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1.1  Organisatie en bestuur 

Met circa 260 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 groot- 

schalige 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 2015 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 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 en Samenwerking. 

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  
wisselingen, ongeacht geslacht, prioriteit aan kwalita-
tieve 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 Develop-
ment. 

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 de vestiging Nijhuis 

Noord. (Per 1 april 2016 de heer A.J. de Ruiter).
• 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 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 heeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
onder meer verankerd in het in 2015 behaalde certificaat 
voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 

1.  Inleiding
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1.2  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 maat-
schappij. 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 innovatie- 
beleid. De Trento-concepten voor nieuwbouw en renova-
tie zijn resultaten hiervan. 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 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 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 Pres-
tatieladder gekomen omdat dit al heel dicht ligt tegen de 
bestaande visie en bedrijfsvoering. 

Certificering borgt voor de toekomst de kernwaarde van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en past uit-
stekend in het nastreven van de hoofddoelen veiligheid, 
duurzaamheid, kwaliteit en klanttevredenheid. Daarmee 
is ook de relevantie van MVO voor de organisatie aange-
geven. 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 not least draagt het bij aan de lange termijn-
doelstellingen van de stakeholders.

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

de procedures.
• Effectief -> MVO moet zin hebben en (maatschappe-

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

municeren, moet passen bij Nijhuis Bouw. 

Onderleggers voor het MVO jaarverslag 2015 binnen Nij-
huis Bouw B.V. zijn:
• De memo van de centrale directie ‘Uitgangspunten 

plan 2015’.
• Het jaarplan 2015 en de evaluatie van het jaarplan 

2014 van de verschillende vestigingen.
• Het jaarbericht 2015.
• De beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. 
• Het MVO-jaarverslag 2014.
• 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 2015 en 
wordt 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 arbeidsplaatsen. 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. Dit is 
onderverdeeld naar Uitvoerende Technische en Admini-
stratieve medewerkers (UTA) - en bouwplaatsmedewerkers 
en naar het verloop in de afgelopen jaren. De gegevens 
zijn exclusief inleen- en uitzendkrachten en stagiaires. 

Het totale personeelsbestand is in 2015 licht gestegen. 
Als we verder kijken naar de in- en uitstroom zien we een 
kleine toename van het UTA-personeel (3,2%) en een 
kleine daling van het bouwplaatspersoneel (1,7%). De 
stijging van het UTA-personeel lijkt verband te houden 
met het stijgen van de omzet. Als we even vooruitkijken 
naar figuur 9 zien we dat het aantal inleners onder het 
UTA-personeel is verdubbeld. 

Figuur 1 Historie verloop aantal medewerkers

Figuur 2 In- en uitdiensttredingen 2015 per vestiging

Tellen we deze stijging mee dan komen we op een toena-
me van 12% van het UTA-personeel in 2015. De omvang 
van het bouwplaatspersoneel lijkt te blijven dalen onaf-
hankelijk van de omzet. We maken blijkbaar het werk met 
minder eigen medewerkers 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 als enige vestiging enkele bouwplaatsmedewerkers 
in dienst genomen. Ook heeft deze vestiging het groot-
ste aandeel nieuwe UTA-medewerkers. Bij de centrale 
afdelingen zijn bijna geen wijzigingen. De vestiging 
Noord heeft geen wijzigingen in het bouwplaatspersoneel 
en een gelijkmatig in- en uitstroom beeld bij UTA-per-
soneel. De vestiging Apeldoorn heeft per saldo zowel bij 
bouwplaats- als UTA-medewerkers minder instroom gehad 
dan uitstroom. Als we verder kijken naar de reden van 
uitstroom is het opvallend dat voor het eerst in jaren er 
weer mensen op eigen verzoek uit dienst zijn gegaan, 
maar liefst 8 van de 17. Het lijkt erop dat er meer bewe-
ging komt in de arbeidsmarkt. Er zijn geen mensen die 
met (vroeg)pensioen zijn gegaan in 2015.
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2.3  Opbouw 

Onderstaande tabellen en figuren geven de opbouw weer 
van het personeelsbestand in 2015. Allereerst kijken we 
naar de leeftijdsopbouw en de dienstjarenopbouw. Hier-
mee samenhangend kijken we naar het aantal jubilarissen 
in 2015. 

Figuur 3 Leeftijdsopbouw per 31 december 2015

Figuur 4 Dienstjarenopbouw 2015 per cao

Figuur 5 Verdeling man/vrouw

De leeftijdsopbouw geeft een divers beeld weer verge-
lijkbaar met het afgelopen jaar. Als we uitgaan van een 
gewenste evenredige verdeling van medewerkers over de 
verschillende categorieën vallen een aantal zaken op. De 
categorieën onder de 35 jaar blijven qua omvang 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 bouwplaats-
personeel dat een bovengemiddeld deel van de medewer-
kers boven de 50 jaar heeft.

Er werken veel meer mannen dan vrouwen bij Nijhuis 
Bouw B.V. We hebben geen vrouwelijke bouwplaatsmede-
werkers en 21% van onze UTA-medewerkers is vrouw.
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Figuur 6 Opleidingen Bouw

2.4  Opleidingen 

Ontwikkeling van onze bouwplaats- en UTA-mede- 
werkers hebben wij hoog in het vaandel. Ontwikkeling 
is beweging en zorg voor innovatie. Bij bouwplaatsper-
soneel krijgt dit vorm door elk jaar een incompanytrai-
ning te organiseren die aansluit bij de behoeften op de 
bouwplaats. In 2015 hebben we hieruit voortvloeiend de 
incompanycursussen ‘Herkennen van Asbest’ en ‘Omgaan 
met (a)sociale situaties op de bouwplaats’ georganiseerd. 
In de renovatiewerken komt het steeds vaker voor dat 
ondanks uitvoerige voorzorg- en preventiemaatregelen 
op een bouw toch asbest in een woning wordt aange-
troffen. Het is van groot belang dat onze medewerkers in 
staat zijn om dit te herkennen en te signaleren. Vandaar 
dat we voor de timmermannen die veel in de renovatie 
werkzaam zijn de training ‘Herkennen van Asbest’ hebben 
georganiseerd. 

De andere incompanycursus ‘Omgaan met (a)sociale 
situaties op de bouwplaats’ is georganiseerd voor al onze 
bouwplaatsmedewerkers van de vestigingen Apeldoorn 
en Rijssen. Het komt steeds vaker voor dat onze mede-
werkers in direct contact komen met huurders/bewoners/
kopers in de leefomgeving van de huurder/bewoner/
koper. Zij krijgen steeds meer te maken met situaties 
waarin andere culturen, verwaarlozing, geweld, slechte 
hygiënische omstandigheden aan de orde zijn. In deze 
training hebben zij handvaten gekregen hoe zij hiermee 
om kunnen gaan. Daarnaast heeft de training input ge-
geven voor het opstellen van een aangepast protocol op 
het gebied van agressie/geweld/(a)sociale situaties. Dit 
protocol krijgt in 2016 nader invulling.

Naast de incompanycursussen stimuleren wij onze bouw-
plaatsmedewerkers om zelf aan te geven welke trainingen 
ze daarnaast willen volgen, zowel in functioneringsge-
sprekken als in toolboxmeetings.

Opleidingen Aantal 
deel-

nemers

Aantal 
dagen 
per 

cursus

Totaal 
aantal 
dagen

Externe (vak) opleidingen - art. 62a
Het opstellen en gebruiken van 

bouwliften

1 1 1

FSC/PEFC 1 1 1

Heftruck herhaling 1 1 1

Inspectie hijs-/valbeveiliging 4 1 4

Nascholing leermeester 6 1 6

Product informatiedag leermeesters 9 1 9

NEN101/3140 2 1 2

Rijbewijs E 1 1 1

Total Station voor maatvoerders 1 1 1

26 26

In company (maatwerk) - art. 62a
Omgaan met (a)sociale situaties 72 2 144

Herkennen van asbest 27 1 27

99 171

Totaal 2015 125 197

Overige cursussen
VCA basis herhaling 4

BHV basis 2

BHV herhaling (in-company) 30

Uitvoerder Kleine bouw 3

Totaal 2015 39
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Het dekkingspercentage geeft aan hoeveel van de con-
form CAO beschikbare scholingsdagen in een bepaald jaar 
door onze bouwplaatsmedewerkers zijn gebruikt. Het dek-
kingspercentage 2015 is net als in 2014 historisch hoog. 
Dit komt onder andere door de tweedaagse incompany-
cursus die we aan alle bouwplaatsmedewerkers hebben 
aangeboden op het gebied van ‘omgaan met  
(a)sociale situaties op de bouwplaats’.

Opleidingscode Aantal 
keren 
gevolgd

Aantal 
cursus-
dagen 

Totaal 
aantal 
dagen

KAM opleidingen
VOL VCA basis 1 2 2

VOL VCA herhaling 2 1 2

BHV basis 2 1 2

BHV herhaling 38 0,5 19

FSC/PEFC herhaling 3 2 6

46 31

Automatisering
AutoCad 1 4 4

Revit 1 3 3

Excel 1 3 3

Integraal ontwerpen 10 17 x 0,5 85

Navision 2013 35 1 35

48 130

Vakgerichte opleidingen (kortdurend)
Omgaan met (a)sociale situaties 1 2 2

Energieprestatie woning 2 1 2

EPA adviseur energielabel 2 1 2

EPC/EPG in de praktijk 15 1 15

Vuilwatersystemen 9 1 9

Ventilatietechniek 14 1 14

Herkennen van asbest 4 1 4

Nascholing leermeester 1 1 1

Verduurzaming bestaande bouw 2 5 10

50 59

Vakgerichte opleiding (langdurend)
Allround calculator 1 11 11

Dak & Onderhoud (module) 1 4 4

HR Business Partner 1 6 6

Planvoorbereider B&U 1 23 23

Uitvoerder als professional 1 6 6

Zelfstandig werkvoorbereider 1 18 18

6 68

Totaal 150 288

Aantal werknemers 2015 153

Gemiddelde scholing per 

werknemer

1,9 dagen

Figuur 7 Scholingsdagen bouwplaatspersoneel

Percentage 62a

Jaar Gevolgde dagen Beschikbare dagen Percentage

2011 192 292 66%

2012 231 298 77,5%

2013 95 238 40%

2014 204 210 97,1%

2015 197 200 98,5%

Figuur 8 Scholingsdagen UTA-personeel
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2.5  Inzet leerlingen en stagiaires

In 2015 daalde het aantal leerlingen licht ten opzichte 
van 2014. Wij blijven streven naar de inzet van leer-
lingen, omdat we deze aankomende vakmensen in de 
toekomst hard nodig hebben. Ook het aantal stagiaires 
daalde ten opzichte van 2014. Toch hebben we in totaal 
28 MBO-ers en HBO-ers de mogelijkheid kunnen bieden 
hun stageperiode bij Nijhuis in te vullen. Kennisuitwisse-
ling tussen stagiaires en werknemers, c.q. tussen praktijk 
en theorie blijven wij nastreven. Opvallend is dat het 
ingeleend UTA-personeel flink is gestegen ten opzichte 
van 2014. 

 

2.6  Jubilarissen

Bij Nijhuis zijn er veel dienstverbanden voor een langere 
periode, zowel bij bouwplaats- als bij UTA-personeel. Zie 
ook figuur 10 voor de jubilarissen. In 2015 waren er 14 
jubilarissen, waarvan 6 keer een 12,5 jarig jubileum, 7 
keer een 25-jarig jubileum en 1 keer een 40-jarig  
jubileum.

Jaar Dienstjaren Aantal

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

2015 12,5 jaar 6

25 jaar 7

40 jaar 1

Figuur 9 Aantal stagiaires, leerlingen en ingeleend UTA-personeel

Figuur 10 Jubilarissen

2.7 Veiligheid, gezondheid en milieu

Nieuwe werkkleding
De Nijhuis werkkleding heeft een metamorfose gekregen. 
Na 12 jaar kaki, rood, blauw en grijs te hebben gecombi-
neerd, is nu gekozen voor de combinatie rood-zwart: de 
Nijhuis-kleuren!

De werkkleding is geschikt voor de dagelijkse werkzaam-
heden van de medewerkers op onze bouwplaatsen. Het 
pakket is door de materieeldienst in overleg met de 
ondernemingsraad samengesteld. Er is veel aandacht 
besteed aan comfort en veiligheid. Bovendien zorgt de 
werkkleding voor een herkenbare uitstraling naar onze 
opdrachtgevers, kopers en bewoners! 
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De werkkleding wordt geproduceerd in China en India. 
De fabrikant van de werkkleding is lid van de Fairwear 
Foundation. Fairwear Foundation (FWF) is een non-profit 
organisatie die samenwerkt met kledingfabrikanten om 
de werkomstandigheden van de arbeiders in de fabrieken 
te verbeteren. In samenwerking met FWF worden ieder 
jaar sociale audits uitgevoerd in de verschillende fabrie-
ken waar onze fabrikant haar kleding laat produceren om 
continu verbeterpunten aan te brengen.

Aandacht voor trapgatbeveiliging
Wij worstelen met de beveiliging rond trapgaten. In de 
praktijk komen er veel verschillende afmetingen van 
sparingen voor. De standaard beveiliging, een alu- 
minium raamwerk met een net, kan hier vaak niet worden 
toegepast. Na een oproep in het blad ‘VG-professional’ 
zijn wij in contact gekomen met Altrex en Van Buuren. 
Samen zijn we nu aan het onderzoeken of er een flexibele 
en eenvoudig te plaatsen trapgatbeveiliging kan worden 
ontwikkeld. 

Figuur 11 Verloop verzuimongevallen

2.8  Situatie bij Nijhuis

Het totaal aantal ongevallen op de bouwplaats is in 2015 
gedaald van 10 naar 8. Deze daling doet zich voor bij 
toeleveranciers. De IF, het aantal ongevallen per miljoen 
gewerkte uren voor eigen en tijdelijke medewerkers, is 
gestegen van 7,1 naar 8,9. Onze doelstelling voor 2015, 
een IF van maximaal 8 is daarmee niet gehaald. De 
gemiddelde IF in de bouwbranche is gedaald van 8,6 in 
2010 naar 6,7 in 2013. 

De meerjarige trend over de afgelopen 3 jaren is positief. 
Er vinden minder ongevallen plaats en bij de eigen mede-
werkers is geen sprake van blijvend letsel. De gemiddelde 
verzuimduur bij eigen medewerkers is dit jaar gedaald. Er 
heeft één ongeval plaatsgevonden met meer dan 2 weken 
verzuim.

Er zijn wederom veel incidenten en ongevallen zonder 
verzuim gemeld, totaal 28 stuks. In 2014 en 2015 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’ onge-
vallen te voorkomen. 
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Figuur 12 Ontwikkeling incidenten en (bijna) ongevallen

2.9  Deskundige diensten

Aboma
Aboma is dit jaar ingeschakeld voor advisering over  
veilige werkomstandigheden bij 3 projecten.

Arbeidsinspectie
De arbeidsinspectie (inspectie SZW) heeft in totaal 12 
inspectiebezoeken aan 9 projecten afgelegd. Bij 5 inspec-
ties zijn waarschuwingen gegeven. Er zijn 7 projecten  
geïnspecteerd waar geen tekortkomingen aanwezig 
waren. 

2.10 Ziekteverzuim

In figuur 13 wordt een beeld geschetst van het ziek-
teverzuim binnen Nijhuis Bouw B.V. 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. 

2.11 Gedragscode en vertrouwenspersoon

Nijhuis is sinds 2009 lid van de Stichting Beoordeling 
Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Deze houdt een open-
baar register bij van bouwbedrijven met een gedrags- 
code. De gedragscode wordt uitgereikt en toegelicht bij 
indiensttreding. In 2015 zijn er geen overtredingen van 
de Nijhuis-gedragscode geregistreerd.

2.12 Discriminatie

Er zijn in 2015 geen meldingen bij de vertrouwens- 
persoon geweest van (seksuele) intimidatie, agressie, 
discriminatie en/of geweld.

2.13  Corruptie

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

Gedurende 2015 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 2015 zijn door de 
accountant geen aanwijzingen voor fraude gevonden. 

Figuur 13 Ziekteverzuim in de afgelopen jaren

Om de ongevallenindex verder naar beneden te krijgen, 
moeten we onze veiligheidscultuur verbeteren. Minder  
tolerantie met betrekking tot onveilig handelen en het 
laten ontstaan van onveilige situaties.

Het totale ziekteverzuimpercentage (aantal ziekteda-
gen gedeeld door het aantal roosterdagen) over 2015 
is gedaald ten opzichte van 2014. De doelstelling voor 
2015 was 3,5%. Hier zijn we met 4,3% enigszins boven 
gebleven.
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3. Planet

3.1  Energie, afvalstromen en 
 CO2-voetafdruk 

Het rapportagejaar 2014 was het eerste jaar dat we 
rapporteerden over onze energieverbruik en onze CO2-uit-
stoot. 2014 is dus ons referentiejaar voor toekomstige 
besparingen. Wij berekenen onze CO2 voetafdruk zoals de 
CO2-prestatieladder dat vraagt op niveau 3.

Sinds 2015 wordt voor kantoren en werkplaatsen duur-
zame stroom uit Nederlandse windenergie ingekocht. 
Daarvoor werd duurzame stroom uit Noorse waterkracht 
geleverd. Vanaf de 2e helft van 2015 wordt voor de 
elektriciteit voor nieuwe bouwplaatsen ook stroom uit 
Nederlandse windenergie ingekocht. In overleg met 
onze stroomleverancier werken we aan een centraal 
monitoringssysteem om continu inzicht in het elektrici-
teitsverbruik op bouwplaatsen te verkrijgen. Wij streven 
ernaar dit in 2017 voor alle bouwplaatsen operationeel 
te hebben. Dan nemen we het elektriciteitsverbruik van 
bouwplaatsen ook op in onze CO2 voetafdruk.

Volgens de Europese wetgeving is Nijhuis verplicht om 
een energie-audit te laten uitvoeren. Met de energie- 
audit wordt het energieverbruik van alle panden geïn-
ventariseerd. Ook worden alle vervoerbewegingen onder 
de loep genomen. Van de gemeente hebben wij uitstel 
gekregen tot halverwege 2016 om de energie-audit uit te 
voeren.

Welke bedrijfsonderdelen en activiteiten zijn opgenomen 
in de CO2-voetafdruk:
 
• Scope 1 emissies of directe emissies:  

Dit zijn emissies door de eigen organisatie, zoals 
emissies door eigen gasgebruik emissies door het 
eigen wagenpark (leaseauto’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 alleen het verbruik van kantoren en 
werkplaatsen.  
 

• Scope 3 emissies of overige indirecte emissies:  
Deze zijn een gevolg van de activiteiten van het be-
drijf (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 ge-
bruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte 
producten- en of diensten. Nijhuis meet alleen de 
emissies welke ontstaan bij de eigen 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 (maakt onderdeel uit van 
een bedrijfsverzamelgebouw).

Onze kantoren in Enschede en Zwolle zijn in 2015 ver-
bouwd. Hierbij is in de vestiging Enschede alle Tl-verlich-
ting vervangen door veel duurzamere led-verlichting. In 
Zwolle zijn nieuwe kantoorruimtes voorzien van led-ver-
lichting.

Figuur 14 
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CO2 Voetafdruk 
De totale CO2 uitstoot voor scope 1, 2 en 3 is in 2015 
4.720 ton. Dit is een daling ten opzichte van 2014 met 
6,3%. Deze daling wordt veroorzaakt doordat er minder 
afval is afgevoerd. Wanneer we de CO2- uitstoot afzetten 
tegenover de omzet is de uitstoot gedaald met 18%.

Figuur 15 Figuur 17

Figuur 16

Van onze CO2-uitstoot wordt 75% veroorzaakt door afval 
die het gevolg is van onze bouwactiviteiten. Van onze 
CO2 uitstoot wordt 25% veroorzaakt door verwarming 
van kantoren en werkplaatsen en brandstofverbruik van 
auto’s. Transport veroorzaakt ruim 90% van deze CO2-uit-
stoot.

Door de toename van het aantal leaseauto’s is de 
CO2-uitstoot gestegen. Door de overname van onze lease-
maatschappij is de administratieve omgeving veranderd 
en kunnen we nog geen nadere analyse uitvoeren. 

Afvalstromen

Analyse 2015
In totaal heeft Nijhuis in 2015 zo’n 30% minder afval 
afgevoerd dan in 2014. Dit verschil wordt met name 
veroorzaakt doordat er minder puin is afgevoerd. In 2014 
was er een renovatieproject in De Bilt waar zeer veel puin 
is afgevoerd. Wanneer er voor dit project niet zoveel puin 
zou zijn afgevoerd, zou de hoeveelheid afgevoerd afval 
in 2014 en 2015 nagenoeg vergelijkbaar zijn. We moeten 
dus niet de conclusie trekken dat er structureel minder 
afval is afgevoerd van onze projecten.

Bij renovatie en groot onderhoud wordt veel puin afge-
voerd door bedrijven die ook de sloopwerkzaamheden 
verrichten (dus niet door de afvalwerker van Nijhuis.)
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De doelstellingen voor 2015 hebben we niet behaald. Dit 
wordt met name veroorzaakt doordat onze afvalverwerker 
Herms minder puin heeft afgevoerd. We zien dat we bij 
renovatie- en groot onderhoudprojecten weinig kunnen 
sturen aan de afvalstromen. De aard en omvang van deze 
afvalstromen is sterk afhankelijk van de uit te voeren 
werkzaamheden.

Bij Trento-woningbouw voldoen we over het algemeen 
wel aan de doelstellingen met betrekking tot afvalschei-
ding.

In totaal heeft Herms zo’n 20 projectgebonden advie-
zen uitgebracht met betrekking tot afvalscheiding. Deze 
adviezen zijn vooral nuttig bij renovatie en groot onder-
houd, omdat de afvalstromen hierbij sterk afhankelijk zijn 
van de uit te voeren werkzaamheden

Resultaten 2015
We zien dat er van de drie belangrijkste afvalstromen, 
bouw- en sloopafval (BSA), hout en puin, minder is afge-
voerd. Er is met name minder puin afgevoerd, totaal ruim 
40% minder dan in 2014.

Figuur 18

Figuur 19

Waar het totale gewicht van de afvalstromen met 30% is 
gedaald, is de CO2-uitstoot met 10% gedaald.

BSA veroorzaakt 80% van onze CO2-uitstoot met betrek-
king tot afval.

Voor 2016 hebben we na analyse de doelstellingen als 
volgt aangepast:

Figuur 20

Trento woningbouw Doestelling

Hout > 15%

BSA < 30%

Puin > 50%

Hergebruik > 92%

Overige projecten Doestelling

Hout > 10%

BSA < 40%

Figuur 21
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3.2  Duurzaam bouwen

Gebruik duurzaam hout

Achtste plaats voor Nijhuis in de Forest Top 50
Nijhuis Bouw B.V. is in de Forest top 50 op de 8e plaats 
geëindigd. In deze ranking werden de vijftig groot-
ste bouwbedrijven beoordeeld op de toepassing van 
duurzaam hout en de communicatie hierover. Met deze 
ranking geeft FSC Nederland een impuls aan meer trans-
parantie over het gebruik van hout uit verantwoord be-
heerde bossen. (FSC® en PEFC zijn certificeringssystemen 
voor duurzaam bosbeheer en toepassen van duurzaam 
hout.)

In 2015 is Nijhuis opnieuw gecertificeerd voor het 
toepassen van duurzame houtproducten. Ons FSC-CoC en 
PEFC CoC certificaat is geldig tot 2020. 

Toepassing duurzame houtproducten in 2015.

2014 2015

Aantal uitgevoerde projecten volgens de 

FSC-PEFC Chain of Custody

2 3

Ingekocht duurzaam hout (FSC/PEFC) 53% 59%

Duurzaam bouwen
Voor de volgende projecten hebben wij onze kennis 
gedeeld om partijen te helpen met energievraagstukken, 
duurzaamheidsopgaves, etc. 

Assen, 14 woningen Violenstraat 
Voor dit project is een Actium-QuickScan gemaakt voor 
haalbaarheid nul-op-de-meter. De spelregels waren als 
volgt: 
• Conform spelregels Stroomversnelling.
• Geen WTW-systeem toepassen.
• Geen collectieve warmtesystemen toepassen.

Coevorden, 38 woningen Witte Tuindorp
Domesta - selectie Design & Build 

Betreffende duurzaamheid:
• Laag energieverbruik (EPC 0,2) door: 

- goede isolatie 
- zuinige HR-ketel 
- ventilatie met CO2-sturing 
- vloerverwarming 
- zonnepanelen 10-13 stuks

• Onderhoudsvriendelijke materialen:  
- gevelmetselwerk 
- keramische raamdorpel- en neussteen 
- kunststof kozijnen 
- volkern plaatmateriaal 
- betonpan 
- zinken goot

Betreffende omgeving:
• Korte bouwtijd.
• Overlast beperkende voorzieningen.
• Fundatiemethode met weinig overlast.
• Informatieavonden.
• Knipkaart voor huurders om eigen keuzes te maken.

Betreffende MVO en SROI
• Afvalscheiding (sloop en nieuwbouw).
• ‘Leerlingbouwplaats’ (leerlingen, stagiaires of  

werkzoekenden.

Figuur 22
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Nijmegen, 248 appartementen
In 2015 heeft Nijhuis Apeldoorn de renovatie van 248  
appartementen voor Talis in Nijmegen afgerond. Door 
middel van verschillende isolerende maatregelen en 
nieuwe installaties is er een forse verduurzaming bereikt 
met 1015 labelsprongen van gemiddeld energie label F 
naar B en A.

Adviseur verduurzamingsopgave corporaties
Nijhuis wordt niet alleen gevraagd om woningrenovaties 
uit te voeren, maar is in het afgelopen jaar ook uitge-
nodigd haar kennis in te zetten als adviseur. Ook langs 
deze weg helpt Nijhuis corporaties bij hun verduurza-
mingsopgave. Een voorbeeld hiervan is dat corporatie 
KleurrijkWonen uit Culemborg aan Nijhuis heeft gevraagd 
om een advies te geven over hoe zij de renovatie van 
180 appartementen en 27 woningen in Culemborg moest 
aanpakken. Op basis van dit advies maakt KleurrijkWonen 
met haar bewoners de afweging om te renoveren of te 
slopen. Daarnaast heeft Nijhuis de Alliantie geadviseerd 
over de renovatie van woningen in Amsterdam. 

Kennisontwikkeling energieneutrale renovatie
Nijhuis heeft zich in 2015 aangemeld voor de nul-op-de-
meter renovatie van 64 appartementen voor de corporatie 
SSW in De Bilt. Dit was een ambitieuze opgave, omdat dit 
voor appartementen nog niet eerder is gedaan. Nijhuis 
was samen met twee andere partijen doorgedrongen tot 
de laatste ronde waarin gezamenlijk kennis werd uitge-
wisseld over hoe deze renovatie het beste kon worden 
uitgevoerd. Ondanks dat Nijhuis als tweede is geëindigd 
heeft zij hiermee haar kennis over duurzaam renoveren 
verder ontwikkeld.

Holten, 43 woningen Lageweg e.o.
In Holten heeft Nijhuis 43 woningen aan de Schepen-
straat, Schoutenstraat en Lageweg gerenoveerd en 
verduurzaamd van een energielabel D naar een energie-
label A. De bestaande gevelvullende elementen bevat-
ten asbesthoudende panelen die in het project werden 
gesaneerd. Opdrachtgever is Viverion.

Wat vooraf ging: 
In het voorjaar van 2015 hebben wij de Design & Build 
selectie gewonnen. Aan de selectie hebben 3 aannemers 
deelgenomen.

Wij waren ruim de winnaar op alle beoordelingspunten 
van de uitvraag. De selectie hebben wij gedaan met het 
consortium Samen1.nl die bestond uit Nijhuis Rijssen, 
Van Dam Installatiegroep, KAW architecten, Rensink 
Schilderwerken en Adviesbureau Nieman.

De uitvraag was om de woningen tot een energielabel A 
te brengen. De uitstraling van de woningen moest sterk 
verbeterd worden. De uitdaging in dit project zat hem in 
de doorlooptijd, het zo min mogelijk overlast geven voor 
de bewoners en de woningen helemaal weer van deze 
tijd te maken, inclusief de asbestsanering. De snelheid 
konden wij bieden en de overlast beperken door de 
gevelsluitende elementen compleet met de asbesthou-
dende materialen gelijk af te voeren en dezelfde dag de 
nieuwe geïsoleerde gevelsluitende elementen voorzien 
van kunststof kozijnen te plaatsen. Elke woning was aan 
het einde van de werkdag weer wind- en waterdicht. De 
gevelsluitende elementen zijn voorzien van steenstrips op 
de begane grond en Eternite Cedral Sidings op de ver-
dieping in verschillende kleursamenstelling. De kleuren 
per blok zijn door de bewoners gekozen. De kruipruimte 
is voorzien van iso-parels voor de bodemisolatie. Bij de 
daken zijn de bestaande pannen en panlatten verwijderd. 
Het dakbeschot is behouden, zodat de zolders niet ont-
ruimd hoefden te worden. Over het bestaande dakbeschot 
hebben wij nieuwe geïsoleerde prefab doosdakelementen 
geplaatst. Dit alles gebeurde op één werkdag, kortom: de 
daken waren aan het einde van de werkdag weer wind- 
en waterdicht. De bestaande pannen zijn hergebruikt, 
deze waren nog van een goede kwaliteit. Dit project is 
1 december 2015 opgeleverd zoals in de uitvraag was 
opgenomen!

De bewoners zijn blij met het comfort van hun nieuwe 
woning en hebben een lagere energierekening in het 
vooruitzicht.

De duurzaamheid van de gebouwde omgeving 
vergroten
Het afgelopen jaar heeft Nijhuis bijna 2000 woningen 
gerenoveerd. Hierbij zijn bij 464 woningen aantoonbaar 
‘1034 labelsprongen’ gemaakt waarbij het energielabel 
van E/F/G naar A/B/C is gebracht. Waarbij onze rol van 
adviseren tot en met uitvoeren gaat. 
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3.3  Betrokkenheid bij de samenleving

Gepensioneerdendag 2015
Eens in de twee jaar organiseert Nijhuis een dagje uit 
voor de gepensioneerden van Nijhuis Bouw en Nijhuis 
Toelevering om elkaar weer eens te ontmoeten, bij te 
praten en herinneringen op te halen aan vele decennia 
samen werken. Dit keer stond de wederopbouw van de 
wijk Roombeek in Enschede centraal en was er een heel 
bijzonder programma opgesteld in de stad Enschede, 
waar ons bedrijf door de jaren heen een bijzondere band 
mee heeft en veel projecten heeft mogen realiseren. Een 
rondtocht door de stad met als eindpunt de nieuwbouw-
wijk Roombeek was onderdeel van het programma. 

De organisatie had een interessante route uitgezet langs 
15 spraakmakende projecten, die een goed beeld geven 
hoe we vroeger en nu hebben gebouwd en dachten over 
architectuur en stedenbouw. De dag werd afgesloten in 
Paviljoen De Vier Jaargetijden in het Volkspark in Ensche-
de met een heerlijk buffet. Deze dag was veel meer dan 
zo maar een dagje uit. Het was een enorme belevenis, 
waar de oud medewerkers met veel respect en dankbaar-
heid aan terug denken. 

SROI
In 2015 is bij een aantal projecten SROI toegepast. Hier-
onder leest u welke projecten dit zijn.

Restauratie en renovatie Tribunegebouw Esserberg 
Voor de gemeente Groningen verbouwden we de kleed-
kamers en de tribune van voetbalclub Be Quick 1887. We 
begeleiden 12 leerlingen en pasten die in de planning 
van de werkzaamheden. Er waren wekelijks 6 leerlin-
gen op de bouw/6 op school, de week daarop wisselde 
dit voor de leerlingen. Be Quick behoort tot de oudste 
voetbalverenigingen van Nederland. Opgericht op 10 april 
1887 heeft zij inmiddels een zeer bewogen geschiedenis 
achter de rug, want Be Quick was in alle tijden nadrukke-
lijk aanwezig. 

Rentmeestercomplex Nijmegen
Tijdens de renovatie van het Rentmeestercomplex in 
Nijmegen is volgens het principe van SROI een timmer-
man ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze 
medewerker heeft gedurende 26 weken diverse timmer-
werkzaamheden uitgevoerd.

Ontwerp en uitvoering Hospice Zwolle
In opdracht van Openbaar Belang en voor Stichting 
Hospice Zwolle heeft Nijhuis Zwolle een hospice aan de 
Wipstrikkerallee in Zwolle gerealiseerd. De hospice biedt 
plaats voor een vijftal gasten. Ook is er nagedacht over 
het ontvangen van bezoekers (familie, vrienden, enz.). 
Zo is er voor de jeugd een gamekamer gerealiseerd, een 
huiselijke woonkamer en zelfs een logeerkamer voor de 
naaste familie. Daarnaast zijn er voor de coördinatoren 
van de Hospice Zwolle een aantal ruimtes om de (vrijwil-
lige) werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

De bouw van een hospice heeft een groot maatschappe-
lijk belang. Want een stad als Zwolle verdient een hospi-
ce. Dit is reden geweest voor Nijhuis om zich volop in te 
zetten om de Hospice Zwolle te realiseren. Van begin tot 
eind. Met als slotstuk samen met alle partners een zater-
dagochtend de Hospice opleverschoon maken. Dit in het 
kader van teambuilding en om de kosten van de Hospice 
zo laag mogelijk te houden.

Gezamenlijk is er een taakstellende MVO-korting bepaald. 
Om de ambitie om te zetten in een gegarandeerde kor-
ting is aan de co-makers, onderaannemers en leveranciers 
gevraagd om creatief mee te denken bij het realiseren 
van de Hospice Zwolle. En of zij hieraan ook een bijdrage 
wilden leveren. 

Nijhuis heeft voor de voorbereiding in 2014 en uitvoering 
in 2015 een MVO-korting gegeven. Verder heeft Nijhuis 
een meerjaren onderhoudsplanning voor de komende 
20 jaren gemaakt. Er is een kluskaart aan de beheerders 
verstrekt waarmee per kwartaal een timmerman 8 uren 
werkzaamheden kan verrichten. Nijhuis blijft dus actief 
betrokken! 

Tribunegebouw Be Quick 1887
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Met het hele team is een prachtig gebouw gerealiseerd. 
Een gebouw met een uitstraling die past bij deze kwets-
bare doelgroep. Zonder bijdrage van alle betrokken partij-
en was dit niet gelukt. Hier mogen we allen trots op zijn!

IMC Weekendschool Oosterhamrikkade Groningen
De IMC weekendschool is opgericht als school voor aan-
vullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien 
tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstands- 
wijken. Op de weekendschool kunnen jongeren hun 
horizon verbreden met interessante vakgebieden uit de 
wereld van cultuur en wetenschap. In een 3-jarig proces 
doorlopen de leerlingen de vakken als Recht, Filosofie, 
Geneeskunde, Journalistiek, Wiskunde, Ondernemen, 
Sterrenkunde, Beeldende Kunst en Architectuur.

In samenwerking met woningbouwcorporatie Nijestee, 
de Weekendschool en Nijhuis Noord is een dag georgani-
seerd om deze jongeren te laten ontdekken wat de bouw-
sector in de toekomst voor mogelijkheden biedt. Deze 
dag heeft de jongeren een kans gegeven om in de keuken 
te kijken van een groot bouwbedrijf, welke werkzaamhe-
den er binnen het bedrijf allemaal plaatsvinden en welke 
functionarissen zich hiermee bezig houden.

Medewerkers van Nijhuis Noord hebben als gastdocent in 
totaal 36 jongeren op de bouwlocatie aan de Oosterham-
rikkade in Groningen theoretisch en vaktechnisch bege-
leid om te laten zien wat er allemaal bij komt kijken om 
een nieuwbouwproject te realiseren. 

De jongeren hebben ook een aantal concrete werkzaam-
heden mogen uitvoeren, waardoor zij het gevoel hebben 
gekregen fysiek meegeholpen te hebben dit project tot 
een succes te maken.

Uiteindelijk is de dag door alle betrokken als zeer positief 
ervaren en Nijhuis Noord heeft toegezegd om voor een 
volgende periode graag weer een bouwlocatie beschik-
baar te stellen.
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Kleuters brengen bezoek nieuwbouw Lingewijk in Gorinchem
Op 19 februari 2015 heeft een groep kleuters van de 
nabijgelegen OBS J.P. Waale een bezoekje gebracht aan 
het nieuwbouwproject in de Lingewijk. Nijhuis bouwt hier 
in meerdere fasen Trento-woningen. Op school is hard 
gewerkt aan het thema ‘wonen’. Als een echte architect 
een huis ontwerpen, plattegrond tekenen en nabouwen 
in de huishoek of met echte mini-metselstenen bouwen. 
Woordjes stempelen, verven en nog veel meer. Maar ja…
hoe gaat het nou in het echt? Wat is dan mooier dan 
een bezoek aan de bouwplaats te brengen die vlak om de 
hoek ligt? Niets! Dus was de afspraak met de uitvoerder 
van Nijhuis gauw gemaakt en volgde de rondleiding. 
Voorzichtig op de steiger lopen, zien dat er achter de 
gemetselde muur lucht zit en een materiaal dat ervoor 
zorgt dat de woning warm blijft. En eindelijk weten wat 
er achter een stopcontact zit. Er is weer veel ontdekt!

 

Goede doelen/sponsoring
Sponsoring van ‘goede doelen’ wordt door Nijhuis on-
dersteund, 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 verhou-

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

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

houd 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 organi-

satie zich inzet voor medewerkers, gemeenschap en 
omgeving.
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Een aantal onderwerpen waaraan Nijhuis in 2015 een 
bijdrage heeft geleverd leest u hieronder.

Hilversumse architectuurprijs
In 2015 heeft Nijhuis een donatie gedaan aan de Hilver-
sumse architectuurprijs. Het doel hiervan is het bevorde-
ren van de kwaliteit van de architectuur en stedenbouw 
als ook het bevorderen van de betrokkenheid van de 
bevolking hierbij. 

Gemeente Gooise Meren – Plan Naardereiland
Een tweetal bomen op het Naardereiland waren dusda-
nig imposant en karakteristiek voor het eiland dat we ze 
graag wilden behouden. Helaas stond 1 boom precies op 
een kruising en de 
andere bij bewoners in de achtertuin, die deze boom 
ongewenst vonden. Beide waardevolle  
bomen zijn verplant en hebben een speciaal plekje op het 
eiland gekregen.

We Collect
Defecte en verouderde computers, laptops, telefoons 
etc. worden centraal ingezameld en opgehaald door We 
Collect. 

Uit de oude apparatuur 
worden door We Collect de 
grondstoffen gehaald die 
hergebruikt kunnen worden 
bij de productie van bijvoor-
beeld onze nieuwe telefoons, 
smartphones, laptops of 
tablets.

Bij verwerking wordt gestreefd naar maximaal hergebruik 
van grondstoffen voor nieuwe producten. Door het inle-
veren steunt Nijhuis goede doelen zoals voedselbanken, 
Stichting Kika, Oxfam Novib, Stichting Jarige job en Make 
a Wish.
 
Gemeente Epe – Plan De Klaarbeek
We zijn gestuit op archeologisch waardevolle plekken in 
Epe, waarbij we in eerste instantie voor het actualiseren 
van het bestemmingsplan onderzoek hebben verricht. 
Voor een leek lijkt het op een bouwput of een maanland-
schap. Een archeoloog ziet onmiddellijk de contouren 
van een boerderij met toebehoren opdoemen. “Dit is een 
mooie en fraaie. Het betreft een boerderij uit de 12e of 
13e eeuw”. Een week lang heeft Van der Kuijl van  
Hamaland Advies uit Zelhem naar hartenlust  
mogen werken op het bouwterrein in Epe. 

Eerst is de hooiberg ontdekt en later in de week de boer-
derij en de spiekers (opslagplaatsen).  
Nadat de professionele Archeologen waren vertrokken 
heeft Nijhuis aan amateurarcheologen de ruimte gegeven 
om nog een ontbrekend gedeelte van de boerderij  in 
beeld te brengen. Bij die tweede opgraving is onder meer 
een greppel en nog een spieker ofwel een schuur aange-
troffen. 

Een hele groep amateurarcheologen uit de regio is twee 
dagen lang enthousiast op het terrein neergestreken. 
“Een buitenkansje”, betitelt Chris Nieuwehuize uit 
Apeldoorn het onderzoek. “Heel leuk dat wij deze kans 
hebben gekregen. Het gebeurt vaker dat ze ons als ama-
teurarcheologen inschakelen. Bedrijven willen dat nog 
wel eens doen”, vervolgt Nieuwenhuize. 
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Overigens is de benaming ‘amateur’ is relatief. In de 
groep van circa vijftien mensen die in de Klaarbeek aan 
het werk is geweest bevinden zich afgestudeerde arche-
ologen en vrijwel zonder uitzondering ervaren en ge-
schoolde mensen.

De tweede opgraving was nodig om het beeld van de 
boerderij uit de twaalfde of dertiende eeuw compleet te 
krijgen. Bij die boerderij zijn een aantal spiekers gevon-
den (kleine, vierhoekige opslagplaatsen op palen) en een 
hooiberg met afwateringsgreppels. Met name die ovalen 
greppels rond de hooimijt zijn opmerkelijk en nooit eer-
der aangetroffen. Het onderzoek betrof mogelijk het ach-
tererf van de boerderij. “De lange greppel die we hebben 
gevonden heeft mogelijk als perceelgrens gediend. Voorts 
is er nog een spieker of schuur gevonden, maar ditmaal 
mogelijk met vijf palen. Die stonden echter niet heel diep 
in de grond”, vat Nieuwenhuize het resultaat van het 
onderzoek samen. Ook zijn enkele scherven en potten uit 
de bodem gehaald.

Dassenburcht
Naast het plan ‘De Klaarbeek ligt een dassenburcht. Om te 
zorgen dat deze burcht ook na de realisatie van de nieu-
we wijk door dassen gebruikt wordt, is een plan uitge-
werkt om een optimale, en vooral ook veilige ontsluiting 
van de dassenburcht te waarborgen. 

Het doel is het in stand houden van de lokale populatie 
dassen. De pijlers van het uitgevoerde plan zijn: verschil-
lende faunatunnels, vele honderden meters hekwerk en 
de aanplant van lijnbeplanting. 
Het foerageergebied van de dassen wordt vergroot door 
verbetering van de bereikbaarheid van de burcht en de 
beschikbare foerageergebieden die in de huidige situatie 
voor de das onbereikbaar zijn door barrières als de pro-
vinciale weg N309 en de Hoofdstraat. Dassen en andere 
zoogdieren profiteren van de toegenomen veiligheid 
rond de N309 met de extra faunatunnels. Aldus wordt de 
lokaal aanwezige dassenpopulatie, dankzij de realisatie 
van het plan Klaarbeek, beter beschermd.
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Het sponsorbedrag in 2015 
Het bedrag voor sponsoring en goede doelen is veel 
hoger dan in 2014, dit wordt veroorzaakt door een aantal 
projectmatige bijdragen:

• MVO-korting uitvoering Hospice Zwolle. Na de  
bijdrage in 2014 van € 30.000,00 heeft Nijhuis in 
2015 voor de uitvoering een MVO-korting gegeven 
van € 40.000,00.

• Archeologische onderzoek plan ‘de Klaarbeek’ Epe: € 
12.500,00.

• Woonomgeving dassen veilig maken en bereikbaar 
houden: € 25.000,00.

• Verplaatsen bomen plan Naardereiland:  
€ 10.000,00.

Figuur 23
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4.  Profit

4.1 Organisatie

Nijhuis Bouw B.V. is een besloten vennootschap 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 (Ulti-
mate Benificial Owner) zijn de heren R. Nijhuis (50%) en 
F.J. Nijhuis (50%).

4.2 Afzetmarkt

Nijhuis Bouw B.V. is met 5 vestigingen actief in het 
noorden, oosten en midden van Nederland. De vesti-
gingsplaatsen zijn Apeldoorn, Assen, Enschede, Rijssen 
en Zwolle.  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 projec-
ten 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 op-

drachtgevers: 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 ver-
antwoordelijk voor ongeveer 60% van de omzet. Vanuit 
eigen projectontwikkeling wordt circa 25% van de omzet 
gerealiseerd. De overige 15% komt tot stand in opdracht 
van externe ontwikkelaars en individuele kopers (CPO).

Figuur 24
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4.3  De omzet

De omzet van Nijhuis is over het boekjaar 2015 uitgeko-
men op 146 miljoen euro. Het verloop over de afgelopen 
5 jaar geeft het volgende beeld:

2011: 131 miljoen euro.
2012: 120 miljoen euro.
2013: 100 miljoen euro.
2014: 128 miljoen euro.
2015: 146 miljoen euro. 

4.4 Financiële parameters

Hoe de ontwikkeling van het eigen vermogen, het totaal 
vermogen en de daaruit volgende solvabiliteit over de af-
gelopen 5 jaar is geweest, ziet u in onderstaande grafiek.

Totaal  
vermogen

Eigen  
Vermogen

Solvabiliteit

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%

2015 57 miljoen euro 26 miljoen euro 48%
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2015 2014 2013 2012 2011

Omzet 145.533 127.925 100.435 119.624 131.160

Personeelskosten 20.818 20.416 21.728 24.418 24.771

Bedrijfsresultaat 5.807 3.176 2.989 3.171 5.877

Winst voor belastingen 4.872 2.322 1.616 1.450 5.075

Netto winst 3.691 1.783 1.257 1.222 3.849

Balans totaal 57.117 52.458 57.397 54.901 59.788

Vlottende activa 52.558 46.509 54.084 51.081 55.813

Eigen vermogen 27.574 30.204 34.269 33.012 31.790

Kortlopende schulden 28.377 20.782 21.396 20.599 26.108

Geïnvesteerd vermogen 28.740 31.676 36.001 34.302 33.680

Gemiddeld aantal medewerkers 259 250 268 300 314

Productiviteit omzet (x € 100.000) 

per medewerker

562 512 375 399 418

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

Netto marge (%) 2,5 1,4 1,3 1,0 2,9

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

Rendement op geïnvesteerd vermogen (%) 20 10 8,3 9,2 17,4

Solvabiliteit 48 57,6 59,7 60,1 53,2

Current ratio 1,9 2,2 2,5 2,5 2,1

Een verdere specificatie van de kerncijfers over de  
periode  2011–2015 ziet er als volgt uit:

Figuur 27
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4.5  Betrokkenheid stakeholder

Aan diverse opdrachtgevers, co-makers, toeleveranciers 
en al onze medewerkers hebben wij gevraagd een en-
quête over MVO in te vullen. Wij hebben gevraagd hoe 
belangrijk  MVO is en of Nijhuis hier op de juiste wijze 
mee om gaat. Alle stakeholders vinden MVO belangrijk. 

Nijhuis kan aan de volgende onderwerpen meer aandacht 
geven.

Opdrachtgevers
• Info over gebruik en onderhoud woningen.
• Duurzaamheid/milieu.

Toeleveranciers en co-makers
• Logistiek, videoconferencing.
• Volgende bijeenkomst met co-makers MVO op de 

agenda zetten.

Medewerkers
• Duurzaamheid/milieu.
• Communicatie over MVO.

Deze onderwerpen zijn verwerkt in de plannen voor 2016.

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 woningbouwcorpo-
raties, en particuliere opdrachtgevers (30%). Daarnaast 
voeren wij of de woningcorporatie regelmatig klant- 
trevredenheidsonderzoeken uit onder bewoners van  
gerenoveerde woningen.

Voor de meting van klanttevredenheid bij individuele 
opdrachtgevers (kopers) werd tot en met medio 2015 
gebruik gemaakt van het platform van de SKB (Stich-
ting Klantgericht Bouwen). De kopers werden daarvoor 

benaderd via het garantie-instituut (SWK) en de meetre-
sultaten werden gepubliceerd op www.bouwprestaties.
nl. De respons op deze metingen was dermate laag dat 
in 2015 is besloten de kopers rechtstreeks te benaderen 
door de woonconsulent(es) van Nijhuis. Daarbij wordt 
de koper vier keer, afhankelijk van de ontwikkelings-/
bouwfase benaderd met een zelf samengestelde vragen-
lijst. Onderscheid wordt gemaakt in het aankoopproces, 
het keuzeproces, het bouwproces en de nazorg. De eerste 
resultaten van deze wijze van meting van de klanttevre-
denheid duiden op een aanzienlijk hogere response. Uit 
de enquêtes blijkt dat kopers over het algemeen zeer 
tevreden zijn. Met name het standaard keuzepakket, het 
meedenken en de vakbekwaamheid en betrokkenheid van 
de medewerkers worden als heel positief beoordeeld.  
Kritische kanttekeningen worden incidenteel gemaakt 
over de snelheid van de offertes en de prijs van het meer-
werk. Verdere aandachtspunten zijn:

• De informatieverstrekking over planning/oplevering 
tijdens de bouw. 

• Aantal keren dat men de bouw heeft kunnen  
bezoeken. 

• Responsetijd op vragen en e-mailberichten.

Nijhuis wil meer inzicht krijgen in de doelgroepen en cul-
turen waarvan wij de woning renoveren om daarmee ook 
onze service richting de woningcorporaties en huurders 
te verbeteren. 

Onder alle huurders van woningen waar Nijhuis  
service-onderhoud verricht worden enquêtes uitgevoerd. 
De resultaten zijn bovengemiddeld positief. Met name 
de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en de 
Nijhuis-medewerker scoren hoog. 

Onder huurders van gerenoveerde woningen voeren wij 
steeds meer enquetes uit. Ook hier zijn de huurders tevre-
den over de Nijhuis-medewerkers en onze comakers.

Aandachtspunten zijn:
• De informatieverstrekking vooraf.
• Voldoende rekening houden met bewoners tijdens de 

werkzaamheden.
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Bewoners bedanken werklieden
Gisteren was het tijd voor koek en zopie! De bewoners, 
vaklieden, bouwbegeleiders en uitvoerders van het pro-
ject Martin Luther King en Gandhi in Culemborg genoten 
van wat lekkers. De bewoners bedankten alle werklie-
den in een hartelijke speech voor hun vakmanschap en 
behulpzaamheid. Als blijk van waardering gaven zij de 
werklieden een warme sjaal. Handig met Koning Winter 
voor de deur!

Voor de meting van de klanttevredenheid van professi-
onele opdrachtgevers wordt gebruik gemaakt van een 
extern bureau. 

In 2015 zijn in totaal 26 klanttevredenheidsonderzoeken 
uitgevoerd (2014: 21). De response is ook bij de pro-
fessionele opdrachtgevers gestegen; namelijk van 54% 
naar 65%. De gemiddelde score is met 0,1% gestegen 
tot 7,8%. Het belangrijkste aandachtspunt is de klach-
tenafhandeling. Het gaat dan zowel om de snelheid, de 
kwaliteit als de terugkoppeling over de afhandeling van 
de klachten. Een bovengemiddeld positieve beoordeling 
was er over:

• De bereikbaarheid van de contactpersoon (8,6). 
• De professionaliteit van de medewerkers op uitvoe-

rend niveau (8,5).
• De mate waarin opengestaan wordt voor ideeën/ 

suggesties/commentaar (8,4).
• Omgang van medewerkers met de bewoners tijdens 

de uitvoering (8,2).
• Kwaliteit van het geleverde werk (8,1).
• Het nakomen van afspraken (8,1).  

4.7 Ontwikkelingen Nijhuis 
 KwaliteitsSysteem (NKS)

In de eerste helft 2015 is de organisatie aan het werk 
geweest om aan de eisen vanuit de MVO-prestatielad-
der verder invulling te geven. Hierbij is vooral aandacht 
gegeven aan het betrekken van onze stakeholders. Waar 
vinden zij dat Nijhuis staat en wat zijn de aandachtspun-
ten? (zie verder hoofdstuk 4.5.)

De MVO-prestatieladder bevat 7 ‘kernthema’s:
• Behoorlijk bestuur.
• Arbeidsomstandigheden en 

volwaardig werk.
• Mensenrechten.
• Eerlijk zaken doen.
• Consumenten aangelegenheden milieu, grondstoffen, 

energie, emissies.
• Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeen-

schap. 

De MVO Prestatieladder, integreert deze kernthema’s en 
vertaalt deze 33 indicatoren (vragen) in  hanteerbare 
eisen. De MVO Prestatieladder is een officiële norm en 
heeft 5 niveaus. Een organisatie kan zich laten certifice-
ren volgens één van deze niveau’s. De plaats op de MVO 
Prestatieladder geeft aan waar een organisatie staat met 
de duurzame ontwikkeling die het door maakt. Nijhuis 
heeft in augustus het MVO-certificaat van KIWA ontvan-
gen en is gecertificeerd op het middelste niveau (3).

In het najaar zijn door Control Union Certification her-
certificeringsaudits uitgevoerd voor het toepassen van 
duurzaam hout (FSC CoC en PEFC CoC). De nieuwe certifi-
caten zijn geldig tot 2020!
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De afgelopen periode hebben we onder onze opdrachtge-
vers het draagvlak voor het MQM-label (certificering da-
gelijks- en mutatieonderhoud voor woningen die worden 
beheerd door woningcorporaties en vastgoedbeheerders) 
zien afnemen. Daarom hebben we besloten de deelname 
aan MQM af te bouwen. De werkwijze die samenhangt 
met MQM blijven wij handhaven en wordt ondergebracht 
in een certificeringssysteem dat beter aansluit bij onze 
ISO-9001 certificering: Eye For Quality (EFQ). De  
ontwikkeling van deze beoordelingsrichtlijn is gestart. 
In 2016 kunnen bouwbedrijven en onderhoudsbedrijven 
van woningcorporaties worden gecertificeerd volgens het 
EFQ-label. 

Het EFQ-label is gebaseerd op de nieuwe ISO-9001-2015 
en is beknopter van opzet dan het ‘oude’ MQM-label. 
Het doel van het EFQ-label is het aanbieden van een sys-
tematiek voor de interne bedrijfsvoering van een organi-
satie om de klanttevredenheid te verbeteren. De kwaliteit 
van het dagelijks onderhoud staat hierbij centraal zonder 
resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen. De beoor-
delingsrichtlijn dient ook om potentiële opdrachtgevers 
ervan te overtuigen dat het dagelijkse onderhoud op een 
professionele wijze wordt uitgevoerd.

In 2016 worden alle vestigingen, waar deze activiteiten 
plaatsvinden, gecertificeerd volgens het EFQ-label, resul-
terend in een Nijhuis-breed EFQ-certificaat.
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5. De ondernemingsraad

Voorwoord
Dit is de samenvatting van het OR jaarverslag van 2015 
van Nijhuis Bouw B.V. In dit jaarverslag legt de onderne-
mingsraad verantwoording af over alle belangrijke zaken 
die gedurende het afgelopen jaar de revue gepasseerd 
zijn.

De behandelde onderwerpen in het afgelopen jaar 
worden omschreven in onderstaand jaarverslag. Mocht 
u naar aanleiding van het lezen van dit verslag nog 
vragen hebben of verdere informatie willen, dan zijn wij 
vanzelfsprekend bereid een toelichting te geven.

Wijzigingen CAO 2016
De medio 2015 afgesloten bouw-cao is geldig van  
1 januari 2015 tot 31 december 2017. De belangrijkste 
wijzigingen ten opzichte van de vorige cao zijn:
• 4 Loonsverhogingen in de periode dat deze cao 

geldig is.
• Een aanpassing van arbeidstijden waardoor meer 

maatwerk mogelijk is (hoofdstuk 3).
• Een aanpassing in de reisurenvergoeding en inleg 

reisuren bij het spaarurenmodel.
• Een overgangsregeling voor de seniorendagen. De 

introductie van een individueel budget.
• De hervorming van het tijdspaarfonds.
• Toegang van vakbonden tot de bouwplaatsen.
• Verder zijn er afspraken gemaakt om naleving van 

de CAO te bevorderen en schijnconstructies aan te 
pakken. Tegen die achtergrond wordt een ID-pas 
voor de bouwplaats geïntroduceerd.

De grootste wijziging voor de UTA-medewerkers betreft 
de wijziging van de vakantiedagen. Er vervallen ADV- 
dagen. Om, in verband met al besproken (ski)vakanties, 
toch nog 10 “snipperdagen” over te houden, is voor 
2016 een overgangsregeling afgesproken.

Verkiezingen
In 2015 hebben we weer verkiezingen gehouden voor de 
OR. Door onderbezetting en het vertrek van 2 OR-leden 
was het noodzaak om nieuwe mensen te vinden. Al vroeg 
in het jaar is gestart met een campagne om mogelijke 
kandidaten persoonlijk te benaderen. Dit leverde veel ge-
interesseerde kandidaten op, maar jammer genoeg heeft 
maar 1 van hen zich kandidaat gesteld. Ook in de daarop-
volgende campagne heeft helaas niemand zich kandidaat 
gesteld. Hierdoor bleek een verkiezing niet nodig en is de 
nieuwe kandidaat in oktober geïnstalleerd als OR-lid.

Ziekteverzuim
Na jaren van stijgende verzuimcijfers is het verzuimcij-
fer eind 2015 behoorlijk gedaald. We zitten weliswaar 
nog boven de doelstelling maar alles wijst erop dat deze 
daling doorzet. 

De laatste jaren was het verzuim gestegen tot 5,7% en 
eind 2015 is het verzuim gedaald tot 4,3%.  Het hoge 
verzuimcijfer had de laatste jaren vooral te maken met 
langdurige zieken. Veel van deze zieken zijn weer aan het 
werk of zijn na 2 jaar middels een tweede spoor niet meer 
werkzaam bij Nijhuis. 
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Financiële commissie/periodecijfers
In de financiële commissie houden we toezicht op het fi-
nanciële reilen en zeilen van de onderneming. We hebben 
het financiële jaarplan en de periodecijfers beoordeeld en 
hierover vragen gesteld. Het afgelopen jaar is het totale 
financiële jaarplan wederom boven verwachting uitge-
komen. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere 
omzet bij de vestigingen Apeldoorn en Rijssen (inclusief 
Zwolle en Enschede) dan in het plan was voorzien. Een 
aantrekkende verkoop van woningen heeft hierin ook een 
grote rol gespeeld. Ook is er dit jaar een wijziging in de 
samenstelling van de financiële commissie geweest. 

ARBO-dienst Perspectief 
Begin dit jaar is Perspectief begonnen als nieuwe arbo-
dienst bij Nijhuis. Tijdens een OR-vergadering hebben wij 
samen met P&O een positief kennismakingsgesprek  
gehad, waarin  de gang van zaken en hun werkwijze zijn 
besproken. Ook dit jaar stond ziekteverzuim en voorko-
ming ervan weer bovenaan de agenda. Door het maken 
van een verzuimanalyse heeft Perspectief inzichtelijk 
gemaakt hoe het ziekteverzuim is opgebouwd, wat de  
klachten zijn en hoe hervatting van het werk, in welke 
vorm dan ook, weer kan plaatsvinden. Ook is gekeken 
naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. 
Hoe blijven we gezond en kunnen we ons pensioen halen 
en hoe houden we plezier in ons werk? De rol van de OR 
hierin is dat we kijken naar de voortgang van het proces 
en hoe we als bedrijf en medewerkers gezond kunnen 
blijven.

Cursus 2015
Ieder jaar gaat de volledige ondernemingsraad op een 
3-daagse cursus (8 dagdelen). De behandelde onderwer-
pen zijn.
• Wet Werk en Zekerheid.
• CAO 2015-2016.
• Duurzame inzetbaarheid.
• Flexibele schil.
• Taakverdeling secretaris (aangezien de huidige  

secretaris zich niet herkiesbaar stelt).
• Wet werk en zekerheid.

Ook dit jaar zijn de bestuurder en hoofd P&O donderdag-
middag aangeschoven voor een gesprek over bovenstaan-
de punten.

Nieuwe werkkleding
Medio september is Nijhuis overgegaan naar een nieuw
kledingpakket voor de werkkleding van bouwplaatsmede-
werkers. De huisstijl was kaki/rood en deze is gewijzigd 
naar zwart/rood. Een nieuwe frisse uitstraling! Om deze 
wijziging door te voeren, is door de Materieeldienst (die 
de kledingverstrekking coördineert) een plan opgesteld 
om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij als OR 
hebben dit plan beoordeeld en besproken en de daaruit 
volgende vragen zijn besproken met de Materieeldienst 
en P&O.

BHV
Dit jaar heeft Bloemendal de BHV-cursussen georga-
niseerd (voorheen door OCT Rijssen). Na afloop heeft 
Nijhuis onder de deelnemers een enquête gehouden over 
hun bevindingen. Hieruit kwam over het algemeen een 
positief beeld naar voren. Door Nijhuis is besloten om de 
samenwerking met Bloemendal voort te zetten.

BOT-overleg
Op donderdag 22 oktober hebben we het BOT (Benen 
Op Tafel) overleg gehad. Dit is een informeel overleg 
tussen OR en directie/P&O. Door het jaar heen zijn er 
diverse onderwerpen verzameld, die in dit overleg worden 
behandeld. Vooraf werd er, in overleg met de directie , 
een selectie gemaakt. De Wet Werk en Zekerheid, CAO en 
toekomstvisie werden behandeld. Door alle partijen werd 
er actief meegedaan, zodat er zinvolle gesprekken ont-
stonden. Wij als OR kijken dan ook terug op een geslaag-
de middag/avond.
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Standaard informatie          Hoofdstuk
Strategie & Analyse
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          3.1, 4.5
G4-13 Significante veranderingen         1.1
G4-14 Voorzorgsprincipe          3.1
G4-15 Onderschrijving handvesten        4.5
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

6.  Global Reporting Initiative G4-index met verwijzingen
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Specifieke informatie          Hoofdstuk
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
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7.  Organogram

Centrale directie

Nijhuis Bouw B.V.

ICT
Centrale Financiële Administratie

Materieeldienst
Personeel & Organisatie

Bouwprocesontwikkeling
Locatieontwikkeling
Projectontwikkeling

Samenwerking

Vestigingsdirectie

Nijhuis Rijssen

Nijhuis Enschede

Nijhuis Zwolle

Vestigingsdirectie

Nijhuis Apeldoorn

Vestigingsdirectie

Nijhuis Noord



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 
Fax 055-538 37 01 
E-mail: apeldoorn@nijhuis.nl

Nijhuis Noord 
Klompmakerstraat 7 
Postbus 281, 9400 AG Assen  
Tel. 0592-40 05 00 
Fax 0592-37 11 89 
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 
Fax 0548-53 55 01 
E-mail: bouw@nijhuis.nl 
E-mail: rijssen@nijhuis.nl

Nijhuis Zwolle 
Curieweg 7 
8013 RA  Zwolle 
Tel. 038-422 56 77 
Fax 038-423 03 18 
E-mail: zwolle@nijhuis.nl

Nijhuis Enschede 
H. ter Kuilestraat 204 
Postbus 175, 7500 AD Enschede 
Tel. 053-434 16 51 
Fax 053-432 86 48 
E-mail: enschede@nijhuis.nl

www.nijhuis.nl

Rijssen

Enschede

Zwolle

AssenApeldoorn


