom veel 
incidenten en ongevallen zonder verzuim gemeld, totaal 23 stuks. 
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Ziekteverzuim
Met onderstaande tabel wordt een beeld geschetst van het ziekteverzuim bij Nijhuis Bouw. 
De cijfers van het ziekteverzuim worden bij Nijhuis Bouw geregistreerd en per kwartaal door 
de centrale afdeling P&O verstrekt aan (vestigings-)directie, OR en Arboteam. Het totale ziek-
teverzuimpercentage (aantal ziektedagen gedeeld door het aantal roosterdagen) over 2016 is 
gedaald met 1,2% ten opzichte van 2015. De doelstelling voor 2016 was 3,5% en hier zijn we 
met 3,1% ruim onder gebleven.

Figuur 13 Ziekteverzuim in de afgelopen jaren

Figuur 12 Inspectiebezoeken Inspectie SZW

Bij 3 inspecties zijn waarschuwingen gegeven met betrekking tot overtredingen van de Arbo-
wet. We zien dat de inspectie SZW meer een ‘lik op stuk beleid’ is gaan voeren; er wordt meer 
gehandhaafd en minder gewaarschuwd. Er is in 2016 bij enkele projecten nadrukkelijk getoetst 
of in de ontwerpfase mogelijk Arborisico’s zijn vastgelegd en of hiervoor maatregelen waren ge-
troffen. Deze maatregelen bleken onvoldoende concreet te zijn uitgewerkt. Met onze opdracht-
gever moeten wij zorgen dat in het V&G-plan ontwerpfase de risico’s en te nemen maatregelen 
duidelijk worden uitgewerkt.
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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. De gedragscode 
wordt uitgereikt en toegelicht bij indiensttreding. In 2016 zijn er geen overtredingen van de 
Nijhuis gedragscode geregistreerd. 

Discriminatie
Er zijn in 2016 geen meldingen bij de vertrouwenspersoon geweest van (sexuele)intimidatie, 
agressie, discriminatie en/of geweld.

Corruptie
In de gedragscode van Nijhuis is opgenomen dat van alle medewerkers wordt verwacht dat zij 
eerlijk en oprecht werken en zaken doen met anderen. Daarbij moeten vermenging van zakelijke 
en privé belangen worden vermeden. Het is niet toegestaan geschenken, giften of gratis dien-
sten te leveren aan of te ontvangen van andere partijen als hiermee de onafhankelijkheid van 
de medewerkers in gevaar komt. Medewerkers zijn verplicht zich in alle situaties aan wettelijke 
voorschriften en algemene normen en waarden te houden. Nijhuis kan maatregelen treffen 
tegen medewerkers als dit niet gebeurt.  Gedragingen die in strijd zijn met de gedragscode moe-
ten worden gemeld bij de centrale directie. De centrale directie heeft in 2016 geen meldingen 
ontvangen. 

Ook zijn er zowel bij eigen medewerkers als vanuit opdrachtgevers of andere stakeholders geen 
signalen gekomen dat er van corruptie sprake is. Bij het uitvoeren van de controleopdracht over 
2016 zijn door de accountant geen aanwijzingen gevonden dat de wet- en regelgeving niet 
wordt nageleefd. 
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Planet
Energie, afvalstromen en CO2-voetafdruk
Het rapportagejaar 2014 is het eerste jaar dat we rapporteren over ons energieverbruik en onze 
CO2-uitstoot. 2014 is dus ons referentiejaar voor toekomstige besparingen. Wij berekenen onze 
CO2 voetafdruk zoals de CO2-prestatieladder dat vraagt op niveau 3.

Met onze stroomleverancier hebben we een centraal monitoringssysteem voor het meten van 
het elektriciteitsverbruik op bouwplaatsen opgezet. In 2016 zijn de eerste bouwplaatsen hierop 
aangesloten. Vanaf 2017 worden alle nieuwe bouwplaatsen hierop aangesloten. De eerste resul-
taten zijn zichtbaar, maar we kunnen hier nog geen conclusies uit trekken. Vanaf 2017 zullen 
wij het elektriciteitsverbruik op bouwplaatsen ook opnemen in onze CO2 voetafdruk.

Volgens de Europese wetgeving is Nijhuis verplicht om een energie-audit te laten uitvoeren. De 
energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse toetsing met als doel informatie te verzamelen 
over het actuele energieverbruik van bedrijfspanden en vervoersbewegingen. Het doel is om mo-
gelijkheden voor energiebesparing te signaleren. Maatregelen voor energiebesparing die binnen 
5 jaren  kunnen worden terugverdiend moeten worden binnen 4 jaren worden uitgevoerd. Op 
basis van de resultaten van de energieaudit zijn er een beperkt aantal besparingsmogelijkheden 
die binnen 5 jaren worden terugverdiend. Ons kantoor in Apeldoorn is gerenoveerd, hierbij is 
alle Tl-verlichting vervangen door veel duurzamere ledverlichting.

Welke 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 en  
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 nu 
alleen het verbruik van kantoren en werkplaatsen. 

• Scope 3 emissies of overige indirecte emissies: 
Dit zijn emissies die een gevolg zijn 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 
materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangebo-
den/verkochte producten-en of diensten. Nijhuis meet alleen de emissies welke ontstaan 
bij de eigen afvalstromen.

Figuur 14
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Figuur 16 CO2 Uitstoot scope 1, 2 en 3 naar omzet

Figuur 17 Verdeling CO2 Uitstoot naar scope

Figuur 15 CO2 Uitstoot scope 1, 2 en 3

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. (maakt onderdeel uit van een bedrijfsverzamel-
gebouw). De totale CO2 uitstoot voor scope 1, 2 en 3 is in 2016: 4290 ton. Dit is een daling ten opzichte van 2015 met 9%. Deze daling wordt veroorzaakt doordat er minder afval is afgevoerd. 
Wanneer we de CO2- uitstoot afzetten tegenover de omzet is de uitstoot gedaald met 28%.
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Mobiliteit 2015 2016

Aantal personen leaseauto’s 82 82

Aantal auto met energielabel A of B 69 62

Gemiddeld aantal km’s per auto 36893 38372

Normverbruik volgens leasemaatschappij 6,1 l per 100 km 6,1 l per 100 km

Werkelijk verbruik 5,7 l per 100 km 5,5 l per 100 km

Aantal bedrijfsauto’s 66 71

Gemiddeld aantal km’s per auto 26417 26593

Normverbruik volgens leasemaatschappij  
(exclusief imperials en gebruik aanhangers)

6,1 l per 100 km 6,1 l per 100 km

Werkelijk verbruik 6,6 l per 100 km 6,5 l per 100 km

Figuur 18 CO2 Uitstoot scope 1
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Per opgeleverde Trento-woning (521 in 2016) hebben we gemiddeld 7,5 ton afval afgevoerd, 
dit is 6,7 m3 per woning.

Overige projecten Doelstelling Resultaat

Hout 10% 9%

BSA 40% 37%

Figuur 21 Resultaten belangrijkste afvalstromen overige projecten

Figuur 20 Afval per Trento-woning

Afvalstromen, analyse 2016
In totaal heeft Nijhuis in 2016 zo’n 2% minder afval laten afvoeren dan in 2015. Er is zo’n 20% 
minder ongesorteerd bouw en sloopafval (BSA) afgevoerd en zo’n 10% meer puin. Hierdoor 
is totale CO2 uitstoot van onze afvalstromen met zo’n 20% gedaald. Met name het verwerken 
van BSA veroorzaakt veel CO2-uitstoot. Begin 2016 hebben we op basis van de evaluatie van 
2015 doelstellingen bepaald voor Trento-woningbouwprojecten (nieuwbouw) en alle overige 
projecten.

Trento Woningbouw Doelstelling Resultaat

Hout  ≥ 15% 8%

BSA ≤ 30% 28%

Puin ≤ 50% 64%

Hergebruik ≥ 92% 92%

Figuur 19 Resultaten belangrijkste afvalstromen Trento Woningbouw
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Figuur 22 Afvalstromen naar gewicht

Figuur 23 Afvalstromen naar CO2 Uitstoot

Logistieke samenwerking 
Voor onze renovatieprojecten werken wij een efficiënt logistiek schema uit om het aantal trans-
portbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Op ons terrein in Rijssen hebben wij een ‘hub’ 
waar diverse leveranciers hun producten leveren. Deze worden dan samengevoegd tot pakketten 
per woning of productie per werkdag. Afval vanaf de bouwplaats wordt via de hub naar onze 
afvalverwerker vervoerd. Hiermee wordt het aantal transportbewegingen naar de bouwplaats 
met 60 tot 90% verminderd.

Gevaarlijk afval
Als echt gevaarlijk afval kunnen we asbest aanmerken. Bij onze renovatieprojecten laten we 
altijd een inventarisatie naar asbesthoudende materialen uitvoeren. Wanneer in het project 
asbest aanwezig is op de locaties waar wij aan het werk gaan, dan wordt dit vooraf verwijderd. 
Deze asbest wordt verwijderd door gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf en afgevoerd conform 
de geldende wet- en regelgeving. Een derde partij controleert achteraf of inderdaad alle asbest-
deeltjes zijn verwijderd en wij veilig aan het werk kunnen. Voor het jaar 2016 hebben wij geen 
hoeveelheden bijgehouden.

Milieu wet- en regelgeving
Er zijn in 2016 geen overtredingen geconstateerd of incidenten gemeld met betrekking tot de 
milieu wet- en regelgeving.
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Duurzaam bouwen

Gebruik duurzaam hout
Opnieuw in de top 10 Forest 50! Nijhuis Bouw B.V. is in de tweede editie van de Forest top 
50 op de 10e plaats geëindigd. In deze ranking werden de vijftig grootste bouwbedrijven van  
Nederland beoordeeld op de toepassing van duurzaam hout en de communicatie hierover.  
Volgens FSC-Nederland hebben meer bedrijven in de Forest 50 een FSC/PEFC-certificaat en  
communiceren over het gebruik van duurzaam hout.  In 2016 is het percentage toegepast duur-
zaam hout  door 11 bedrijven gemeten, waaronder Nijhuis. We zien dat er meer professionele 
opdrachtgevers zijn die de toepassing van duurzaam hout voor hun projecten opnemen in het 
programma van eisen. Nijhuis staat hier volledig achter. Het aantal projecten dat is uitgevoerd 
volgens de FSC-PEFC Chain of Custody is dan ook gestegen.

(FSC® en PEFC zijn certificeringssystemen voor duur-
zaam bosbeheer en toepassen van duurzaam hout.)

Toepassing duurzame houtproducten in 2016 2014 2015 2016

Aantal uitgevoerde projecten volgens de FSC-PEFC Chain of Custody 2 3 5

Percentage ingekocht duurzaam hout 53% 59% 68%

Terugdringen CO2-uitstoot door toepassen van houtproducten
Hout is juist een bouwmateriaal dat CO2 bindt. Dat is trouwens best een ingewikkeld proces, 
maar het komt er op neer dat bomen CO2 opslaan in het hout. Pas aan het einde van de levens-
duur van bomen komt de opgeslagen CO2 vrij. Door verrotting of verbranding van het hout. En 
kan het weer door nieuwe bomen opgenomen worden. Het gebruik van hout als bouwmateriaal, 
in combinatie met duurzaam bosbeheer levert een positieve bijdrage aan het terugdringen van 
de CO2-uitstoot in de wereld. Voor in 2016 opgeleverde Trento-woningen is de hoeveelheid 
vastgelegde CO2  in de houtproducten berekend op 2.805.515 kg (volgens onderstaande tabel-
len, op basis van vurenhout).

Verwerkte hoeveelheid hout per
Trento-woning in kubieke meters (m³)

Aantal wonin-
gen

m³ hout per 
woning

Totaal per 
woningtype

Eengezinswoningen met zadeldak 368 11,75 m³ 4324 m³

Eengezinswoningen met plat dak 61 2,35 m³ 143 m³

Appartementen 92 0,56 m³ 53 m³

Totaal 2016 521 4519 m³

In de weergegeven hoeveelheid CO2 is reke-
ning gehouden met een percentage zaag en  
schaafverlies van bruto naar netto maten.  
Omdat dit per product en per order anders kan 
zijn is hiervoor een gemiddelde omrekenfactor 
genomen. De CO2 uitstoot die ontstaat tijdens 
zagen, drogen en transport is niet meegenomen 
in de calculatie. (Berekeningsmethode volgens 
de methodiek van de Nederlandse Branchever-
eniging voor de Timmerindustrie.)

Daarnaast wordt hout in de berekeningen ver-
geleken met andere bouwgrondstoffen. Zo is 
zichtbaar dat hout CO2 vastlegt en dat veel 
andere bouwstoffen CO2 veroorzaken tijdens de 
productie.

Figuur 24 Toepassing duurzame houtproducten

Figuur 25 Hoeveelheid vastgelegde CO2 in de 
houtproducten
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140 woningen Vreeland in Amersfoort in opdracht van 
De Alliantie
Dit betreft een bijzonder complex uit 1953 van de archi-
tect David Zuiderhoek in het Soesterkwartier te Amersfoort 
(nu bekend als de Bomenbuurt). De opgave was om het 
complex, dat behoort tot het beschermd stadsgezicht,  
tegelijkertijd met het uitvoeren van planmatig onderhoud 
ook energetisch te verbeteren. In bewoonde toestand zijn 
oude draaiende delen en het woon- en slaapkamerkozijn 
vervangen. Ook zijn gevel, dak en vloer geïsoleerd. Verder 
is er mechanische ventilatie aangebracht. Resultaat is een 
flinke verbetering van de Energie-Index. De woningen zijn 
van label F naar C gegaan.

Voor maatregelen die extra comfort en energiebesparing opleveren is voor de portiekage- 
woningen een huurverhoging gevraagd van € 12,00 per maand. Daar staan lagere stookkosten 
en een comfortabelere woning tegenover. 88% van de huurders heeft ingestemd met het voor-
stel. Aan het eind van de werkzaamheden waardeerden de bewoners ons met een 8,0.

E-sequent is een langjarige ketensamenwerking met Stichting De Alliantie. Nijhuis is  
verantwoordelijk voor het hele traject van technische haalbaarheid tot oplevering, inclusief het 
behalen van de vereiste 70% instemming.

223 woningen Jeruzalembuurt in Amersfoort in opdracht van De Alliantie
De Airy-woningen (systeemwoningen die uit betonnen elementen bestaan), die een beschermd 
stadsgezicht zijn, worden grondig gerenoveerd en onder andere voorzien van nieuwe kozijnen 
en deuren. De vliering, de vloer en gevels worden geïsoleerd. Verder wordt er mechanische ven-
tilatie aangebracht en indien noodzakelijk worden de cv- ketels vervangen. Als extra worden de 
woningen voorzien van PV-panelen. Resultaat is een flinke verbetering van de Energie-Index, 
van een gemiddeld energielabel E naar A+. Voor maatregelen die extra comfort en energiebe-
sparing opleveren is voor de portiekagewoningen een huurverhoging gevraagd van € 22,00 per 
maand. Daar staan lagere stookkosten en een comfortabelere woning tegenover. 84% van de 
huurders heeft ingestemd met het voorstel. 

Ook dit project is uitgevoerd door E-sequent, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor het hele 
traject van technische haalbaarheid tot oplevering, inclusief het behalen van de vereiste in-
stemming.

32 woningen energetisch verbeteren in Vriezenveen in opdracht van Mijande Wonen
Van de 32 woningen worden 24 woningen naar energielabel B gebracht, vier woningen naar 
een Passief niveau en vier woningen naar Nul-op-de-Meter (NOM). Het gaat om de eerste vier 
woningen in Twente die door een woningcorporatie energetisch worden verbeterd naar volledig 
Nul-op-de-Meter. 

De upgrades in Vriezenveen onderscheiden zich ten opzichte van andere Nul-op-de-Meter reno-
vaties door de focus te leggen op de bewoner in plaats van de technische oplossing. Zo wordt er 
zoveel mogelijk opgelost in de schil zodat er een minimum aan ingewikkelde installaties nodig 
is. De buitengevel wordt gesloopt en er komen nieuwe kant en klare gevels omheen. Hiermee 
kunnen we de woning binnen een week upgraden naar NOM. Doordat het binnenspouwblad 
blijft staan zijn de overlast en kosten voor de bewoner veel lager. Er werd pas met de volgende 
woning gestart zodra de voorgaande compleet woonklaar werd afgeleverd. Door zo te werken 
konden verbeterpunten van de ene woning ook direct worden meegenomen naar de volgende 
woning.
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Buurtschap Het Burgje in Odijk 
De Buurtschappen van Odijk wordt een van de meest duurzame wijken van Nederland. De  
woningen worden bijvoorbeeld zeer energiezuinig, zeer comfortabel en toekomstbestendig. Ook 
bij het waterbeheer en materialengebruik staat duurzaamheid centraal. Verder worden elemen-
ten van het boerenland bij Het Burgje, zoals een kersenboomgaard en heggen, in de wijk 
opgenomen. De woningen zijn duurzaam en energiezuinig onder andere door de volgende maat-
regelen en voorzieningen: 
• Zonnepanelen op het dak.
• Hoge RC-waarden door middel van hoogwaardige isolatie in gevel, dak en vloer.
• Douche met warmte terugwinning.
• Gebruik van duurzaam hout.
• Zeer goede kierdichting.
• Toepassing van een vraaggestuurd ventilatiesysteem met warmte terugwinning (Quality 

Flow).
• Hoogwaardige HRE ketels icm lage temperatuur verwarming (vloerverwarming).
• Hoge woonkwaliteit; toekomstwaarde door hoogwaardige architectuur.
• Mogelijkheid van het aanpassen van de woningen.
• Aandacht voor beperking van het geluidsniveau in het huis (installatiegeluid).
• Veel wooncomfort door veel daglicht en volop verse lucht.
• Rekening wordt gehouden met toekomstige aanpassingen om de duurzaamheid te vergro-

ten.

Toekomstige woningdifferentiatie
Toekomstbestendigheid wordt verkregen door differentiatie in het huidige woningaanbod, maar 
ook door de woningen zelf flexibel te maken en het toepassen van kwalitatieve materialen. Het 
is mogelijk om met een uitbouw aan de achterzijde het complete woonprogramma (woonkamer, 
slaapkamer, keuken en badkamer) op de begane grond te realiseren. Alle woningen kunnen 
ook relatief eenvoudig worden vergroot door aanbouwen en dakkapellen. De huidige construc-
tie maakt het zelfs mogelijk om in de toekomst rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen 
samen te voegen op de begane grond en verdieping waardoor extra grote woningen of groeps-
woningen ontstaan.

Toekomstbestendige wijk
De structuur van de buurt is gevarieerd, er is variatie in bebouwde en onbebouwde ruimte, groen 
en water en variatie in woningaanbod. “t Burgje” dat dienst doet als ontmoetingsplek midden in 
de wijk geeft de buurt zijn karakter. De nieuwe functie is er niet alleen voor de buurtbewoners 
maar dient ook als “trekker” voor bezoekers uit de omgeving. 

De woningkavels maken het mogelijk de woningen in de toekomst uit te breiden. Hoekwonin-
gen en vrijstaande woningen hebben zelfs nog meer mogelijkheden door het betrekken van de 
garage bij de woning. De woningen worden gebouwd op een geïndustrialiseerde wijze conform 
het Trento concept van Nijhuis. Op die wijze worden de afvalstromen beperkt en zorgt een snelle  
realisatie voor een minimale overlast voor de omwonende en directie omgeving. 

Bovendien wordt het principe “afval = voedsel” toegepast. Zo worden bij de inrichting van 
de openbare ruimte materialen gebruikt die gecertificeerd zijn op basis van een ketenbeheer- 
concept. Conform het hoogste ambitieniveau van de GPR Stedenbouw wordt min. 25% van deze 
materialen toegepast op basis van het ketenbeheerconcept. Daarnaast wordt er naar gestreefd 
om de huidige beplanting te behouden en inheemse beplanting toe te voegen. 

Samen met het waterschap, Hoogheemschap De Stichtse Rijnlanden, is een watersysteem ont-
worpen waarbij regenwater zoveel als mogelijk plaatselijk wordt opgevangen en geborgen, zodat 
het lokaal kan infiltreren. Dit gebeurt in de (infiltratie) greppels rondom de centrale openbare 
ruimtes. Het surplus aan water wordt afgevoerd via de bestaande en nieuw te graven water- 
gangen. Circa 75% van de oevers wordt natuurvriendelijk ingericht. 

Duurzaamheid bij Het Burgje
Duurzaamheid is in Buurtschap het Burgje geen “groen sausje”. Duurzaamheid is verankerd in 
de ontwerpen. De gemeente Bunnik en Nijhuis hebben de lat hoog gelegd met een GPR van 8,5. 
Deze gemiddelde GPR-score wordt berekend voor Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit 
en Toekomstwaarde. Daarnaast wordt gestreefd naar een CO2 emissie reductie > 65%. 
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Bij Het Burgje GPR Stedenbouw
GPR Stedenbouw biedt inzicht in de duurzaamheid van gebiedsontwikkeling: van een nieuw 
stedenbouwkundig plan of van herstructurering van een bestaand gebied. Het instrument sluit 
aan op GPR Gebouw en is geschikt voor gemeenten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen 
en anderen die zich verdiepen in de duurzaamheid van stedenbouw.

GPR Stedenbouw wordt ingezet om de maatregelen op gebied van ruimtelijke kwaliteit en duur-
zaamheid SMARTER en beter beheersbaar te maken. Er is gekozen voor GPR Stedenbouw omdat 
deze naadloos aansluit op de GPR Gebouw methode. Alle vereiste factoren die invloed hebben 
op de ruimtelijke kwaliteit zijn opgenomen in de methodiek GPR Stedenbouw. Ecologie en 
Archeologie hebben een nadrukkelijke plek in de methodiek. Door de samenhang van alle as-
pecten in de GPR berekening is de relevantie geborgd. Hierdoor is de ambitie niet SMART maar 
SMARTER.

In de ontwikkeling van het Burgje is het derde ambitieniveau van GPR Stedenbouw aangehou-
den. Dit is het hoogste niveau en betreft vergaande optimalisering van het gebied met duurza-
me ontwerpkeuzes. 

Figuur 26 Duurzaamheid in 5 thema’s

Wat is nu precies GPR Gebouw?
GPR Gebouw is een digitaal instrument om de duurzaamheid van een woongebouw in kaart te 
brengen.  Bij GPR Gebouw wordt de duurzaamheid zichtbaar in vijf thema,s: Energie, Milieu, 
Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per thema verschijnt een waardering op een 
schaal van 1 tot 10.

Betrokkenheid bij de samenleving

SROI
MFA Warande in Lelystad
Nijhuis heeft Social Return on Investment toegepast op het werk MFA Warande te Lelystad. Zij 
heeft dit in alle facetten van de bouw geprobeerd te realiseren. Op het bouwproject is de SROI/
eis niet verplicht, echter de intentie was om 5% van de aanneemsom te realiseren. Voor dit 
project komt de aanneemsom op € 3.695.000,- 5% hiervan is € 184.750,-. Dit bedrag is het 
streven om in te vullen met SROI. Het totale eindresultaat van de SROI-eis is € 187.320,51 wat 
neerkomt op 5,1%. Nijhuis is dan ook zeer tevreden over het eindresultaat. Aangezien er pas 
vanaf eind september 2016 op SROI is ingezet. 

Bij de bouw kregen zowel BBL leerlingen alsook BOL en MBO HBO leerlingen een kans om zich 
te ontwikkelen in de bouw door middel van werk//leerplekken danwel stageplekken.

Op de foto van lnr mevr J.M. van Dijk (vereniging SHB) dhr H.Olijfveld (SROI Kandidaat), 
dhr F. Richardson (SROI Kandidaat), dhr K. Buist (Uitvoerder Nijhuis)
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Voor de bouw van de Multifunctionele Accommodatie hebben wij naast de verloning van mensen 
en het opleiden van leerlingen, andere SROI activiteiten opgenomen in dit proces. Hieronder 
staan de activiteiten aangegeven.

• Begeleiding van SROI kandidaten.
• Begeleiding van leerlingen op de bouwplaats.
• SROI procesbegeleiding door extern bureau.
• Samenwerking met de toekomstige gebruikers, te weten:
 > start bouw
 > tekening op heipaal
 > goede huisvesting
 > opgroeien in verbondenheid
 > teamwork
• Overige SROI activiteiten, waaronder een rondleiding door het in aanbouw zijnde gebouw 

voor belangstellenden tijdens de Warandedag.

Bij de start bouw op 31 maart 2016 heeft de wethouder samen met de kinderen en de hilarische 
lookalike van Koningin Maxima de officiële handeling verricht. Ter voorbereiding op de start 
van de bouw hebben alle kinderen van IKC Warande met verf een tekening mogen maken op een 
aantal heipalen. Zo zijn symbolisch alle kinderen betrokken bij de bouw en staat hun ‘handte-
kening’ letterlijk onder het nieuwe gebouw.

Goede doelen/sponsoring
Timmerdorp Groningen
Het Timmerdorp is een week lang bouwen en timmeren voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. 
Onder begeleiding van professionals en vrijwilligers bouwen ze zelf een hut van hout en spij-
kers. Ze bouwen samen een heus dorp, met echte straten, een plein en allerlei huizen. Kinderen 
werken samen en spelen de hele dag buiten. Het is een onvergetelijke week! De toekomstige 
generatie helpt letterlijk zelf huizen te bouwen in het Timmerdorp. In dit Timmerdorp kunnen 
kinderen hun creativiteit inzetten en leren omgaan met gereedschap. Behalve hutten wordt van 
alles gebouwd en gemaakt. Zo ontstaat een bijzondere en complexe ‘samenleving’ die door de 
kinderen zelf bedacht en uitgevoerd wordt. Actief burgerschap in de dop!

Het idee van een Timmerdorp lijkt simpel: hout, spijkers en veel kinderen. Maar een Timmerdorp 
is meer dan alleen timmeren en bouwen: kinderen inspireren om hun creativiteit te gebruiken, 
nieuwsgierig te zijn en het avontuur op te zoeken. Kinderen stimuleren om samen te werken 
en lekker buiten te spelen. Om zelf aan de slag te gaan en te bouwen en zo zelfverzekerdheid 
te ontwikkelen. De kinderen worden geleerd zich te ontwikkelen en nieuwe wegen in te slaan, 
om anders om te gaan met hun omgeving en de beschikbare materialen. Door kinderen bij-
een te brengen en ze kennis, vakmanschap, creativiteit en techniek te laten delen, zorgt het  
Timmerdorp dat ze zich bewust worden van de rol die ze zelf kunnen spelen in het vormen van 
de samenleving.
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Het sponsorbedrag in 2016
Het bedrag voor sponsoring en goede doelen is hoger dan in 2015. Hieronder ziet u het over-
zicht van onze giften.

Overzicht giften

2016 2015

Centraal 7.980,00 6.435,00

Rijssen 15.851,19 11.759,48

Rijssen projectmatig 10.000,00

Zwolle 10.897,50 9.737,50

Zwolle projectmatig 40.000,00

Enschede 521,70 8.010,00

Enschede projectmatig

Apeldoorn 8.374,76 8.307,23

Apeldoorn projectmatig 53.360,00

Noord 10.095,00 5.035,00

Noord projectmatig 187.320,51

Totaal 2016 241.040,66 152.644,21

Figuur 27 Bedragen voor sponsoring/goede doelen

€ 73.050,00
€ 80.337,00

€ 152.644,00

€ 236.425,28

Gedurende de week horen de kinderen elke dag wat er per 
dag nog meer te doen is aan workshops en activiteiten. 
Sponsoren maken het evenement mogelijk en dragen zo 
bij aan een leuke week voor kinderen. Want een Timmer-
dorp bouwen we samen! Naast organisatorische kosten is 
er behoefte aan materiaal, zoals hout, spijkers, verf en ge-
reedschap. Maar ook andere zaken, zoals workshops en ani-
matie zijn belangrijk voor een goede week  Nijhuis Noord 
heeft middels een sponsorbedrag bijgedragen aan dit leuke 
initiatief; een prachtig programma om kinderen de kans 
te geven een onvergetelijke week mee te maken! Timmer-
dorp Groningen is een laagdrempelig toegankelijk, jaarlijks  
terugkerend evenement.
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Profit
Organisatie
Nijhuis Bouw B.V. 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%).

Afzetmarkt
Nijhuis is met 5 vestigingen 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 samengesteld:
• 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 woningbouw- 
verenigingen en beleggers zijn het meest dominant vertegenwoordigd. Zij zijn verantwoordelijk 
voor ongeveer 65% van de omzet. Vanuit eigen projectontwikkeling wordt circa 20% van de 
omzet gerealiseerd. De overige 15% komt tot stand in opdracht van externe ontwikkelaars en 
individuele kopers.

 

Figuur 29 Financiële parameters

Figuur 28 Woningen per segment

Omzet en financiële parameters
De omzet van Nijhuis is over het boekjaar 2016 uitgekomen op 180 miljoen euro. Het verloop 
over de afgelopen 5 jaar geeft het volgende beeld:
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Een verdere specificatie van de kerncijfers over de periode  2012-2016 ziet er als volgt uit:

(Bedragen x 1.000) 2016 2015 2014 2013 2012

Omzet 180.489 145.533 127.925 100.435 119.624

Personeelskosten 23.417 20.818 20.416 21.728 24.418

Bedrijfsresultaat 9.169 5.807 3.176 2.989 3.171

Winst voor belastingen 8.666 4.872 2.322 1.616 1.450

Netto winst 6.638 3.691 1.783 1.257 1.222

Balans totaal 56.867 57.117 52.458 57.397 54.901

Vlottende activa 52.955 52.558 46.509 54.084 51.081

Eigen vermogen 27.612 27.574 30.204 34.269 33.012

Kortlopende schulden 27.839 28.377 20.782 21.396 20.599

Geïnvesteerd vermogen 29.028 28.740 31.676 36.001 34.302

Gemiddeld aantal medewerkers 271 259 250 268 300

Productiviteit omzet per medewerker 666 562 512 375 399

Operationele marge (%) 5,1 4,0 2,5 3,0 2,7

Netto marge (%) 3,7 2,5 1,4 1,3 1,0

Netto winst gemiddeld EV (%) 24,0 13,3 5,9 3,7 3,8

Rendement op geïnvesteerd vermogen (%) 32 20 10 8,3 9,2

Solvabiliteit 49 48 57,6 59,7 60,1

Current ratio 1,9 1,9 2,2 2,5 2,5
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Communicatie met stakeholders

Stakeholders Wijze van communiceren Voornaamste onderwerpen en vraagstukken

Opdrachtgevers (professioneel) Bilaterale gesprekken
Selectieprocedures
Vergaderingen
Evaluaties

Duurzaam bouwen
Innovatie
Gezondheid en veiligheid van klanten en 
medewerkers

Kopers, bewoners of gebruikers Informatiebijeenkomsten
Keuzegesprekken
Nieuwsbrieven
Evaluaties

Duurzaam bouwen
Gezondheid en veiligheid

Leveranciers en onderaannemers, 
adviseurs

Bilaterale gesprekken
Vergaderingen
Evaluaties

Omozet en resultaten
Duurzaam bouwen
Werkgelegenheid
Afval
Transport
Eerlijk ondernemen
Mensenrechten

Omwonenden Informatiebijeenkomsten Duurzaam bouwen
Gezondheid en veiligheid

Overheden Digitaal/mondeling Wet- en regelgeving
Gezondheid en veiligheid

Onderwijsinstellingen Bilaterale gesprekken Opleidingen
Werkgelegenheid

Brancheverenigingen Digitaal Producten en diensten
Omzet en resultaten

Banken, verzekeraars Digitaal
Bilaterale gesprekken

Omzet en resultaten

Media Divers Producten en diensten
Omzet en resultaten

Medewerkers Informatiebijeenkomsten
Nieuwsbrieven

Organisatie
Gezondheid en veilgheid
Afval, transport
Omzet en resultaten
Verhouding werkgever/werknemer
Eerlijk ondernemen
Mensenrechten

Aandeelhouders Bilaterale gesprekken Organisatie
Gezondheid en veiligheid
Afval, transport
Omzet en resultaten
Mensenrechten

Betrokkenheid stakeholders Er zijn veel onderwerpen waarover Nijhuis kan rapporteren. Met onze stakeholders hebben 
we op basis van branchegegevens, gesprekken en enquêtes de te rapporteren onderwerpen 
bepaald. Alle onderwerpen in het kader zijn gerapporteerd in dit verslag.

Figuur 30 Groepen en onderwerpen stakeholders
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Pago 2016, duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid staat voor alle factoren die maken dat iemand met plezier aan het werk 
gaat. Het kan samenhangen met gezondheid, loopbaanontwikkeling, met de samenwerking in 
het team en met werkinhoud. Nijhuis spant zich daarnaast in om een gezonde en veilige werk-
omgeving te bieden. 

We willen allemaal graag zo lang mogelijk fit en inzetbaar zijn en blijven. De mate waarin dit 
lukt is van essentieel belang voor de medewerker maar ook voor Nijhuis. Fitte medewerkers die 
enthousiast en op hun taak toegerust zijn, bepalen het succes. Tegelijkertijd is het voor iedere 
medewerker van belang dat hij blijvend de uitdagingen in zijn functie aankan en daar tevreden-
heid en werkplezier aan ontleent. 
Voor zover we dat in de hand hebben proberen we samen hier het maximale aan te doen. 

Of medewerker en werkgever hier in slagen en waar nog verbetering en ontwikkeling ligt op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid is in het voorjaar van 2016 op verzoek van Nijhuis Bouw 
onderzocht door onze arbodienst Perspectief. 

De onderzoeken
Het onderzoek bestond uit een organisatiebreed en een individueel onderzoek. Het organisa-
tiebrede onderzoek bestond uit een vragenlijst over het werk. De uitkomsten hiervan geven een 
beeld over hoe de organisatie ervoor staat.  Het individueel onderzoek bestond uit een medisch 
onderzoek en een coachingsgesprek. In het coachingsgesprek werden allerlei zaken bespro-
ken over fysieke en mentale gezondheid, werkdruk, werk-thuis balans, arbeidsomstandigheden, 
communicatie, drive, ambitie etc. Tijdens het gesprek heeft elke medewerker zo nodig advies 
gekregen met betrekking tot individuele acties en oplossingen. Waar nodig werd geadviseerd om 
het gesprek met de werkgever aan te gaan. 

Enkele cijfers vanuit de individuele onderzoeken
In het voorjaar van 2016 zijn totaal zijn 268 medewerkers uitgenodigd en 239 medewerkers 
gesproken, verspreid over alle vestigingen. Het opkomstpercentage is zeer hoog (89%) verge-
leken met andere bedrijven waar Perspectief soortgelijke onderzoeken heeft uitgevoerd. Bij 61 
medewerkers is een risico tot uitval gesignaleerd op de kortere of langere termijn. Daarvan is 
aan 41 mensen concreet advies gegeven tot een vorm van interventie. Er is 23 keer coaching of 
een psycholoog geadviseerd, 11 keer lifestyleadviezen, 5 keer loopbaanadviezen en 2 keer een 
werkplekonderzoek. Uiteindelijk is na toestemming van de medewerkers van 9 mensen de naam 
doorgegeven aan de afdeling P&O voor een nader gesprek. 

Algemene uitkomsten 
De vragenlijsten gecombineerd met de gesprekken met de duurzaaminzetbaarheidscoach  
hebben naast een individueel beeld ook een organisatiebeeld naar voren gebracht. Wij hebben 
opvallend loyale en gedreven medewerkers met lange dienstverbanden en gemiddeld een goede 
conditie en fitheid. Binnen het bedrijf zijn open communicatielijnen en wordt saamhorigheid 
ervaren.  Onze medewerkers zijn goed opgeleid en we bieden veel mogelijkheden tot ontwikke-
ling. Medewerkers zijn over het algemeen bewust bezig met werk en veiligheid op de bouwplaats 
en ook kantoormedewerkers zijn goed geïnstrueerd op arbo-gebied. Er zijn ook aandachtspunten 
of risico’s geformuleerd. Het bewustzijn met betrekking tot duurzame inzetbaarheid varieert per 
beroepsgroep en leeftijd. Bouwplaatspersoneel denken gemiddeld minder na over de toekomst 
ten opzichte van kantoormedewerkers. Daarentegen heeft bouwplaatspersoneel beduidend min-
der voedingsadvies gekregen dan kantoormedewerkers en hebben zij opvallend meer resterende 
energie na het werk. Daarnaast zijn jongere medewerkers minder bezig met duurzame inzetbaar-
heid dan ouderen. Door de lange dienstverbanden bestaat het risico op energetische problemen 
en fysieke klachten. En hoewel de werkdruk beheersbaar is, ervaren sommige functiegroepen 
piekbelasting en moet hier aandacht voor zijn. Meer in algemene zin wordt door medewerkers 
aangegeven dat het ambacht uit het beroep van timmerman verdwijnt, waardoor het eentoniger 
en minder uitdagend dreigt te worden. 

Als Nijhuis herkennen we ons hierin en zijn we blij met de uitkomsten. We hebben de uitkom-
sten via diverse kanalen gecommuniceerd en nemen de aandachtspunten mee voor 2017.

Renoveren in bewoonde staat bij Nijhuis Apeldoorn
Op het moment dat u dit stukje leest, is de verbouwing van ons kantoor al klaar. Maar nu, op 
dit moment, zitten wij er middenin. De eerste verdieping is net ‘opgeleverd’ en op de tweede 
verdieping is inmiddels alles al gesloopt en wordt er begonnen aan de nieuwe indeling.

Het is wel even wennen als je nu op de eerste verdieping loopt. Het is zo mooi geworden. 
Complimenten!

Even terug naar het begin. 
Ons kantoor was al enigszins verouderd en het meubilair was jaren geleden eigenlijk al aan 
vervanging toe, maar het motto was “Wat nog goed is, dat doe je niet weg”. Op zich een mooie 
gedachte, maar….  Omdat wij het werken in teams verder willen doorvoeren, is deze verbouwing 
noodzakelijk. Alle kleine kantoortjes verdwijnen en we gaan werken met open en transparante 
ruimtes. 
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Een klein team heeft alles voorbereid en Verbouw & Onderhoud zorgt voor de uitvoering. Vooraf 
is een leansessie gepland met alle betrokken partijen, zodat alles naadloos op elkaar kon worden 
afgestemd. De werkvoorbereider en projectleider zorgen er samen voor dat alles goed verloopt. 
En weet je wat het mooiste is? Iedereen helpt mee. Echt geweldig om te zien. En ook aan  het 
milieu wordt gedacht. Daar waar mogelijk worden gerecyclede materialen toegepast. 

Goede communicatie is het halve werk.
Gerrit stuurt ons meerdere keren per week via de mail een nieuwsbrief om ons op de hoogte 
te houden van de verbouwing. Iedereen heeft de planning gekregen en weet exact wanneer ze 
moeten verhuizen naar de tijdelijke werkplekken en wanneer ze naar hun nieuwe afdeling kun-
nen. Tot nu toe loopt dat allemaal erg goed.

Op donderdag is de ‘verhuisdag’ ingepland en op vrijdag wordt al het oude meubilair zo neer-
gezet dat de sloper alles goed kan scheiden en afvoeren. Echt iedereen die maar enigszins kan 
helpt mee met het ‘verhuizen’ van de spullen. Dat is nog eens Teamwork! Het weekend wordt 
door de sloper gebruikt voor het verwijderen van de binnenwanden. Prettig dat dit in het week-
end gebeurt, want zo is er de minste overlast voor iedereen. Ook de afdeling ICT is er druk mee. 
Op de verhuisdagen zijn zij aanwezig om alle computers en telefoons weer aan te sluiten. 

9 juli viert Nijhuis Apeldoorn haar 30 jarig jubileum. Dan moet de hele verbouwing klaar zijn. 
Een hele uitdaging voor het projectteam, maar zoals het er nu naar uitziet is alles op tijd klaar. 
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Resultaten klanttevredenheidonderzoeken
De opdrachtgevers zijn één van de belangrijkste externe stakeholders van Nijhuis. Bij de classi-
ficatie van de 11 benoemde stakeholders is de invloed van opddrachtgevers op de organisatie 
groot en is het belang hoog. Deze stakeholder, zowel de professionele opdrachtgever als de 
individuele koper, dient zorgvuldig beheerd te worden.  Klanttevredenheid is één van de kern-
waarden van Nijhuis. Continue wordt gestreefd naar een kwalitatief steeds beter product tegen 
een concurrerende prijs.  De opdrachtgevers worden onderverdeeld in professionele opdracht-
gevers (75%) en particuliere opdrachtgevers (25%). Daarnaast worden regelmatig klanttevre-
denheidsonderzoeken uitgevoerd bij huurders van gerenoveerde woningen. Daarbij scoren in de 
gehouden onderzoeken over 2016 de volgende onderdelen het hoogst:
• De uitvoerder (8,5).
• Het eindresultaat (8,3).
• De vaklieden (8,0).
Ook onder huurders van woningen waar Nijhuis service-onderhoud verricht worden enquêtes 
uitgevoerd. Met name de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en betrokkenheid van de 
Nijhuis-medewerkers scoren hoog. 

Kopers
Sinds 2015 worden individuele kopers rechtstreeks benaderd door de woonconsulent, waarmee 
men ook gedurende het aankoop- en bouwproces contact heeft gehad. Daarbij wordt de koper 
in plaats van één keer, vier keer in het proces benaderd met een zelf ontwikkelde vragenlijst. 
Onderscheid wordt gemaakt in het aankoopproces, het keuzeproces, het bouwproces en de na-
zorg. Het blijkt dat deze wijze van klanttevredenheidsonderzoek een hogere respons geeft. En 
ook de resultaten van de eigen metingen zijn positiever dan bij de eerdere methode van externe 
meting. 

De helft van de kopers geeft een totaalrapportcijfer van een 8 of hoger. Over de oplevering is 
80% van de kopers tevreden. Dat neemt niet weg dat één op de vijf kopers niet tevreden is. Op-
merkelijk is dat één op de drie kopers ontevreden is over het afwerkingsniveau. Een verbeterpunt 
zit in de communicatie over de planning en de opleveringsdatum. Eveneens een derde van de 
kopers zou graag de bouwplaats vaker bezoeken.

Figuur 31 Rapportcijfer aan Nijhuis
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Figuur 32 Tevredenheid opdrachtgevers

Wet- en regelgeving voor inlenen van medewerkers en inhuren van zelfstandigen is aangepast  
in 2016.
De overheid heeft 2016 verschillende wetten op dit gebied aanpast. Voor Nijhuis was dit de 
aanleiding om de (model)contracten aan te passen aan de actuele wetgeving. Nijhuis vindt 
het belangrijk dat ook alle niet-Nijhuismedewerkers die op de bouwplaats of kantoor aan het 
werk zijn worden beloond conform de juiste Collectieve ArbeidsOvereenkomst. Met onze vaste 
partners voor het inlenen van medewerkers zijn nieuwe afspraken gemaakt. Medewerkers van de 
afdeling P&O hebben leidinggevenden geïnformeerd over de aangepaste contracten.

Lidmaatschappen
Nijhuis is ondermeer aangesloten bij de volgende verenigingen/stichtingen:
• NVB - De Nederlanse 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).
• Eye for Quality (www.eyeforquality.nl).

Professionele opdrachtgevers
Mede om de onafhankelijkheid/objectiviteit te waarborgen en de openheid te beoordelen wor-
den de klanttevredenheidsonderzoeken voor professionele opdrachtgevers uitgevoerd door 
een externe partij. Totaal zijn in 2016 32 klanttevredenheidsonderzoeken uitgezet, met een  
response van 59%. Een lichte teruggang ten opzichte van 2015, toen een response van 65% 
werd gerealiseerd. 
Een hoge score wordt bereikt op de mate waarin bij renovatieprojecten rekening wordt gehou-
den met de bewoners. Ook worden de prijs-kwaliteitsverhouding en de marktconforme condities 
hoog gewaardeerd. Een verbeterpunt ligt bij de snelheid en kwaliteit van de klachtenafhande-
ling.
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De Ondernemingsraad 2016
Voorwoord
Voor Nijhuis was 2016 een jaar, waarin de financiële plannen ruimschoots gehaald werden en 
dat positief kon worden afgesloten. Voor de OR was 2016 het jaar van continuïteit en ook toe-
treding van een nieuw lid in het Dagelijks Bestuur. In april is de VGWM-commissie opgeheven. 
De taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn ongewijzigd, maar ze vallen nu als 
geheel onder de OR. 

Waar heeft de OR zich in 2016 mee bezig gehouden.
Cursus OR (maart)
De CAO is doorgesproken en het takenpakket voor 2016 is bekeken. Hierin is een  verdeling  
gemaakt. Opstarten van: het meedenken in de omzetting van functioneringsgesprek naar  
Persoonlijk Ontwikkel Gesprek (POG) als één van de middelen om duurzaam inzetbaarheid te 
vergroten.

Persoonlijk Ontwikkel Gesprek (POG)
In mei zijn er beoordelings- en vragenformulieren opgesteld door P&O, deze hebben we behan-
deld en opmerkingen geplaatst. In juni is een delegatie van de OR met P&O in gesprek gegaan 
om de stand van zaken door te nemen. Drie OR-leden draaien een pilot en hebben een TMA ge-
daan en hebben een POG-gesprek met hun leidinggevende gehad. Terugkoppeling naar P&O voor 
verbetering van de formulieren. Vervolgens zijn 9 personen benaderd door de OR en een aantal 
door P&O. Deze ronde is ook zo goed als afgesloten. Afspraken hieruit worden opgenomen in 
een vervolgtraject. Het algemene gevoel is dat deze tool meer inhoud en een beter beeld geeft 
dan de afzonderlijke gesprekken uit het verleden. In 2017 zullen POG-gesprekken verder worden 
uitgerold over de vestigingen door P&O.

Enquête vakantie 2017
De OR is volgens de CAO verplicht de achterban te raadplegen over de vakantieplanning. De di-
rectie heeft in mei een voorstel gedaan en deze is door een digitale enquête in juni voorgelegd 
aan de achterban. De OR heeft gemerkt, dat dit onderwerp erg leeft bij de achterban.  Zij heeft 
diverse reacties ontvangen, die zij beantwoord heeft. De OR is blij met een actieve achterban. 
De uitkomst van de enquête was dat 62% voor was, dus het voorstel van directie is aangenomen. 
Deze uitslag en de vakantiedata zijn voor de bouwvak met de achterban gecommuniceerd.

PAGO incusief duurzame inzetbaarheidsscan
De PAGO’s zijn afgenomen in maart. Alle personeelsleden hebben hier een uitnodiging voor
gehad. De OR heeft het overkoepelende rapport ontvangen van Perspectief (via P&O) en dit
is in december besproken met de vertegenwoordiging van Perspectief en P&O.

Sanctiebeleid
De laatste jaren zijn bij controles op een aantal bouwplaatsen door de arbeidsinspectie onveilige 
situaties aangetroffen, met name het werken met tafelzagen. Nijhuis heeft hier op gereageerd 
door middel van verbetertrajecten. Ondanks deze verbetertrajecten zijn daarna toch weer on-
veilige situaties aangetroffen door de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie heeft Nijhuis een 
aantal keren gewaarschuwd over het onveilig werken met tafelzagen. De laatste keer dat dit 
werd geconstateerd heeft de arbeidsinspectie geadviseerd om sancties op te leggen bij onjuist 
gebruik van gereedschappen, niet veilig werken, niet stofvrij werken etc. Nijhuis had nog geen 
sanctiebeleid. In juni heeft P&O hier een voorstel voor gemaakt. De OR heeft hierop vragen 
gesteld en advies gegeven. Aan de hand van deze opmerkingen heeft de directie het voorstel 
aangepast. De verwachting is dat begin 2017 instemming verleend kan worden op het sanctie-
beleid. Te zijner tijd zal P&O het een en ander communiceren met de medewerkers.

Digitale verzending loon- en salarisstroken
In oktober heeft de OR een instemmingsverzoek ontvangen om in te stemmen met het digi-
taal verzenden van de loon- en salarisstroken. De besparing in papier komt neer op zo’n 8500 
A-4’tjes en 3500 enveloppen. Daarbij komt ook nog de besparing van de portokosten. Na kort 
debat heeft het dagelijks bestuur hier akkoord op gegeven. Met de wijze waarop de stroken 
worden verzonden en hoe je deze kunt openen, is de veiligheid en de privacy gewaarborgd. En 
in het kader van digitalisering en automatisering is dit een logische stap.

MVO-jaarverslag
Sinds een aantal jaren maakt Nijhuis een MVO-jaarverslag, dat ook voor instemming wordt 
voorgelegd aan de OR.

Overige bezigheden:
• Voortgang en ontwikkelingen in de vestigingen is een vast punt op de agenda.
• Financiële periode cijfers beoordelen worden 4 keer per jaar behandeld.
• Het jaarplan voor het komende en de jaarcijfers van het afgelopen jaar worden behandeld. 

De acties uit de RI&E worden gemonitord
• De OR heeft de acties bewaakt omtrent het opstellen en aanbieden van een scholingsplan.
• 1x per jaar heeft de OR een zogenoemd BOT (Benen Op Tafel)-overleg waarin samen met 

directie en P&O wordt gediscussieerd over diverse onderwerpen. Dit jaar is voornamelijk 
over de TMA (Talent, Motivatie, Analyse) en POG gesproken, in het kader van de duurzaam 
inzetbaarheid.

• Takenpakket en positie van de preventiemedewerker (definitieve wet afwachten, voordat 
OR hier verder mee kan).
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Global Reporting Initiative GRI Standards
Index  Hoofdstuk
GRI 102  Algemene toelichtingen 2016
GRI 102-1 Naam van de organisatie organogram
GRI 102-2 Activiteiten, merken, producenten en diensten 1
GRI 102-3 Locatie hoofdkantoor van de organisatie 4
GRI 102-4 Landen waar de organisatie actief is 4
GRI 102-5 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm 4
GRI 102-6 Afzetmarkten 4
GRI 102-7 Omvang van de organisatie 1
GRI 102-8 Informatie over personeelsbestand en andere medewerkers 2
GRI 102-9 Beschrijving van de keten 1
GRI 102-10 Significante veranderingen voor de organisatie en de keten n.v.t.
GRI 102-11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe n.v.t.
GRI 102-12 Externe initiatieven 4
GRI 102-13 Lidmaatschap van (branche-)verengingen of belangenorganisaties  4
GRI 102-14 Verklaring hoogste beslissingsbevoegde  1
GRI 102-15 Beschrijving belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden 2, 3, 4
GRI 102-16 Waarden, principes en standaarden en gedragsnormen 2
GRI 102-17 Mechanismen voor het rapporteren van problemen in onetisch/onwettelijk gedrag en advies in organisatorische integriteit 2
GRI 102-18 Bestuursstructuur 4
GRI 102-40 Lijst van groepen belanghebbenden  4
GRI 102-41 Collectieve arbeidsovereenkomsten 2, 4
GRI 102-42 Identificeren en selecteren van belanghebbenden 4
GRI 102-43 Benadering voor het betrekken van belanghebbenden 4
GRI 102-44 Voornaamste onderwerpen en vraagstukken  4
GRI 102-45 Operationele structuur van de organisatie  4
GRI 102-46 Omschrijven van de inhoud van het rapport en de afbakening van de aspecten 1
GRI 102-47 Lijst van materiele aspecten 4
GRI 102-48 Herformuleren van eerder verstrekte informatie n.v.t.
GRI 102-49 Veranderingen in verslaglegging n.v.t.
GRI 102-50 Rapportageperiode  1
GRI 102-51 Datum van meest recente verslag 1
GRI 102-52 Verslagleggingscyclus  1
GRI 102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan 1
GRI 102-54 Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards inhoud
GRI 102-55 GRI Inhoudsopgave
GRI 102-56 Externe assurance n.v.t.
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Index  Hoofdstuk
GRI 103 Management benadering
GRI 103-1 Toelichting op de materiele aspecten en de afbakening  4
GRI 103-2 De managementbenadering en zijn componenten 1, 4
GRI 103-3 Evaluatie van de managementbenadering 1, 4

GRI 305 Emissies
GRI 305-1 Directe broeikasgas emissies (scope 1), naar gewicht 3
GRI 305-2 Indirecte broeikasgas emissies uit energie (scope 2), naar gewicht 3
GRI 305-3 Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen (scope 3), naar gewicht 3
GRI 305-4 Broeikasgas emissie intensiteit 3
GRI 305-5 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlaging 3
GRI 305-6 Emissie van ozonafbrekende stoffen, naar gewicht n.v.t.
GRI 305-7 Nox, Sox en andere significante luchtemissies, naar type en gewicht n.v.t.
GRI 306 Afvalwater en Afvalstoffen 3
GRI 306-1 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming n.v.t.
GRI 306-2 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode 3
GRI 306-3 Totaal aantal en volume van significante lozingen n.v.t
GRI 306-4 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt 3
GRI 306-5 Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van wateren en gerelateerde habitats die significante 
 gevolgen ondervinden van de waterafvoer en afvloeiing n.v.t.
GRI 307 Naleving Milieu wet- en regelgeving  3
GRI 307-1 Het niet naleven van milieu wet- en regelgeving 3
GRI 308 Keten Beoordeling op Milieu-aspecten 3
GRI 308-1 Percentage nieuwe leveranciers/onderdelen van de keten dat is beoordeeld aan de hand van milieucriteria  3
GRI 308-2 Siginificante actuele en potentiele negatieve milieu-impacts in de keten, en genomen maatregelen 3

GRI 400 Sociale Standaarden 
GRI 401 Werkgelegenheid 2
GRI 401-1 Nieuw personeel en personeelverloop 2
GRI 401-2 Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet beschikbaar zijn voor deeltijdmedewerkers 2
GRI 401-3 Ouderschapsverlof 2
GRI 403-1 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgevers en werknemers n.v.t.
GRI 403-2 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen, per regio en naar geslacht 2
GRI 404-1 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie 2
GRI 404-2 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en 
 hen helpen bij het afronden van hun loopbaan 2, 4 
GRI 404-3 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling  2
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Centrale directie

Nijhuis Bouw B.V.

ICT
Centrale Financiële Administratie

Materieeldienst
Personeel & Organisatie

KAM

Bouwprocesontwikkeling
Locatieontwikkeling
Projectontwikkeling

Samenwerking

Vestigingsdirectie

Nijhuis Rijssen

Nijhuis Enschede

Nijhuis Zwolle

Vestigingsdirectie

Nijhuis Apeldoorn

Vestigingsdirectie

Nijhuis Noord

Organogram



Wilt u meer informatie of heeft u opmerkingen op dit verslag? Stuur dan een mail naar Henk Hoenink.  
Hiervoor gebruikt u het e-mailadres mvo@nijhuis.nl. 

Nijhuis Apeldoorn 
Wilmersdorf 27 
Postbus 623, 7300 AP Apeldoorn 
Tel. 055-538 37 00 
E-mail: apeldoorn@nijhuis.nl

Nijhuis Noord 
Klompmakerstraat 7 
Postbus 281, 9400 AG Assen  
Tel. 0592-40 05 00 
E-mail: noord@nijhuis.nl

Nijhuis Bouw B.V.   
en Nijhuis Rijssen 
Molendijk Noord 92a 
Postbus 241, 7460 AE Rijssen  
Tel. 0548-53 54 45 
E-mail: bouw@nijhuis.nl 
E-mail: rijssen@nijhuis.nl

Nijhuis Zwolle 
Curieweg 7 
8013 RA  Zwolle 
Tel. 038-422 56 77 
E-mail: zwolle@nijhuis.nl

Nijhuis Enschede 
H. ter Kuilestraat 204 
Postbus 175, 7500 AD Enschede 
Tel. 053-434 16 51 
E-mail: enschede@nijhuis.nl

www.nijhuis.nl
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