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Bij het honderdjarig bestaan van De Nijs is het vooral belangrijk om naar de toekomst te 

kijken. Het nu en de veranderende wereld waarin het bedrijf staat, vormen daartoe een 

opmaat. 

Een belangrijk deel van de Nederlandse economie wordt gedragen door familiebedrijven. 

In tijden dat het economisch minder goed gaat, is dat plezierig omdat deze bedrijven heel 

anders in de financiële wereld staan dan bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven. Als het 

stormt in de economie of in de bouw, hebben familiebedrijven veel duurvermogen. Het 

gaat ze om continuïteit. 

Slechts een op de tien Nederlandse familiebedrijven redt het tot een derde generatie, laat 

staan een vierde. De kunst is om de familie betrokken te houden bij het bedrijf. Onderling 

transparant en open. Dan houd je het lang vol, zoals bij De Nijs het geval is. Harmonie bin-

nen de familie is daarom enorm belangrijk. Als die er niet is, is er geen opvolging, dan gaat 

het bedrijf in andere handen over. 

Betrokkenheid is inherent aan familiebedrijven. Van de familie zelf bij alles wat met het 

bedrijf te maken heeft. Maar ook betrokkenheid van andere families die er al heel lang 

werken, van vader op zoon of dochter. Daar hoort een bepaalde mentaliteit, energie bij. 

Familiebedrijven moeten blijven werken aan die relatie, aan die binding. Bijvoorbeeld in de 

zin van opleidingen.

Alles om het uitvoerende werk heen is in een eeuw tijd veel ingewikkelder geworden. Dit 

geldt voor de hele maatschappij. Kijk bijvoorbeeld alleen al hoe we tegenwoordig met 

privacy omgaan. Je moet anno 2020 een heel ander bedrijf zijn dan dat wat een eeuw gele-

den werd opgericht. Wie had toen kunnen denken dat er nu een Juridisch Medewerker zou 
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zijn, een Veiligheidsmanager, een MVO-medewerker en een hele BIM-afdeling? En al die 

andere ondersteunende functies? Een modern bedrijf kan niet meer zonder die mensen. 

Dat had Matthias de Nijs zich in 1920 niet kunnen voorstellen.

Inmiddels zitten we midden in de overgang naar de vierde generatie én vieren we het 

100-jarig bestaan! Ook nu weer lijkt het te lukken om het bedrijf binnen de familie te 

houden. 

In deze editie van ‘100 jaar Vooruitgang’ geeft een dozijn nauw betrokkenen een beeld 

van waar De Nijs nu staat. Het gaat over kernwaarden van het familiebedrijf, over het 

belang van familiebedrijven voor de economie, over de overdracht van zo’n bedrijf van 

generatie op generatie en over wat deze twaalf mensen als belangrijkste kansen en uitda-

gingen zien in de jaren die komen.

Het gaat om aandacht. Aandacht voor vakmanschap, innovatie en kwaliteit. Aandacht voor 

logistiek, digitalisering en efficiency in het werkproces. Voor opdrachtgevers, co-makers 

en omwonenden van bouwplaatsen. Voor het wel en wee van onze medewerkers en voor 

hun opleiding en ontwikkeling. Voor duurzaamheid en veiligheid. Aandacht voor continuï-

teit: werken aan nog eens 100 jaar vooruitgang. 

Met vriendelijke groet,

Winfred de Nijs

Danielle de Nijs

Mike Coffeng

Weerbaar in economisch 
barre tijden
Iedere generatie zijn eigen crisis

Op 24 september 1920 besluit Matthias 
Jacobus (Thijs) de Nijs zijn zogenoemde 
‘metselwerk aan gemeente-eigendommen’ 
bedrijfsmatig te gaan uitvoeren. In datzelfde 
jaar trouwt Thijs met Anna Castricum, een dag 
ouder dan hijzelf. Ze wonen en werken in een 
boerderij aan de Krankhoorn in Warmenhuizen. 
Anna en Thijs krijgen zeven kinderen. 

De opstart van het bedrijf, tussen twee wereld- 
oorlogen in, zal zeker niet gemakkelijk zijn 
geweest. Toch weten Thijs en Anna de Nijs het 
bedrijf overeind te houden tijdens de econo-
mische crisis van de jaren dertig en tijdens de 
oorlog die erop volgt. 

Wederopbouw
Na de oorlog zijn er weer kansen: Nederland 
moet weer opgebouwd worden en binnen het 
bedrijf De Nijs dient zich inmiddels een tweede 
generatie aan. Met zijn zoons Jaap en Cor richt 
Thijs de firma M.J. de Nijs en Zonen op. Met de 
wederopbouw in de Wieringermeer, de Scher-
mer en de Beemster krijgt Bouwbedrijf de Nijs 
de gelegenheid zich verder te ontwikkelen. Ze 
bouwen mee aan diverse door het Rijk ontwikkel-
de pachtboerderijen, nodig om de voedselvoor-

ziening weer op gang te brengen. Het land komt 
weer tot bloei en de steden vragen om wonin-
gen, scholen, ziekenhuizen, zorgcentra, kerken 
en winkelcentra. De Nijs bouwt het allemaal: 
van Den Helder tot Rotterdam. In de verzuilde 
maatschappij van na de oorlog mag De Nijs veel 
werkzaamheden verrichten voor instellingen met 
een Rooms-Katholieke achtergrond. 

Hoge rente en werkloosheid
In 1967 trekt oprichter Thijs zich terug en wordt 
De Nijs een besloten vennootschap met de 
broers Piet, Jaap, Cor en Gerard als directie. Het 
bedrijf breidt uit en stapsgewijs komt een derde 
generatie in beeld. Op dat moment, begin tach-
tiger jaren, is het weer volop crisis in Europa. Een 
ongekend hoge rentestand, een oliecrisis en veel 
werkloosheid. Ook in deze moeilijke periode 
blijkt De Nijs weerbaar genoeg om te overleven.

Tijdens de economische crisis gaat het bedrijf 
over naar de derde generatie, opgegroeid in de 
jaren ’50, ’60 en ’70. Met eigen ideeën over het 
leiden van een bouwbedrijf. Deze derde gene-
ratie is in de directie vertegenwoordigd door 
de broers Thijs en Ton en hun neef Winfred. De 
tweede generatie neemt afscheid en de derde 
generatie maakt een keuze om het vakmanschap 
dat in het bedrijf verankerd is verder uit te bou-
wen en zich te specialiseren in binnenstedelijke 
bouw. 

Het begon in een 
boerderij aan de 

Krankhoorn in 
Warmenhuizen



7100 jaar vooruitgang6

Special5Special5

100 jaar vooruitgang

Gelauwerd en spraakmakend
De kwaliteit van wat De Nijs bouwt, blijft niet 
onopgemerkt. Dat leidt ertoe dat we mogen 
werken met gelauwerde architecten onder wie 
Van Eyck, twee generaties Van Stigt, Lafour, De 
Ley en Tauber. Opdrachtgevers zijn woning-
corporaties, beleggers en ontwikkelaars als het 
Bouwfonds. 

De omzet stijgt gestaag en dat vraagt om ver-
andering in de organisatie van het bedrijf op het 
gebied van onder meer kostenbeheersing en 
aansturing. Er ontstaat een bouwbureau en de 
bedrijfsleiders worden direct onder de directie 
verantwoordelijk voor hun werken. Verder wordt 
de afdeling Projectontwikkeling opgezet en komt 
bouwbedrijf Jac. De Nijs in Castricum onder 
de hoede van De Nijs. Als één van de weinige 
bouwbedrijven van deze omvang behoudt de 
Nijs een eigen timmerfabriek.

Ook midden jaren negentig moeten er hobbels 
genomen worden. Toch komt De Nijs meer en 
meer in aanmerking om spraakmakende werken 
te realiseren. Vooral in Amsterdam bouwt De 
Nijs opvallend veel gebouwen voor de culturele 
sector. Recente, 21e-eeuwse paradepaardjes in 
dat opzicht zijn bijvoorbeeld de ‘Hermitage aan 
de Amstel’ en Filmmuseum Eye.

Groeien tegen de stroom in 
Aan het begin van die nieuwe eeuw zet De Nijs 
de eerste stappen naar de huidige organisatie-
vorm, onder meer door het bedrijf om te vormen 
naar een structuurvennootschap. Een deskundi-

 

‘ De spelers in het veld moeten 
het doen. Die moet je coachen 
en faciliteren’

De overgang van tweede naar derde generatie, in de jaren tachtig 

van de vorige eeuw, ging in stapjes. Dat is kenmerkend voor De Nijs: 

iedere verandering is welkom, maar moet ook een verbetering met 

zich meebrengen. Zorgvuldig, stapsgewijs doorvoeren van veranderin-

gen helpt daarbij.

In eerste instantie werden de broers Ton en 
Thijs de Nijs toegevoegd aan de directie van 
het familiebedrijf. Die werd daarmee uitgebreid 
van vier naar zes man. Man, want vrouwelijke 
bemoeienis op managementniveau was op dat 
moment nog niet ‘im frage’. Dat veranderde 
tijdens de periode van de derde generatie. Rond 
de eeuwwisseling kwamen meerdere vrouwelijke 
bedrijfsleiders in dienst en anno 2020 is men zich 

ervan bewust dat ook in de bouw kwaliteit niets 
met sekse te maken heeft. 

Van draaibank tot directietafel
De overgang van tweede naar derde genera-
tie ging dus geleidelijk. De jonge Ton en Thijs 
kwamen erbij, terwijl hun vader en ooms nog 
actief waren. “Net als nu”, zegt Ton. “Daniëlle is 
al bezig, maar Winfred blijft ook nog jaren volop 
actief.” 
De derde generatie leerde het vak nog binnen 
het bedrijf zelf, vertelt Winfred de Nijs. “De tien 
broers en neven werd kennis en ervaring bijge-
bracht als zelfstandig uitvoerder, werkvoorberei-
der of bijvoorbeeld calculator. In die jaren werd 
duidelijk dat het meerwaarde zou hebben als 
een volgende generatie juist buiten het bedrijf 
het vak zou leren. Dat brengt nieuwe ideeën 
binnen, helpt bij een bredere visie. Zeker bij de 
opleiding van familieleden die geschikt zijn voor 
managementfuncties, is dit absoluut vereist. Ook 
de vakgeschoolde dames en heren De Nijs ma-
ken tegenwoordig ‘vlieguren’ buiten het eigen 
bedrijf; je leert immers het meest bij een ander.”

Begin tachtiger jaren was Thijs de Nijs uitvoer-
der bij de renovatie en restauratie van de Pieter 
Lodewijk Takbuurt met architect Joop van Stigt. 
“Onze neef Winfred was daar als werkvoorbe-
reider actief. Kort daarna mochten we in Am-
sterdam de Faculteit der Letteren maken, met 
architecten Aldo van Eyck en Theo Bosch. Ton 
was daar actief als uitvoerder: “We werkten in die 
jaren ook aan de renovatie van het Begijnhof en 
het Entrepôtdok.”  

ge Raad van Commissarissen, zonder familiele-
den, adviseert de directie. De Raad fungeert als 
spreekbuis en staat garant voor transparantie en 
toezicht. 

De omzet blijft stijgen, van 140 miljoen euro rond 
de eeuwwisseling tot 240 á 250 miljoen twintig 
jaar later. Intussen groeit De Nijs, nota bene 
tijdens de financiële crisis, uit tot een grote regi-
onale speler in de bouwnijverheid. Die hoge om-
zetten zijn geen doel op zich, want rendement 
bepaalt hoe gezond een onderneming is. Om dit 
waar te kunnen maken, werkt De Nijs hard aan 
digitalisering en automatisering en verandert de 
werkvisie van projectgestuurd naar procesge-
stuurd. Het is wederom tijdens economisch barre 
tijden dat een volgende generatie zijn en haar 
opwachting maakt bij het familiebedrijf De Nijs.

‘ Rendement bepaalt hoe gezond een 
 onderneming is’

Van tweede naar derde generatie
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Meer en meer werd De Nijs een belangrijke 
speler in de hoofdstad. Daarnaast mochten we 
markante werken maken elders in de provin-
cie Noord- Hollland. Veelal met als kenmerk 
binnenstedelijke bouw, waarbij vakmanschap en 
kwaliteit vooropstonden en nog steeds staan. 
Tegen het eind van de jaren tachtig gingen Jaap 
en Cor de Nijs met pensioen. De broers Piet en 
Gerard bleven. Er was een duidelijke taakverde-
ling op directieniveau. 

Commissarissen
In 1987 kwam Winfred de directie versterken. 
Vervolgens gingen Piet en Gerard de Nijs suc-
cessievelijk met pensioen, vertelt Thijs. In 1988 
werd een streep gezet. Alle neven en broers 
die interesse hadden in het vak, kregen de kans 
aandeelhouder te worden, maar moesten dan 
ook werken in het bedrijf. “Vanaf dat moment 
hebben we gedrieën de directie gevormd. We 
zijn met externe commissarissen gaan werken. 
Dat is achteraf een bijzonder goede beslissing 
geweest.”

Intussen waren het niet de beste jaren voor De 
Nijs. “Eén jaar leden we zelfs behoorlijke verlie-
zen. Met hard werken, met de juiste adviseurs en 
commissarissen en met een 
beetje geluk kregen we snel de kar weer op 
het spoor. We leerden in die tijd dat het bedrijf 
zich anders moest gaan organiseren. Omdat de 
tijd daarom vroeg maar ook doordat het bedrijf 
groeide in haar omzet.”  Uiteindelijk leverde dit 
het inzicht op dat een bedrijf als De Nijs met een 
bepaalde groei met regelmaat haar organisatie 
tegen het licht moet houden. “Wat vraagt de 
buitenwereld en wat vraagt de interne wereld 
van De Nijs?” Je moet organisatiemodellen tijdig 
aanpassen. Daar staat het bedrijf nu veel meer 
bij stil. Er kunnen functies bij komen en verdwij-
nen. Zo ontstonden er de laatste jaren onder 
meer functies op het juridische en logistieke vlak.

Wederzijds respect
Je kunt je als bedrijf specialiseren in een bepaald 
traject, vertelt voormalig technisch directeur Ton. 
“Wij zijn altijd bereid geweest zowel woningen 
en utiliteit te bouwen als renovaties uit te voeren. 
We zijn altijd gegaan voor een bredere uitda-
ging. Die uitdaging ligt ook in het nastreven van 
idealen. Eén daarvan is dat het familiebedrijf 
door opvolging in de familie blijft.” 

Want als familie sta je schouder aan schouder. 
Ook als er extra inzet gevraagd wordt. “We 
hebben meerdere keren geholpen met opruimen 

Onderling met alle partijen: medewerkers, leve-
ranciers, opdrachtgevers en co-makers. En in het 
nastreven van kwaliteit, ook om dat vertrouwen 
van opdrachtgevers te krijgen en te houden. 
Wederzijds respect!”

Substantieel gegroeid
In de jaren Zeventig was De Nijs een middenseg-
ment bouwer. Niet groot en niet klein. Nu zijn we 
een van de kleinere grote bedrijven en behoren 
we qua omzet tot de top twintig van Bouwend 
Nederland. Die groei heeft de derde generatie 
meegemaakt en kunnen bewerkstelligen op hun 
eigen manier, met de passie van de familie en 
van de medewerkers.

Toen het tijd werd voor een welverdiend pen-
sioen, namen de broers Ton en Thijs gefaseerd 
afscheid om de overdracht rustig te doen verlo-
pen. Thijs stopte eerst als algemeen directeur, 
kort voor zijn 65e stapte hij ook uit de directie. 
“Vervolgens heb ik nog een aantal jaren aan di-
verse projecten gewerkt. Nu betreft het nog wat 
punten en komma’s voor het bouwbedrijf; een 
beperkt aantal uren in de week. Ik heb genoeg 
privé-activiteiten en opa-verplichtingen.” 

Estafettestokje
Ook op dit moment wordt dus in kleine stapjes 
gewerkt aan de overgang van de derde op de 
vierde generatie. De derde generatie neemt 
langzaam afscheid van het werkproces, terwijl de 
vierde het eigendom van het bedrijf heeft. 

Wel besloot de derde generatie een opge-
ruimd huis achter te laten. Winfred de Nijs: “Het 

complex aan de Oudewal is de laatste jaren 
compleet gerevitaliseerd. Iedereen zit goed op 
zijn of haar plek en het logistieke proces tussen 
de verschillende afdelingen onderling is sterk 
verbeterd. Op het complex in Warmenhuizen zijn 
in totaal 1.969 zonnepanelen geplaatst die een 
flinke bijdrage leveren aan de energiebehoefte 
van het kantoor en de onlangs verder gemoder-
niseerde timmerfabriek. De materieeldienst is nu 
gevestigd in Schoorldam. Ook De Nijs Castricum 
zit in een aangepast kantoor.”

Ton is nog steeds trots op het bedrijf, op wat 
we maken en op met wie we dat doen. “Als je 
ziet waar we de afgelopen decennia naartoe zijn 
gegroeid… Wij hebben in die tijd als directie ons 
visitekaartje afgegeven. Nu geeft onze generatie 
het estafettestokje af.” 
Met het afscheid van Ton en Thijs werd via een 
geleidelijke overgang een nieuw directieteam 
gevormd. De directeur Productie, Mike Coffeng, 
is het eerste directielid bij De Nijs dat niet uit de 
familie komt. Daarnaast is 
Daniëlle de Nijs de eerste vrouwelijke directeur 
en zit Winfred nu op zijn post als eindverant-
woordelijke. 

en schoonmaken als dat nodig was om een op-
leverdatum te halen. Want onder betrokkenheid 
valt ook daadkracht. Dat je er bent, ook fysiek 
bij je mensen. Net als in een voetbalelftal. De 
spelers in het veld moeten het doen. Die moet je 
coachen en faciliteren. En in moeilijke tijden het 
bedrijf aan de gang houden. Soms hebben we 
onder de prijs gewerkt om het personeel aan het 
werk te kunnen houden. Dat is die wederzijdse 
betrokkenheid. Die uit zich ook in vertrouwen. 

‘ Werken met externe 
 commissarissen is achteraf 
 een bijzonder goede keuze 
 geweest’

‘Buiten 
het bedrijf 

werkervaring 
opdoen 

verbreedt 
je visie’
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‘ Wederzijdse betrokkenheid 
koesteren’

Trouw, continuïteit, traditie, kwaliteit. Allemaal kernbegrippen die voor 

veel familiebedrijven enorme waarde vertegenwoordigen. Dat geldt 

zeker voor De Nijs. Veel regels die hangen aan moderne management-

theorieën en de governance codes van nu zijn er bij die familiebedrijven 

al met de paplepel ingegoten. Zij leven en werken daar al lang naar. 

Voor Henk Molenaar, die als adviseur de over-
gang van de derde naar de vierde generatie be-
geleidt, is het een must om de kernwaarden van 
het bedrijf te begrijpen en daar rekening mee te 
houden in hetgeen hij levert. “De kernwaarden 
van de familie en van het bedrijf liggen in elkaars 
verlengde. Voor de familie geldt: traditioneel, 
rentmeesterschap, wat goed is voor het bedrijf is 
goed voor de familie. Voor het bedrijf: vakman-
schap, kwaliteit, continuïteit, ook in relaties. 
Betrokkenheid bij mensen en stenen. Voor mij 
persoonlijk is het bijzonder dat de onderlinge 
verhoudingen eigenlijk min of meer automatisch 
doorlopen van de derde in de vierde generatie. 
Wat ik had met de derde, heb ik nu met de vier-
de. Ik heb de familie De Nijs heel hoog zitten. Ze 
hebben een goede inborst.”

Modern traditioneel
Traditie mag dan een kernwaarde zijn, tegelijker-
tijd is De Nijs heel modern als het gaat om man/
vrouwverhoudingen, duurzaamheid, innovatie 
en automatisering. “Intussen zijn ze degelijk, 
zorgvuldig en in voor geleidelijke verandering. 
Alles om het werk heen goed organiseren, daar 
zijn ze ook sterk in.” Het gaat altijd over de 
langere termijn. Niet het hoogste dividend, maar 
financierbaarheid en continuïteit in de toekomst. 
“Een geweldige toegevoegde waarde van fami-
liebedrijven, die degelijkheid.”

Betrouwbaar
Ton Krol, voorzitter van de raad van Commissaris-
sen van De Nijs, benadrukt de betrouwbaarheid 
van het bedrijf. “In het woord ‘betrouwbaar’ zit 
‘trouw’. Als er iets is wat je familiebedrijven als 
De Nijs mag toedichten is het dat wel. Vijfen-
twintig jaar in dienst bij De Nijs is heel gewoon. 

Sommigen werken er langer dan 45 jaar. Dat is 
trouw tussen bedrijf en medewerkers en anders-
om. Er is ook altijd veel aandacht van de familie 
De Nijs bij hoogtijdagen en persoonlijke drama’s 
van medewerkers. Trouw is heel belangrijk in dit 
bedrijf!”

“Familiebedrijven hebben enorme netwerken”, 
vult emeritus commissaris Jan Doets aan. “Het 
werk is een samenspel tussen hoofdaannemers 
en onderaannemers. ”Elkaar scherp houden op 
de prijs, maar intussen elkaar ook trouw blijven. 
De samenwerkingsband is waardevol en wordt 
niet zomaar doorgesneden. Die onderaannemers 
zijn zelf ook vaak familiebedrijven. Een familie-
bedrijf zet altijd een tandje bij. Na tegenspoed 
werpen ze niet snel de handdoek in de ring. 

Je loopt wat harder voor elkaar en als er proble-
men zijn, bespreek je die en probeer je allebei 
te leren. Bij een ander bedrijf krijg je die twee-
de kans misschien niet.” Dat vertaalt zich ook 
naar opdrachtgevers. “Die voelen zich niet een 
eenmalige prooi die door de aannemer wordt 
besprongen. De klant is koning. Die voelt zich 
bediend en keert terug bij een volgend project. 
Geen hit and run.”

Structuurvennootschap
Ton Krol houdt al 25 jaar toezicht bij het bedrijf. 
“Commissarissen kiezen ervoor zich in te zetten 
voor De Nijs omdat het een leuk en betrouwbaar, 
aanspreekbaar bedrijf is. De Nijs loopt niet ach-
ter hypes aan en de familie is bereid iets van ons 
aan te nemen. De Nijs is een structuurvennoot-
schap. Dat geeft de Raad van Commissarissen 
veel invloed. Benoemen en beoordelen van di-
rectieleden behoort tot onze bevoegdheden. De 
aandeelhouders hebben er bewust voor gekozen 
om geen familieleden als commissaris te benoe-
men. Op die manier is het toezicht onafhankelijk 
en primair gericht op het lange termijnbelang 
van de onderneming.”

Meer dan een werkgever
Wienke Bodewes, die Jan Doets eind 2019 
opvolgde, roemt de spreekwoordelijke nuch-
terheid van het bedrijf. “No nonsense en down 
to earth. Daarachter ligt een modern bedrijf dat 
vooroploopt in BIM-technologie en hoog staat 
in de ranking voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Een prachtige combinatie!” 

Intussen blijft de band met Warmenhuizen 
ijzersterk. “Daar ben je meer dan een werkgever. 
De familie is verweven met het dorp, de regio, 
de voetbalclub en andere verenigingen. Heel 
anders dan bedrijven die losser staan van de 
maatschappij.”

Verder ontwikkelen
Kernwaarden als integriteit en transparantie kun 
je niet leren. Die moeten al in je zitten, aldus 
huispsycholoog Michael Tophoff. “Dan kun je het 
wel verder ontwikkelen. Dat persoonlijke besef 
van hoe het moet is enorm belangrijk. Iedere 
organisatie heeft mooie woorden in de missie en 
visie staan. Maar al te vaak blijft het bij woorden. 
Gelukkig is De Nijs zo’n bedrijf dat ook lééft naar 
die waarden. Het zijn niet zomaar kreten. Het 
zit in ze. Het komt van binnenuit. Zeggen wat je 
doet en doen wat je zegt. Daarom werk ik graag 
voor ze.”

Aandacht
Algemeen directeur Winfred de Nijs vat al die 
kernwaarden samen in het containerbegrip 
‘aandacht’. “We moeten aandacht besteden aan 
de mensen met wie we werken, aan de processen 
die ons werk haalbaar houden en aan de wereld 
om ons heen. Als je daar écht aandacht voor 
hebt, gaat alles gemakkelijker. Het zorgt voor 
warmte in de onderlinge verhoudingen en voor 
souplesse in het proces. Ongeveinsde aandacht 
verbindt en verbetert.”

Ton Krol

Jan Doets

Wienke Bodewes

‘ Een familiebedrijf zet altijd 
een tandje bij’

‘Aandacht 
verbindt en 

verbetert’

Kernwaarden van het familiebedrijf
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De Nederlandse bouwnijverheidsmarkt is ongeveer 86 miljard groot. 

Ongeveer een tiende daarvan is beursgenoteerd. Die bedrijven wer-

ken vaak ook deels in het buitenland. De overige 90% van de markt 

is in handen van familiebedrijven. Ontzettend veel kleine bedrijfjes. 

De Nijs is in dat opzicht een betrekkelijk grote speler, met vorig jaar 

een omzet van rond de 250 miljoen euro. 

                     

‘ Groot verschil in binding, 
emotie en dynamiek’

Blijvende aandacht

De eerste gesprekken over een wisse-
ling van de wacht van derde naar vierde 
generatie vonden plaats in 2007 en 2008. 
Een jaar later brak de financiële crisis 
uit. De Nijs bleef overeind in de jaren die 
volgden. Sterker nog: we groeiden door. 
Met telkens meer aandacht voor mens en 
milieu.  

De vierde generatie van de familie De Nijs 
neemt een gezond bedrijf over. Zij onder-

schrijven de visie en doelstellingen van hun 
voorgangers en zullen op hun eigen manier 
het bedrijf voortzetten. Ook zij willen blijven 
bouwen in de binnensteden, maar dan wel 
op een verantwoorde wijze: passend bij 
het huidige moment. Werkend aan duurza-
me inzetbaarheid van onze medewerkers, 
controle van logistieke, organisatorische 
en vakmatige processen, vermindering van 
CO2-uitstoot en met blijvende aandacht 
voor het opleiden van medewerkers.

‘Een langjarig en zeer 
         zorgvuldig proces’

Tijdens een speech in de ‘Hof van Bergen’ bij een bijeenkomst over de 

huidige generatiewisseling, benadrukte Ton Krol - voorzitter van de 

Raad van Commissarissen - de verantwoordelijkheid om met de huidi-

ge inzet en drive door te blijven gaan. ‘Elke dag moet iedereen veilig 

thuiskomen. Bewaar het bedrijf voor de vijfde generatie en voor de 

gezinnen die economisch afhankelijk zijn van het bedrijf.’ Dat maakte 

veel indruk op Daniëlle de Nijs.

Het belangrijkste verschil zit in de topstructuur, zegt commis-
saris Wim van Vonno, ooit CEO bij BAM. “De aandeelhou-
ders van beursgenoteerde bedrijven zijn personen en rijke 
fondsen waarvan de meeste vooral uit zijn op koersstijgingen 
en dividenden. Er is veel minder binding met het werk dan 
in een familiebedrijf.” Directie en Raad van Commissarissen 
zijn aangesteld in zo’n bedrijf. Bij een NV is er geen familiaire 
betrokkenheid. “Bij de goede familiebedrijven is er altijd die 
gedachte: ‘Wij houden het bedrijf in de familie’. Ze weten dat 
ze winst moeten maken, maar dat winstbejag is gericht op 
continuïteit.”

Langetermijndenken
Een duurzame werkrelatie helpt om niet alleen te kijken naar 
het nu, maar vooral ook naar de lange termijn. Dat is niet 
overal zo. “Een van de grootste pensioenfondsen had een 
groot aandeel in BAM gekocht en kwam kennis maken. Tij-
dens dat gesprek ontstond een misverstand over ‘de middel-
lange termijn’. Dat was bij ons de komende jaren. Zij dachten 
in weken. Het duurde daardoor even voor we elkaar goed 
begrepen.” 

Als CEO van een beursgenoteerd bedrijf heb je geen grip op 
de beurs. “Koersverschillen geven, op het moment dat de 
schommeling optreedt, lang niet altijd een verschil in werke-
lijke economische waarde weer.” In een familiebedrijf heb je 
te maken met andere mechanismen. Stemmingen, meningen, 
oordelen. Dat valt beter te voorspellen en transparant te 
maken. 

Empathisch vermogen
Ernst & Young is een groot, internationaal accountantsbureau. 
Peter van Dijk leidt de vestiging in Alkmaar. Hij werkt, met 
tussenpozen, al ruim 20 jaar met De Nijs. “Bij een beursge-
noteerd bedrijf controleer je de rekeningen. Klaar. Bij een 
familiebedrijf geef je ook invulling aan je adviesfunctie. Daar-
bij is het heel belangrijk je onafhankelijkheid te bewaren. Het 
is meer dan een checklist afwerken. Je mening doet ertoe.” 

Het gaat niet alleen om financiën, ook om emoties. “Daar 
heb je rekening mee te houden. De cijfers kunnen wel goed 
zijn, maar als iemand er geen goed gevoel bij heeft, heeft dat 
invloed op het proces en moet je er iets mee. Je empathisch 
vermogen is dus van belang. Je wilt de belangen van de 
familie in beeld hebben en houden.” Ook bij een beursgeno-
teerde onderneming is er emotie, maar met een heel andere 
dynamiek. De buitenwacht en de aandeelhouders staan meer 
op afstand. Media, publiciteit, winstwaarschuwingen. “Een 
heel ander spel. Bij een familiebedrijf blijft veel informatie 
binnen de inner circle.”
 

Goed voor bedrijf, goed voor familie
“De Nijs heeft nu twee aandeelhouders in de directie”, 
vervolgt Wim van Vonno. “De anderen werken verspreid over 
het bedrijf. De huidige directeur Productie is geen familie. Die 
heeft zijn opleiding deels bij BAM gehad. Een gedurfde, maar 
goede keuze. In de zin van governance hebben ze ook de 
juiste structuur gekozen, passend bij een groot bedrijf: door 
de Raad van Commissarissen een belangrijke positie in het 
bedrijf te geven.” De commissarissen volgen de bewegingen 
van de bestuurders en houden hen zonodig een spiegel voor. 
Verder ondersteunen en adviseren zij waar ze kunnen. “De 
manier waarop is anders dan bij beursgenoteerde bedrijven. 
Daar praat je steeds tegen een andere manager. Bij het fami-
liebedrijf leer je elkaar kennen, omdat je een generatie lang 
met dezelfde mensen overlegt. Langer en daarmee duurza-
mer.”
Het bekende motto in dit kader luidt: ‘Wat goed is voor het be-
drijf, is goed voor de familie.’ Dat gaat over continuïteit, aldus 
Jan Doets. “Als het tegenzit, vullen ze samen de spaarpot, door 
bijvoorbeeld af te zien van dividend. Bij een beursgenoteerde 
onderneming zou dat heel moeilijk gaan.” 

V.l.n.r.:
Robert, Daniëlle, Winfred, 
Marjorie, Michel, Pieter 
en Maaik de Nijs.

‘ Beurskoersen geven lang niet altijd de 
 werkelijke economische waarde weer’

BV vs NV

Van derde naar vierde generatie

Special5
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Henk Molenaar: 
onafhankelijk aanspreekpunt                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
ProMinded helpt financiële instellingen, met name banken, 
om hun bedrijfsmodel te verbeteren of vereenvoudigen. 
Daarnaast ondersteunen ze familiebedrijven, vooral in 
Noord-Holland, met vraagstukken over governance en 
corporate finance. In dat kader is Henk Molenaar als extern 
projectleider verbonden aan De Nijs. 

Henk kent Winfred de Nijs sinds 1990, dus ze werken al heel 
lang samen. Intussen leerde hij de derde en later de vierde 
generatie in het familiebedrijf goed kennen. “Sinds 2008 ben 
ik betrokken bij de voorbereiding van de overdracht naar de 
vierde generatie. Vooral als projectleider, voor begeleiding op 
governance-vraagstukken en als deskundige op gebied van 
corporate finance.” Henk is ‘de linkshandige penvoerder’ en in 
veel opzichten een onafhankelijk aanspreekpunt tussen familie 
en directie op inhoudelijke zaken.

Talent
De Nijs is omwille van de continuïteit in 2008 al begonnen met 
plannen maken voor de huidige overdracht. Ze doen aan talen-
tontwikkeling. “Dat is ook nodig, want er worden extra hoge 
eisen gesteld aan familieleden die er komen werken. Alles is ge-
richt op continuïteit in bedrijfsvoering en op cultuurbewaking.”

Zij omschrijft de generatiewisseling als een pro-
ces van jaren. “Wij, de vierde generatie, moeten 
stap voor stap de derde generatie aflossen. Dan 
is het goed om af en toe meetmomenten in te 
bouwen. Zo zie je wat er verandert. De derde 
generatie als geheel doet stapjes terug, bewust 
of onbewust, terwijl de vierde steeds een tandje 
bij zet. Nu zijn we met zes, inclusief Winfred. Wij 
vormen het heden en de nabije toekomst van De 
Nijs als familiebedrijf.”

Het is ook een heel zorgvuldig proces. Met input 
van de betrokkenen uit beide generaties, maar 
ook van de Commissarissen en van adviseurs. 
“Samen hebben we gekeken wat de beste aan-
pak is. Wat goed is voor het bedrijf, is goed voor 
de familie. Niet per se andersom.”

Voorbeeldfunctie
De vierde generatie heeft zich deels nog te be-
wijzen. “We moeten laten zien wat we belangrijk 
vinden. Wat willen we met het bedrijf? Hoe gaan 
we mee in de veranderende digitaal-geauto-
matiseerde samenleving? Tien jaar terug stond 
er in een bankgebouw een balie en was er een 
enorme backoffice. 

Peter van Dijk: 
afstemming met de fiscus                                                                                                                                           
                                                                                                                                               
Peter van Dijk zit namens internationaal accountantskantoor 
Ernst & Young in de commissie die bij De Nijs de overgang van de 
derde naar de vierde generatie begeleidt. Daar heeft hij de taak 
om het financiële kader en de financiële ratio te bewaken. Nu en 
in de toekomst. 

Hij verzorgt onder meer de afstemming met de fiscus. “Transparan-
tie is belangrijk. Vooraf afstemmen en overeenstemming bereiken. 
Bijvoorbeeld over de wijze van verdeling van de aandelen. De prijs 
per aandeel voor in- en uittreders, maar ook vergoedingen.” Als de 
derde generatie te weinig krijgt, ziet de fiscus dat als ‘uitdelen’ aan 
de vierde generatie en gaan ze dividendbelasting heffen. “De kunst 
is binnen het volgens de fiscus redelijke te blijven, maar het mag ook 
geen molensteen zijn om de nek van de toetreder.“

Geen duiventil
Als een familielid zich aan het bedrijf committeert, moet dat voor lan-
gere tijd zijn. “Ook omdat je pas na tien jaar bij eventuele uittreding 
een marktconforme prijs krijgt. Anders wordt het een duiventil. Dat 
zie je bij veel familiebedrijven. Als je het solide en rustig wilt houden, 
voorkom je dat.”

Nu zijn het geautomatiseerde bedrijven. 
De impact van computers en internet is zo veel 
groter dan wij nu kunnen bevatten. Daar moeten 
we onze processen op integreren. In die ver-
der zo traditionele bouwwereld is dat best een 
uitdaging. Daar moeten we als vierde generatie 
achter staan en dat initiëren. Uitdragen waar we 
voor staan. Ik kan niet met stapels papier op mijn 
bureau zitten en van anderen verwachten dat 
ze paperless werken. Iedere De Nijs moet die 
veranderingen dus omarmen en laten zien hoe 
belangrijk we dat vinden.”

Collega-directeur Mike Coffeng beaamt dat. “Als 
je De Nijs heet, verwacht iedereen wat extra’s 
van je. Een voorbeeldfunctie. Veel vertegenwoor-
digers van de vierde generatie zijn nog jong. Je 
kunt je als familielid niet verstoppen, moet altijd 
vooraan zitten. Je moet bewust bezig zijn men-
sen te motiveren een stapje extra te zetten. Ook 
door zelf het goede voorbeeld te geven.”

Verschillen
Tegenwoordig is privé een zwaardere component 
dan vroeger. Dat is niet goed of fout, vindt Mike. 
“Het is een gegeven. Een verandering in menta-
liteit. Dat zal de vierde generatie daarom anders 
gaan doen dan hun voorgangers.” Bij de derde 
generatie was het normaal dat de man werkte en 
de vrouw voor de kinderen zorgde. Als je nu kijkt 
is die balans meer en meer opgeschoven naar 
een 50/50 verhouding. 

De nieuwe generatie is al jong gewend geraakt 
aan het werken met schermen. De oudere gene-
ratie heeft daaraan moeten wennen. Bellen, spre-
ken, papier. “Wij communiceren anders”, zegt 
Daniëlle. “Met een snelheid die niet te vergelij-
ken is met hoe het vroeger ging. Dat neemt niet 
weg dat ook wij op het bedrijf moeten passen: 
geen onverantwoorde investeringen en beslissin-
gen, maar alles weloverwogen.” 

Sterren verdienen
Afzwaaiend commissaris Jan Doets benadrukt 
dat iedere De Nijs die aantreedt, eerst zijn of 
haar sterren moet verdienen. Daarbij maakt 
het niet uit hoeveel sterren je hebt uit je vori-
ge baan. “Dat is denk ik wel een kenmerk van 
familiebedrijven. Je moet je waarmaken en mag 
doorgroeien, leren. Je wordt gewaardeerd op 
de bijdrage die je levert aan het bedrijf. Zo zie je 
familieleden in allerlei functies. Niet alleen in de 
directie.” Er zijn veel facetten aan het besturen 
van een bouwbedrijf annex projectontwikkelaar. 
“Dat is niet door die twee familieleden in de 
directie te omvatten. Daarom heb je teams en 

‘Familieleden committeren zich voor langere tijd 
aan het bedrijf. ’

‘ Stap voor stap de voorgaande generatie aflossen’
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Grenzen aan de groei
In een eeuw tijd groeide De Nijs uit van 
plaatselijk metselbedrijf tot de landelijke 
top 20 van bouwbedrijven. Vooral de laat-
ste decennia lijkt de groei niet te stoppen. 
Wat zijn de risico’s daarvan en hoe gaan we 
daarmee om?

Wim Van Vonno functioneert met heel veel ple-
zier in de Raad van Commissarissen van De Nijs. 
“Zes á zeven keer per jaar komt de Raad bijeen. 
Tussendoor is er regelmatig contact onderling, 
met de directie en met de aandeelhouders.” De 
Nijs is de laatste decennia enorm gegroeid. Van 
Vonno heeft dat als CEO bij BAM ook meege-
maakt. “Hoe groter, hoe moeilijker het wordt een 
hechte band te houden met de medewerkers. 
Op het laatst hadden we daar 25.000 mensen in 
dienst. Ik probeerde een goede band te houden 
met de ‘top 200’, getrapt naar de werkvloer. 
Meer was niet mogelijk.”

Medewerkers op de eerste plaats
Voor Mike Coffeng, directeur Productie, is het 
vasthouden van wederzijdse betrokkenheid pure 
noodzaak. “Het bedrijf wordt steeds groter en 

moet procesmatiger aangestuurd. Ton en Thijs 
de Nijs kenden iedereen, inclusief hun familie. 
Bij naam en toenaam. Dat verandert langzamer-
hand, omdat de groep groter wordt maar ook 
omdat steeds meer medewerkers van buiten de 
regio komen, vooral uit Amsterdam. Naarmate 
een bedrijf groeit, wordt jouw stukje werk in het 
bedrijf relatief kleiner. Als we die betrokkenheid 
willen behouden, moeten we dus niet veel groter 
meer worden.”

Het belang van de impact die voorgangers Thijs 
en Ton hadden op de bouwplaats, was voor 
directeur Daniëlle de Nijs een eyeopener. “Ik wil 
dat graag ook en doe mijn uiterste best daar-
voor. Dat heb ik van huis uit meegekregen: de 
medewerkers op de eerste plaats. Dat geldt nog 
steeds, maar met alle afspraken in de agenda is 

is het prachtig als in die teams ook familieleden 
meedraaien.”

Je bent als familiebedrijf en als persoon in dat 
bedrijf van veel markten thuis. Zeker nu. Een 
deel van de derde generatie werkt er nog en er 
komen meer vertegenwoordigers van de vierde 
generatie bij. Die geleidelijke overgang vindt 
Doets belangrijk. “De kennis van de derde gene-
ratie is er nog en de vierde kan laten zien dat ze 
er echt voor gaan.”

Het bedrijf wordt hun leven. “Het bedrijf gaat 
met je mee op vakantie. Je organiseert als 
directielid natuurlijk dat je dan minder gestoord 
wordt, maar als er iets belangrijks of ingrijpends 
is, maakt het niet uit waar je bent. We weten je te 
vinden.”

Binnen het aandeelhouderschap is iedereen 
gelijk.  Allemaal voor hetzelfde percentage. “Je 
moet een afstammeling zijn van de oprichter en 
actief werken in het bedrijf. De Raad van Com-
missarissen kijkt bovendien of iemand voldoende 
gemotiveerd is om het aandeelhouderschap aan 
te kunnen. Die beslissing ligt uiteindelijk bij ons. 
Dat is expres buiten de familie gelegd omdat pri-
vé en werk al genoeg door elkaar lopen.”

Wim van Vonno

Michael Tophoff: 
zelfkennis individu versterken, ook als 
onderdeel groter geheel

Michael Tophoff is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij 
geeft onder meer les aan de Business School van de Universiteit 
van Amsterdam: personal skills als leiderschap, conflicthante-
ring, teamwerk en meer.
 
Tophoff heeft binnen De Nijs veel contact met de vierde generatie. 
“Ik heb inmiddels meerdere workshopachtige dagen op groepsni-
veau met ze georganiseerd en onderhoud regelmatig individuele 
contacten.” Hij ziet het als zijn taak deze veelal jonge mensen te 
helpen hun zelfkennis te versterken. “Kwaliteiten, wensen, talenten 
maar ook beperkingen. Het is belangrijk dat goed op een rij te heb-
ben. Individueel, maar ook als onderdeel van het grotere familie- en 
bedrijfsgeheel. Bij het laatste neem ik als uitgangspunt dat mensen 
elkaar kunnen stimuleren. Dat het geheel meer is dan de som der 
delen.”

De derde generatie wil ooit een gezonde, mooie organisatie achter-
laten. “Ik denk dat we nu halverwege het proces zitten. Daniëlle de 
Nijs heeft een spilfunctie in dat proces. Zij is de eerste van de nieuwe 
generatie in de directie. Nu is de vraag wie zich verder geroepen 
voelen en of anderen daarin meegaan. Het is nog te vroeg om daar 
namen op te plakken. Dat is heel normaal. Bij een grote Belgische 
supermarktketen waarvoor ik werk – een familiebedrijf met tien-
duizenden werknemers - zie je precies dezelfde situatie.” Tophoff is 
overigens blij dat er ook ruimte is voor vers bloed van buitenaf. “In 
de persoon van directeur Mike Coffeng bijvoorbeeld. Je moet open-
staan voor nieuwe, externe invloeden binnen het besef van je eigen 
traditie. Dat kunnen ze gelukkig goed bij De Nijs.”

‘Vakmanschap 
inpassen in 

procesmatig 
denken en 

werken’
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het best lastig om regelmatig op een werk een 
rondje te lopen. Daar probeer ik bewust ruimte 
voor te maken in de agenda, om zo die betrok-
kenheid vast te houden.”

De Nijs zet ook andere instrumenten in om de 
medewerkers betrokken te houden. Zo werd de 
afdeling Personeelszaken uitgebreid. Zij werken 
de laatste jaren, naast het bestaande opleidings-
veld, hard aan individuele opleidingstrajecten 
voor de medewerkers. Verder startte het bedrijf 
in 2018 bijvoorbeeld een project ‘duurzame 
inzetbaarheid’: in samenwerking met onder meer 
VUmc steken Personeelszaken en management 
van De Nijs veel energie in diverse manieren 
om met name de oudere medewerkers geeste-
lijk en lichamelijk gezond naar hun pensioen te 
begeleiden.

Van projectgestuurd naar 
procesgestuurd
Algemeen directeur Winfred de Nijs werkt al 
veertig jaar voor het bedrijf, waarvan ruim dertig 
in directiefuncties. Hij zag het bedrijf bijna voort-
durend groeien, soms tegen de stroom in. “Ooit 
pakte onze oprichter, mijn grootvader, losse 
klussen aan. Later werden dat bouwprojecten. 
Toen wij - de derde generatie - het familiebedrijf 
overnamen, waren dat tientallen projecten per 
jaar. We bleven doorgroeien, naar een jaaromzet 
van (in 2018) meer dan 250 miljoen euro. Het is 
niet meer doenbaar ons werk op de projecten te 
sturen. Daarom beschrijven en stroomlijnen we 
alle processen en maken informatie over proces 
en project optimaal toegankelijk voor de be-
trokkenen. Dan wordt nog steeds veel kennis en 
creativiteit van onze vakmensen gevraagd. Van-
daar dat we hoog blijven inzetten op opleiding, 
ontwikkeling en blijvende inzetbaarheid van onze 
medewerkers.”

Ook Mike Coffeng wijst op de noodzaak proces-
gericht te besturen. “Dan moet je nog steeds 
verstand van bouwen hebben. Wij hebben men-
sen die weten hoe ze iets moeten maken. Vaklie-
den. Dat inpassen in procesmatig denken en 
werken is best een uitdaging, maar die gaan we 
graag aan.” Hij vertaalt het naar de praktijk: “Bij-
voorbeeld een timmerman die we nu omscholen 
tot werkvoorbereider. Dat is natuurlijk mooi. Ie-
mand die in BIM werkt en weet hoe de praktijk in 

‘ Eigen identiteit vasthouden, 
juist omdat die je onderscheidt 
van anderen’
Werken aan een gezonde toekomst vraagt om rentmeesterschap. 

Beheren, zorgvuldig en betrouwbaar. Doorgeven aan volgende 

generaties, maar ook: verbeteren, versterken en innoveren. Aan-

dacht dus voor digitalisering, BIM, nieuwe bouwtechnieken en 

-materialen, logistieke processen et cetera. En niet in de laatste 

plaats: duurzaamheid. Niet als hype maar in het kader van maat-

schappelijk verantwoord ondernemen. Ook in de zin van duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers en veiligheid op de werkplek.

Voor een future proof familiebedrijf gelden vier 
criteria, aldus commissaris Ton Krol: “Allereerst 
openheid in communicatie en informatie. Ten 
tweede een goede governance: heb je een 
Raad van Commissarissen die de directie ook 
dwingend kan toespreken?” Als derde noemt 
hij overdracht van bestuur. “Goed nadenken 
over wie nu bestuurt en wie straks. Bij De Nijs 
gebeurt dat met uiterste zorgvuldigheid en 
openheid.” Last, but not least, moet het eigen-
dom goed en duidelijk geregeld zijn. “Hoe de 
aandelen van de ene naar de andere generatie 
worden overgedragen. Bij De Nijs begonnen wij 
in 2007 hierover te spreken met de derde ge-

neratie. In 2017 is een overeenkomst getekend 
tussen de derde en vierde generatie aandeel-
houders. In de tien jaar daartussen is iedere 
nieuwe gedachte in alle openheid besproken.”

Als je die zorgvuldigheid op deze vier criteria 
kunt betrachten, hoor je bij de kopgroep van 
Nederlandse familiebedrijven. Het merendeel 
van die kopgroep heeft meer dan 250 mede-
werkers en is ouder dan 100 jaar. Ook aan dat 
laatste ‘criterium’ voldoet De Nijs vanaf dit jaar.

Cultuurbewakers
De identiteit van De Nijs onderscheidt zich in 
de basis door de mix van traditie en innovatie, 
benadrukt adviseur Henk Molenaar. 
“Niet steeds reorganiseren maar elke dag een 
beetje beter worden. Dat is waar ik de meeste 
bewondering voor heb. Kijk naar die prachtige, 
bijzondere werken als bijvoorbeeld Pontsteiger 
en Eye. Dat kun je alleen bouwen als je traditi-
oneel vakmanschap combineert met moderne 
technieken. Enorme klasse!” Een geheim wapen 
van De Nijs is volgens Molenaar de aanwezig-
heid van cultuurbewakers op alle niveaus. “Het 
is daarom belangrijk dat de vierde generatie 
ook weer cultuurbewaker wordt. In alle geledin-
gen: timmerfabriek, uitvoering en directie. Zo 
houd je eigenheid. Eigenwijs is in die zin een 
mooi woord. Eigen identiteit vasthouden, juist 
als die je onderscheidt van anderen.” 

elkaar zit. Dat is koppeling van vakmanschap en 
proces: praktische kennis en ervaring inbrengen 
in het proces en de voorbereiding.” 

Zijn er grenzen aan de groei? “We willen het 
bedrijf zo groot hebben dat we het nog vanuit 
Warmenhuizen kunnen aansturen. Geen aparte 
vestigingen. Wat we dus niet moeten doen is 
extreem groeien. Wel: aandacht blijven houden 
om alle systemen en afdelingen nog beter op 
elkaar af te stemmen, ook met automatisering. 
En aandacht voor de medewerkers, co-makers 
en andere relaties binnen en buiten de keten.” 
Kennis afschermen kan niet meer in de huidige 
maatschappij. “Het enige wat we kunnen doen 
is qua kennis voorop blijven lopen. Dat is hard 
werken, want een voorsprong heb je maar heel 
eventjes.” 

‘Als we de 
betrokkenheid 
willen vasthouden, 
moeten we niet 
veel groter meer 
worden’

‘Eigenwijs 
is een mooi 

woord!’

Wenken voor de toekomst
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Nuchtere benadering en 
enthousiaste medewerkers
Hoe kijkt een ervaren ex-bestuurder als Thijs de Nijs naar de 
toekomst van het familiebedrijf? “Wij werkten nog redelijk 
traditioneel. Nu doet het bedrijf veel meer met eigen ont-
wikkeling of zelf uitwerken van ontwerpen. Er is veel meer 
aandacht voor het voorproces.”

Goede vaklieden zijn de laatste jaren lastig te vinden. “De 
mensen die je overhoudt, moet je dus goed opleiden, uit-
rusten en faciliteren. Optimale voorbereiding helpt daarbij. 
Net als een nuchtere benadering en enthousiaste mede-
werkers die helpen het waar te maken. Verder veronderstel 
ik dat ze een goede, gezonde Raad van Commissarissen in 
stand houden en op enig moment voor Winfred een goede 
vervanger vinden. Gelukkig hebben ze daar nog de tijd 
voor.”

Duurzaamheid en genoeg 
vakkundig personeel
Zijn broer Ton oppert milieubewustzijn als een belangrijke 
weg de toekomst in. “Je kijkt naar afvalprocedures, elek-
trisch vervoer en dergelijke. Daar wordt nu veel meer bij 
stilgestaan dan vroeger. Ik herinner me een tijd – lang gele-
den – dat er een gat gegraven werd om het bouwafval in te 
storten. Nu is De Nijs bezig iedereen in de keten bewust te 
maken dat de afvalstroom nog kleiner kan. 
We hebben maar één aardbol…”

En: vergeet de handjes niet. “Vroeger ging je naar een 
opleidingsinstituut en dan had je de medewerkers voor het 
uitzoeken. Tegenwoordig willen er nog maar weinig met 
hun handen werken. Dat is de grootste zorg voor de komen-
de jaren, naast bijvoorbeeld de toename van levertijden van 
prefabbeton.”

Goede reputatie blijven waarmaken
De vraag naar bouwcapaciteit, zeker van wat De Nijs bouwt, 
zal de komende tien tot vijftien jaar blijven. Toch ziet Wien-
ke Bodewes, in 2019 aangetreden als commissaris, een paar 
grote uitdagingen. Hij onderschrijft de behoefte aan goed 
opgeleid vakpersoneel en voegt eraan toe dat De Nijs een 
goede werkgever moet blijven om die mensen aan zich te 
binden. 

De Nijs heeft een uitstekende reputatie. “Daarop moeten 
we zuinig zijn. Gezien blijven worden als dat no nonsense 
bouwbedrijf dat complexe opdrachten aankan en oog heeft 
voor de wensen van de klant, de opdrachtgever en andere 
partijen.” 
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Innovatie en efficiency
Wat zijn volgens accountant en fiscaal adviseur 
Peter van Dijk de financieel-economische uit-
dagingen van de komende jaren? “In de bouw is 
van oudsher weinig ruimte voor innovatie omdat 
veel ondernemers vastzitten in oude stramienen. 
Intussen verandert de wereld om hen heen. De 
aannemer is meer organisator geworden van het 
bouwproces. Die moet onderaannemers meekrij-
gen op een hoger niveau in IT. De hele keten moet 
mee. De Nijs gaat voorop.” Intussen is er schaarste 
aan personeel, bouwmaterialen en beschikbare 
bouwgrond. ”Schaarste heeft een prijsopdrijvend 
effect. Dat dreigt het product onbereikbaar te 
maken voor de middenklasse. Er is dus een effi-
ciencyslag nodig om de kostprijs van het product 
binnen de grenzen te houden. Daar is De Nijs hard 
mee bezig. Dat integreren in je processen is de 
grootste uitdaging.”

Commissaris Wienke Bodewes was vorig jaar in 
Japan. “Daar is al langer gebrek aan goede vak-
krachten. Ze hebben hun woningbouwproductie 
volledig geïndustrialiseerd. Die kant zullen wij 
ook opgaan. De Nijs denkt daar nu al over na om 
voorop te kunnen blijven lopen. Het is belangrijk 
om daarvoor de juiste mensen op te leiden en in 
dienst te hebben.” Ook de verbetering van efficien-
cy en de procesgestuurde werkorganisatie heeft 
dus zijn aandacht, net als innovatie en de imple-
mentatie daarvan: “Installaties en informatiesys-
temen worden steeds belangrijker: IT, binnenkli-
maat et cetera. Ook daar moet aandacht voor zijn 
om onze partij te kunnen blijven meeblazen.”

‘Traditioneel vakmanschap combineren met moderne technieken’


