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‘100 jaar Vooruitgang’ is een opmaat naar het 100-jarig bestaan van M.J. de Nijs en 

Zonen. Voor deze tweede editie van het blad kozen we het thema ‘rentmeesterschap’.

Binnen familiebedrijven is rentmeesterschap een belangrijk begrip. Als zo’n onderneming 

eenmaal is opgericht en vervolgens doorgegeven aan een tweede generatie, moet je 

gaan nadenken of een derde, vierde, vijfde en wellicht tiende generatie erbij gediend zijn 

de lusten en lasten van zo’n familiebedrijf te mogen ervaren. 

Is dat antwoord positief, dan moet je manier van ondernemen daarop gericht zijn. 

Je moet het bedrijf beheren, continueren, waar mogelijk uitbreiden en in ieder geval 

telkens aanpassen aan zijn tijd: door te innoveren en voortdurend open te staan voor alle 

externe ontwikkelingen op de markt en in de maatschappij. 

Die combinatie van verantwoordelijkheden en drijfveren noemen we ‘rentmeesterschap’. 

In het kort: de derde generatie De Nijs heeft het familiebedrijf onderhouden en uitge-

breid voor de vierde generatie. Die vierde generatie De Nijs maakt nu zijn – en haar – 

opwachting om in het hier en nu aan het werk te gaan. Met de continuïteit van het be-

drijf De Nijs voortdurend op het netvlies, zodat de opkomende vijfde generatie, kleuters 

en schoolgaande De Nijsjes van nu, straks een prachtig fundament hebben om op verder 

te bouwen.

Van Dale heeft het ook over ‘de mens in zijn verantwoordelijkheid voor de aarde’. 

In deze editie van ‘100 jaar Vooruitgang’ komen diverse medewerkers en relaties aan het 

woord. Vaak gaat het gesprek verder dan de bestuurs- of tekentafel. Rentmeesterschap 

heeft alles te maken met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met duurzaam of 

zelfs circulair bouwen, met verantwoord omgaan met je medewerkers, met omwonenden 

van je bouwprojecten en met je relaties. Dat je dat als bedrijf economisch verantwoord 

kunt doen, is een zegen. Temeer omdat het daardoor bijdraagt aan de andere kant van 

rentmeesterschap. Voortbestaan.

IOO  jaarvooruitgang

Woord vooraf
rent-mees-ter 
(de; m,v; meervoud: rentmeesters)

1.  iem. die voor zijn heer de pachten of 
huren int

2. beheerder van een landgoed

3.  de mens in zijn verantwoordelijkheid 
voor de aarde
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gereageerd.  Bovendien: er zijn veel meer 
overeenkomsten dan verschillen. “Als je met 
z’n tienen deelneemt in het bedrijf, kan de 
oudste qua leeftijd alweer de vader van de 
jongste zijn”, zegt Winfred. “In professionele 
zin gaan generatiewijzigingen dus vloeiend. 
Niet in één keer.” 

Capabel en structureel aanwezig
Rond de eeuwwisseling is een proces ingezet 
dat antwoord moet brengen op de vraag hoe 
we in de toekomst verder moeten met het 
bedrijf. De huidige situatie is als volgt: De Nijs 
is een structuurvennootschap. De uiteindelijke 
macht ligt bij de ‘stichting administratiekan-
toor’. De directie wordt beoordeeld door deze 
stichting en door de Raad van Commissaris-
sen. “Doe je wel waarvoor je bent aangeno-
men? In onze ogen is dit één van de belang-
rijkste stappen in de zin van rentmeesterschap 
die bij De Nijs zijn genomen om continuïteit te 
bewerkstelligen. Uiteindelijk bepalen onafhan-
kelijke mensen of een familielid capabel is om 
het bedrijf te leiden.” 

Afgesproken is dat je als De Nijs binnen het 
bedrijf moet werken – structureel – om binnen 
de eigendomsstructuur te komen. Daarbij 
maakt het zoals eerder gezegd niet meer uit 
of je man of vrouw bent. “Daardoor is de vijver 
waarin we vissen twee keer zo groot gewor-
den.” Een bijkomend voordeel. 

Goed voor iedereen
“Bij ons geldt het adagium: wat goed is voor 
het bedrijf, is goed voor de familie – en niet 
per se andersom.” Die benadering betekent 

volgens Winfred feitelijk dat je elke zakelijke 
stap die je zet, neemt voor het bedrijf. “Als 
het bedrijf zegt: ‘Wij moeten investeren om 
continuïteit te waarborgen’, kan dat beteke-
nen dat er een of meerdere jaren geen divi-
denden worden uitgekeerd aan de eigenaren. 
Dat is dan zo.” De toekomst van het bedrijf 
overstijgt het belang van de eigenaren. 

Ieder betrokken familielid zet zich met hart en 
ziel in voor het bedrijf, aldus Daniëlle. “De ver-
anderende wereld buiten vraagt om aanpas-
singen waar wij als vierde generatie de derde 
voor kunnen enthousiasmeren en in kunnen 
begeleiden. Dat zie je bijvoorbeeld als de 
jonge Maaik de Nijs zijn oom Thijs meeneemt 
in de digitale wereld bij het project Brokking.” 

Ieder zijn eigen kracht
De vierde generatie krijgt ongemerkt een heel 
stuk verantwoordelijkheid, beaamt Winfred. 
“Zij zijn de dragers van het bedrijf naar de 
toekomst. Het rentmeesterschap gaat nu op 
hen over. Daarbij moeten ze wel voldoen aan 
de eisen, risicoprofielen en dergelijke die het 
bedrijf hen oplegt. Een enorme verantwoor-
delijkheid naar alle stakeholders: medewer-
kers, opdrachtgevers, betrokken overheden, 
leveranciers en onderaannemers.”

“Over tien tot twintig jaar komt generatie 
vijf aan de beurt”, vervolgt Daniëlle. “Voor 
hen doen we het nu: ons rentmeesterschap 
uitoefenen. Je ziet dat zij nu al veel handiger 
zijn met computers en dergelijke dan wij ooit 
zullen worden. Straks zullen ook zij, op hun ei-
gen manier, het bedrijf helpen mee te groeien 
met zijn tijd.” 

Voorbeeldfunctie
Gevraagd naar zijn visie op rentmeesterschap 
in bredere zin, antwoord Winfred: “Door 
te zeggen dat je bij ons moet werken om 
mede-eigenaar te kunnen zijn, hebben we het 
onszelf niet gemakkelijk gemaakt. Daar spelen 

De Vakman en de Robot
Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt, zeker waar het vaklie-
den betreft, zal de robot de komende jaren mogelijk zijn intrede 
doen in de bouw. Zowel in de werkplaats als in de bouwput. Heel 
soms als vervanger van de vakman, als het gaat om een vaste 
hand. Nooit of te nimmer als het gaat om een creatief hoofd. 
Waarover zal het dan wel gaan? Om ondersteunende, repetitieve 
taken waarmee de robot de vakman werk uit handen neemt.

‘ De toekomst van het bedrijf overstijgt 
het belang van individuele eigenaren ‘

Rentmeesterschap is gericht op de toekomst 
en op continuïteit. Rentmeesterschap is bij 
familiebedrijven veel belangrijker dan bij 
andere organisaties. De focus ligt minder op 
direct geld verdienen en meer op bestaans-
recht behouden. Voor de toekomst. 

De oprichter en zijn echtgenote kregen vier 
zoons. Die namen het bedrijf over en maakten 
het groot genoeg voor hun tien zoons, die in 
1988 de derde generatie vormden die het ei-
gendom van het bedrijf overnam. Winfred de 
Nijs: “Veel familiebedrijven gingen over van 
vader op zoon. Bij ons was het een olievlek.”

Vloeiend proces
Daniëlle de Nijs vindt ‘rentmeesterschap’ op 
zich geen mooi begrip, maar de inhoud ervan 
oogst wél haar goedkeuring: “Het gaat om 
goed, duurzaam beheer van het bedrijf voor 
de komende generaties.” De tweede gene-
ratie groeide nog op met het idee dat de 
man werkt en de vrouw de kinderen opvoedt. 
De derde generatie bij De Nijs bestond nog 
alleen uit mannen, maar zij voedden hun 
kinderen al anders op. Vandaar dat de vierde 
generatie voor een veel groter deel uit vrou-
welijke familieleden bestaat. “Zelf hoor ik bij 
die vierde generatie. Die is en denkt weer an-
ders dan de derde. We zijn anders opgevoed: 
levenspartners van onze generatie werken 
allebei en voeden samen de kinderen op.” 

Soms tonen verschillen tussen generaties 
zich nog, gelukkig wordt daar met humor op 

M.J. de Nijs en Zonen B.V. maakte ooit de bewuste keus 
een familiebedrijf te zijn en te blijven. Daarbij hoort 
goed rentmeesterschap. Op de boedel passen. Zorgen 
dat het bedrijf rendeert. Garanderen dat er straks über-
haupt nog een bedrijf is. 

‘Een grote 
 verantwoordelijkheid’

Winfred en Daniëlle de Nijs 
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de Raad van Commissarissen en de directie 
een rol in, maar je wordt ook voortdurend 
beoordeeld door anderen. Het maatschap-
pelijk gedrag van alle betrokken familieleden 
ligt onder een vergrootglas. Je kunt niet als 
timmerman bij het bedrijf verwachten dat voor 
jou andere regels gelden dan voor een ander 
omdat je familie bent. Je hebt geen extra 
rechten. Wel extra plichten. Je bent de laatste 
die bij de schaft binnenkomt en de eerste die 
opstaat. Alles voor het goede voorbeeld.” 

Modern denken, meegaan met je tijd is ook 
belangrijk binnen rentmeesterschap. “Daniëlle 
is jonger en dus meer van deze tijd dan ik. 
Toch geldt: bij welke generatie je hoort, be-
paal je zelf.” Winfred is iemand die probeert 
voor meer dan 100% te gaan en die dat ook 
van anderen verwacht. “Je hebt die voor-
beeldfunctie. Daar hoort bescheidenheid bij 
en ingetogen, professioneel gedrag.”

Gezondheid en duurzaamheid
Ook Daniëlle vindt dat je rentmeesterschap 
veel breder kunt trekken. “Op je bedrijf 
passen, maar ook op je personeel en op de 
wereld om je heen. En dat kan ook in het klein. 
De secundaire arbeidsvoorwaarden tegen het 
licht houden bijvoorbeeld; zijn die nog van 
deze tijd? Zo zijn we bezig met zit/sta bureaus 
en willen we een De Nijs Fietsdag organiseren. 
Kijken naar de gezondheid van medewerkers, 
maar ook die van het milieu. Wat laten we ach-
ter op de wereld (en voor generatie vijf)?”

“Het zijn kleine, interne stappen. Van plastic 
naar papieren koffiebekertjes. Investeren in 
hybride en volledig elektrische auto’s. Twee 
duurzaam (en door mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt) geproduceerde bedrijfsfietsen 
op het Delflandplein. Die dienstfietsen vormen 
gezonder bedrijfsvervoer, vaak sneller binnen 
Amsterdam en vooral: nul uitststoot.”

“Dus: door met verduurzamen. Dat moeten 
we en we willen het ook. Niet alleen de bouw-
projecten, ook de eigen gebouwen maken we 
duurzamer en uiteindelijk circulair. Dat gaat, 
zoals veel bij De Nijs, stapsgewijs. Je bent na-
tuurlijk niet ineens 100% circulair en energie-
neutraal. Wel zetten we de eerste stappen de 
goede kant op. Want doorgaan zoals Neder-
land dat deed, kan echt niet meer.” 

Doorgroeien
Je zou kunnen zeggen dat De Nijs nu al een 
voortrekkersrol speelt binnen de bouwnijver-
heid als het gaat om duurzaamheid en het 
nemen van maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Daarmee zijn we nog niet tevreden. 
De mogelijkheden qua duurzaamheid en 
omgevingsbeleid groeien met de dag, in 
zowel de bouw zelf als in de periferie. De Nijs 
houdt de vinger aan de pols en blijft proactief 
in het vinden en benutten van al die nieuwe 
mogelijkheden. 

‘ De mogelijkheden qua 
duurzaamheid groeien 
met de dag‘

Ton Krol, voorzitter Raad van Commissarissen

‘ Wij zijn voortdurend 
en intensief bij 

 De Nijs betrokken‘

Ton Krol (1946) is voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van De Nijs. Eerder bekleed-
de hij diverse bestuurlijke functies, vooral in 
de gezondheidszorg. Hij was voorzitter van de 
International Hospital Federation, bestuurslid 
bij VNO-NCW en lid van de Sociaal Economi-
sche Raad.

Bij een familiebedrijf van gemiddelde omvang beslist de 
directeur-grootaandeelhouder vaak over alles, uitgaan-
de van eigen verantwoordelijkheid. De commissarissen 
geven advies, maar de familie is niet verplicht te luiste-
ren. In een structuurvennootschap gaan de verantwoor-
delijkheden van de Raad van Commissarissen verder.

Bevoegdheden
“We hebben het nu niet over beursgeno-
teerde bedrijven”, zegt Ton Krol, “maar over 
een tussenvorm: de structuurvennootschap, 
bedoeld voor grotere (familie)bedrijven zoals 
De Nijs.” Vanaf een bepaald bedrag aan eigen 
vermogen, gekoppeld aan een bepaalde 
hoeveelheid medewerkers, is de onderneming 
een structuurvennootschap, legt hij uit. ”Dan 
zijn de regels preciezer omschreven en is er 
een Raad van Commissarissen met grotere 
bevoegdheden.”

Die Raad is bijvoorbeeld verantwoordelijk 
voor het aanstellen of ontslaan van directiele-
den. Daarnaast is voor grotere investeringen 
de goedkeuring van de Raad vereist en kan 
een begroting of jaarrekening niet de deur uit 
zonder hun akkoord. “Kortom: de Raad van 
Commissarissen is betrokken bij strategisch 
belangrijke beslissingen die de koers van de 
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onderneming op de lange termijn bepalen.” De directie 
zit aan het stuur (en heet dus niet voor niets ‘bestuur’), de 
Raad van Commissarissen heeft als primaire rol mee te 
denken en te adviseren en belangrijke besluiten van het 
bestuur goed te keuren. 

Commissarissen handhaven regels
In het geval van De Nijs bestaat de directie van de holding 
op dit moment uit Winfred en Daniëlle de Nijs. De directie 
van het bouwbedrijf zelf bestaat uit drie personen, inclusief 
Mike Coffeng. “Bij ons is er nog een extra rol voor de Raad 
van Commissarissen,” vervolgt Krol. “De Nijs realiseerde 
zich 25 jaar geleden – ik trad toen net aan als commis-
saris – al dat na de derde generatie ooit ook een vierde 
zou komen. Zij begrepen toen al dat het niet goed is als 
je familieleden laat beslissen welke andere familieleden 
kunnen toetreden tot het aandeelhouderschap. Dat zou te 
vaak kunnen leiden tot ingewikkelde situaties. Daarom zijn 
indertijd duidelijke regels vastgesteld, binnen onder meer 
statuten en reglementen, over waaraan je moet voldoen 
om aandeelhouder te kunnen worden. Bijvoorbeeld een 
structureel dienstverband, een bepaalde mate van rijpheid 
(zeg een leeftijd van 28 jaar) en een onbesmet verleden.” 
Het is een taak van de Commissarissen - niet behorende 
tot de familie - om dergelijke aangelegenheden in goede 
banen te leiden. 

Samen speciaal
Als voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft Ton 
Krol deze familieaangelegenheden als aandachtsgebied. 
“De commissarissen doen in principe alles samen, maar we 
hebben wel ieder onze eigen specialiteiten. Jan Doets was 
directeur bij ING Real Estate, destijds een wereldspeler in 
projectontwikkeling. Hij is binnen de RvC degene die daar 
het meest over weet. Wim van Vonno was 25 jaar lang de 
grote baas bij BAM. Hij weet alles van ondernemen in de 
bouw. Mijn specialiteiten liggen op het gebied van gover-
nance; het besturen van ondernemingen.”

Ton Krol spreekt met iedere aspirant-aandeelhouder over 
wat de toetreder en het bedrijf van elkaar kunnen verwach-
ten. “In principe heeft de Raad van Commissarissen een 
vetorecht, waarvan we overigens nooit gebruik hopen te 
maken.” 

Klaar voor de toekomst
Over rentmeesterschap zegt hij: “We kijken niet naar per-
soonlijk gewin op korte termijn. Het bedrijf moet kunnen 
investeren en overleven op de lange termijn. Wat we doen 

is meer dan beheren en beheersen. Je bent als bedrijf 
voortdurend bezig te investeren om te innoveren en te 
verbeteren. Over pakweg twintig jaar komt de volgende, 
vijfde generatie. Daar moet het bedrijf op dat moment 
klaar voor zijn.” 

Intussen moet De Nijs ook rechtop in de wereld staan. 
Daarbij is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) heel belangrijk, aldus Ton Krol. “We stellen daarin 
hoge doelen op het gebied van o.a. personeelsbeleid 
en milieubescherming. We hebben certificaat 4 op de 
MVO-prestatieladder: het hoogst haalbare. De Nijs heeft 
als bouwonderneming een voortrekkersrol in onder meer 
dit opzicht. Dat doen we allereerst omdat we het voor 
onze toekomst belangrijk vinden, maar ook om een part-
ner te zijn waarmee partijen graag in zee gaan.”

‘Beheren en beheersen, 
investeren om te innoveren 

en te verbeteren‘

Generaties
Ton Krol trad aan als commissaris in de tijd 
dat een directie bestaande uit Thijs, Ton en 
Winfred de Nijs het beleid van de derde ge-
neratie vormgaf. Inmiddels is de geleidelijke 
overgang naar de vierde generatie in volle 
gang: een dozijn mensen die zich in alle 
geledingen van het bedrijf inzetten om elke 
volgende horde te halen die zich aandient. 
Intussen groeit het belang van digitale 
informatie via schermen. Als je ziet hoe 
de vijfde generatie, de kinderen en pubers 
van nu, met hun schermpjes om gaan – het 
merendeel nog zonder meer bouwinteresse 
dan nodig is voor Minecraft – weet je dat 
het goed komt. 

Dhr. Krol bezoekt het Slachthuisterrein te Haarlem. Het 
ruim 100 jaar oude Slachthuis wordt met  groot terrein 
herontwikkeld tot woon-en werkgebied. Materiaal dat 
vrijkomt bij de gedeeltelijke sloop wordt zoveel mogelijk 
hergebruikt. (circulair bouwen)
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Bij DOOR architecten, opgericht door Karin 
Dorrepaal en Saskia Oranje in 2014, werken 
inmiddels twaalf mensen. Samen met initia-
tiefnemer Wouter Valkenier en enkele andere 
duurzame ondernemers is DOOR verantwoor-
delijk voor de Tuin van Bret. Een project dat 
ze ook als eigen vestigingsplaats op het lijf 
geschreven is, aldus Saskia Oranje. 

Architect bepalend
Onlangs werd DOOR geselecteerd uit een 
groep van vijftien architecten voor de op-
dracht om een nieuw paviljoen te bouwen in 
het Vondelpark. Bijzonder aan de opdracht: er 
moet zo veel mogelijk circulair gebouwd wor-
den. “Na een eerste ronde van telefonische 
interviews mochten zeven kandidaten hun 
presentaties geven. Daarvan bleven er drie 
over die de dialoog aan mochten gaan. We 
kregen bovendien de vraag een bouwteam te 
formeren. Vanwege de hoge duurzaamheids-
ambities wilde de gemeente Amsterdam als 
opdrachtgever dat de architect het initiatief 
nam. Bovendien is het Vondelpark een stads-
monument, dus is de selectie van de architect 
bepalender dan die van de aannemer. Wel 
wilden ze dat er een bouwteam kwam, zodat 
alle partijen samen van begin tot eind betrok-
ken en medeverantwoordelijk zijn.” 

Duurzaam ondernemen
“Voor dat bouwteam moesten we op zoek naar 
een aannemer die bekend is in Amsterdam, 

 
‘Anderen bewegen 
een stapje extra te zetten 
qua circulariteit’

echt begaan is met die stad en daar-naast 
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Zo 
kwamen we uit bij De Nijs. We hebben nog 
niet eerder samengewerkt, maar al snel bleek 
dat beide partijen enorm gemotiveerd zijn om 
een project als dit tot een goed einde te bren-
gen. We vormen een uitstekende combinatie, 
denk ik. En dat zegt wat, want wij met onze 
idealistische inslag kunnen niet met iedere 
aannemer door een deur.“

De gezamenlijke ontwikkeling van de Tuin 
van Bret vertelt veel over dat idealisme. Het 
zit ook ingebakken in de manier van werken. 

Industrieel en toch lieflijk. Grenzend aan het spoor 

bij Station Amsterdam Sloterdijk vind je de ’Tuin van 

Bret’. Een half dozijn bijzondere bouwsels, opgetrok-

ken uit rode zeecontainers, half rond een kleine 

wijngaard. Het eerste circulaire bedrijventerrein van 

Nederland. 

Saskia Oranje, DOOR architecten
“We vragen de mensen en organisaties met 
wie we werken een stapje extra te zetten in 
duurzaamheid en circulariteit. Zo vroegen we 
Schipper Kozijnen om op een specifiek project 
niet te slopen maar te demonteren, zodat we 
samen konden kijken in hoeverre kozijnen 
geschikt waren voor hergebruik. Inmiddels 
heeft Schipper zijn businessmodel zodanig 
aangepast dat hergebruik er onderdeel van 
uitmaakt. Zo hebben wij weer een stukje van 
ons doel bereikt!” 

Strakke planning
Terug naar het Vondelpark: het huidige pavil-
joen staat vlak bij de Amstelveenseweg aan de 
zuidwestkant van het park, de Vondeltuin. Het 
proces wordt namens de gemeente begeleid 
door Copper8, een adviesbureau dat zich naar 
eigen zeggen ’beweegt op het snijvlak van 
innovatie en duurzaamheid’. Saskia: “Zij heb-
ben veel ervaring met circulariteit en kunnen 
helpen door te adviseren over bijvoorbeeld 
circulair inkopen van materialen.”
Naast De Nijs zijn bijvoorbeeld ingenieurs-
bureau Cauberg Huygen, constructeur Van 
Rossum, Smartland landschapsarchitecten en 
OMRT digitale ingenieurs betrokken bij het 
project. 

Nu zit het bouwteam in een voorbereidende 
fase. “Eind januari 2019 kregen we de op-
dracht. Eind februari kwam het bouwteam 
voor het eerst bij elkaar. De planning is strak 
omdat de uitbater van ‘De Vondeltuin’ van het 
seizoen afhankelijk is. Hij sluit per 1 november 
de deuren. Dan staan wij op de stoep om te 
demonteren. Wij zetten alles op alles om te 
zorgen dat hij per 1 maart 2020 het nieuwe 
paviljoen kan openen.” Dat is het doel. 

Circulaire bedrijfsvoering?
Onderdeel van de inzending voor het pro-
ject was ook: op de lange termijn betrokken 
blijven. “Dat betekent dat we als partijen een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekenen 
waarin we gelijkwaardig betrokken blijven in 
nazorg en onderhoud. Dan kunnen we samen 
het eindresultaat circulair houden en leren van 
iedere stap die we zetten.  Daarin nemen we 
ook de exploitant mee – die kan werken aan 
een zo veel mogelijk circulaire bedrijfsvoering 
- en hopen we de omwonenden te betrekken, 
want het gaat tenslotte over hun achtertuin.”

Het Vondelpark is een plek waar heel veel 
mensen komen. ”Als we daar kunnen laten 
zien wat er mogelijk is met circulair bouwen, 
bereiken we al heel wat. Het uiteindelijke doel 
is dat we onze kleinkinderen moeten uitleg-
gen wat het woord ‘afval’ betekent.”

‘We zochten 
een duurzame 
aannemer die 
begaan is met 

de stad’

links Saskia Oranje, rechts Karin Dorrepaal

Circulariteit
Was het twee jaar geleden dat het woord circulariteit voor het 
eerst opdook in het jaarverslag van De Nijs? Maar wat is dat 
dan, circulariteit? Duurzaamheid in het kwadraat, dat is het. 
Tweedimensionaal: eerst kijken wat je nog in de schuur hebt 
liggen voor je naar de bouwmarkt gaat. Driedimensionaal: de 
boodschappen die je doet afstemmen op meer dan alleen wat je 
nu wilt maken. Zeker weten dat je alles wat je nu gebruikt, later 
kunt hergebruiken. Daar je hele inkoopbeleid en zelfs je ontwerp 
en uitvoering op afstemmen. Demonteerbare gebouwdelen ont-
werpen en gebruiken. Databases aanleggen van wat je hebt aan 
materialen in bestaande gebouwen. Die gebouwen ook zien als 
opslagruimte voor de toekomst. Dat is circulariteit. Dat doen we 
bij De Nijs. Nu een beetje, straks een boel. 
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Rick Jong, Projectcoördinator

Rick Jong loopt al negen jaar rond bij De Nijs. Sinds juni 
2015 werkt hij in vaste dienst, voor die tijd volgde hij zijn 
opleiding. Hij begon als stagiair MBO in 2010. Na MBO 
duaal volgde HBO duaal. In totaal combineerde Rick vijf 
jaar lang werken en leren; eerst anderhalf jaar in de uit-
voering, daarna drieënhalf in de werkvoorbereiding en 
inmiddels dus alweer bijna vier jaar in vaste dienst.

Zijn huidige functie is projectcoördinator op het Bouw-
bureau van De Nijs. Het Bouwbureau is binnen het Be-
drijfsbureau verantwoordelijk voor de bouwtechnische 
kant. Sinds kort maakt Rick bovendien deel uit van de 
MVO-commissie van De Nijs. 

Slopen wordt demonteren
Rick heeft vanuit die commissie zijn pijlen gericht op circu-
lair bouwen. “Ik ben nu bezig met twee projecten waar we 
dat willen gaan doen: Slachthuisterrein in Haarlem en Von-
deltuin, een paviljoen in het Vondelpark.” Slopen is op der-
gelijke projecten geen slopen meer, maar netjes demonte-
ren. “Bij alle gebouwonderdelen onderzoeken we of we ze 
kunnen inzetten, hergebruiken. Ook bij inkoop van nieuw 
materiaal kijken we hoe het in de cyclus terecht komt en 
wat we er later ooit nog mee kunnen. Op die projecten 
komen depots waar we materialen kunnen neerleggen. 
Uiteindelijk willen we grondstoffen voor één keer delven 
en voor altijd blijven gebruiken. Dan is de cirkel rond.”

Haalbaarheid
Om dat allemaal goed te kunnen doen zijn ook slimme 
bouwsystemen nodig. Gebouwdelen zodanig prefabrice-

ren dat ze gemakkelijk demonteerbaar zijn. “Over der-
gelijke dingen denken we na. Dat vind ik heel leuk om te 
doen. Soms ook een beetje spannend, want je moet het 
wel technisch en financieel haalbaar kunnen maken. In 
mijn rol ben ik betrokken vanaf het eerste schetsontwerp 
tot de start van de bouw, dus ik kan echt helpen het ver-
schil te maken.”

Rentmeester
In 2050 wil Nederland een circulaire economie zijn. “Dan 
moeten we nu wel serieus aan de slag. Daar draag ik graag 
mijn steentje aan bij. Een bijzondere gedachte: in 2050 ben 
ik nog steeds aan het werk. Tegen die tijd gaat weer een 
nieuwe generatie aan de slag. Die nemen dan wellicht het 
‘rentmeesterschap’ over om te zorgen dat ook hún kinde-
ren een leefbare wereld tot hun beschikking hebben.”

Doel: 
grondstoffen één 
keer delven en altijd 
blijven gebruiken. 
Dan is de cirkel rond

‘De kunst is om 
het technisch 
en financieel 

haalbaar te 
maken‘

De Bouwplaats
Vroeger jatten jochies overbodige stukken pvc-pijp van 
de bouwplaats om papieren pijltjes mee bij de buren 
door het open raam naar binnen te blazen. Dat kan nu 
niet meer. Alleen nog als de vingerscanner je toelaat. De 
spreekwoordelijke mannenwereld werd een mensen-
wereld. Foto’s uit week- en maandbladen aan de muur 
van de keet zijn vervangen door digitale informatie-
schermen met bouwschema’s en relevant nieuws. Iedere 
vierkante meter van de bouwplaats wordt sinds kort 
vooraf in 3D voorbereid, inclusief nutsvoorzieningen 
en dergelijke. We zijn druk bezig te zorgen dat deze 
planning 4D wordt door ook de factor tijd toe te voegen: 
de bouwplaats door de maanden heen, maar ook op 
verschillende (aan- en afvoer-) momenten van de dag. 


