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Voorwoord
De finale van het EK voetbal is, tijdens het schrijven van het
voorwoord, nog niet gespeeld. In alle keten en op kantoor
zijn de poultjes erg populair. Genoeg om over te praten in
de pauze.
De bouwvak staat weer voor de deur dus hoogtijd om de
diverse activiteiten die de afgelopen maanden zich hebben
voorgedaan te belichten.
Donderdag 3 juni werd de fietsdag georganiseerd. Naast De
Nijs medewerkers waren ook UBA Bouw, Smits Bouwbedrijf
en Blom Electrotechniek medewerkers op de fiets gestapt.
Tijdens het jaarlijkse stakeholdersoverleg werd er online gesproken over de “Klimaatneutrale bouwplaats”. Het De Nijs
duurzaamheidsbeleid staat op onze nieuwe website. De website is in juni gelanceerd.
Dit keer twee jubilarissen allebei 40 jaar in dienst. Monique
heeft Chris Bakker geïnterviewd en het was aan Tom de eer
om met Wil Schipper terug te blikken op 40 jaar De Nijs.
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In deze editie schrijven bedrijfsleiders Marsha van Alphen,
Mehmet Bagdadi en Frank Klaver over hun projecten. Bij het
project Cruquius 1.4 werd begin mei 3 silo’s op het gebouw
gehesen. Een spectaculaire hijsklus.
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 VO – Markus BV is actief op het gebied van infra,
M
saneren, slopen leiding,- water,- en natuurbouw
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Gebruik iPad de Nijs

Corinne Weiffenbach schrijft over de leerlingen en stagiaires bij De Nijs en Peter van Wijk stelt zich voor als nieuwe
HR manager. Onze nieuwe innovatiemanager Joeri Koehof
vertelt over de snel veranderde bouwsector en de concrete
projecten waar hij aan werkt.

20	Projectleider Frank Klaver over Overhoeks Blok C1 en C2
en Zeeburgerdijk.

Rob Duinmeijer geeft weer een update over de projecten bij
De Nijs Castricum. Onderaannemer Markus is in deze editie
aan het woord en wordt geïnterviewd over hoe ze op het gebied van MVO acteren.
De vaste rubrieken zijn weer van de partij zoals de ondernemingsraad, automatisering, logistiek, Timmertaal, KAM,
Uit in de bouw en u kunt weer een overheerlijk gerecht
klaarmaken in de rubriek: Koken met….
Thema voor deze editie is: “Bouwplaats naar energieneutraal”. Rob van Langen en Marcel Scheltinga (werkgroep
energiezuinige bouwplaats) schrijven over dit onderwerp.
Veel leesplezier en een fijne zonnige vakantie toegewenst!!
Redactie Bijspijkeren
Tom, Annemarie, Jitske en Monique
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Directiepraat
We zijn volop aan het inenten en dat terwijl wij nog maar
een jaar geleden werden overvallen door een pandemie. Fantastisch! Al snel kwamen er verschillende vaccinaties op de
markt, die na goedkeuring door de WHO en nationale gezondheidsorganisaties werden ingezet tegen het Covid-19 virus.

gen met behoud van kwaliteit zo kunnen realiseren dat er toch meer
eenheid ontstaat.
De orderportefeuille voor 2021 en 2022 is goed gevuld. Bij alle werken
weten wij de teams goed samen te stellen. Zoals ik eerder schreef is een
goede voorbereiding essentieel om het bouwproces goed te laten verlopen.

De bestrijding van het virus gaat helaas niet in alle werelddelen
even snel. Er zijn wereldwijd 2,79 miljard doses toegediend waarvan 798 miljoen mensen volledig gevaccineerd zijn. Dit houdt in
dat nog maar 10,2% van de wereldbevolking volledig is gevaccineerd. In Nederland is dit 29,5% (data van 23 juni 2021).
De economie lijkt de draad weer op te pakken en het gaat sneller dan
verwacht. Dat geeft tijdelijk wat problemen. De grondstoffen, die wereldwijd nodig zijn, kunnen deze versnelling nauwelijks aan en daar
krijgt de Bouwnijverheid ook mee te maken. De prijzen van diverse
producten maken een ongekende opwaartse beweging. De algemene
verwachting is dat hier de komende periode wel rust in zal komen.

Er is onder het personeel een onderzoek gedaan over het thuiswerken,
waarbij o.a. het volgende naar voren kwam:
• Mensen werken thuis hetzelfde aantal uren als is overeengekomen;
• Zijn productiever omdat zij geconcentreerd kerntaken doen.
• Men vindt het sociale contact met collega’s belangrijk.

Een ander probleem is de vraag naar nieuwbouwwoningen. Aanbod
en vraag staan niet in verhouding tot elkaar. Met name huurwoningen
voor het middensegment, een doelgroep die door diverse overheidsmaatregelen niet voor de gereguleerde huur in aanmerking komt.
Deze doelgroep zou woningen dienen te betrekken van rond de
€ 900,00 à €1.000,00 huur per maand. Door de huidige lage rentestanden is dan een relatief goedkope koopwoning interessant maar
dat is nu ook juist weer de categorie die de starters op de woningmarkt zoeken.
Woningen die zeker niet in de grotere steden te krijgen zijn, waardoor gebieden aan de noordzijde van de metropool Amsterdam
aantrekkelijk worden. Juist die gebieden die nog niet zolang geleden door de provincie werd aangemerkt voor hoofdzakelijk binnenstedelijk bouwen.
Plannen maken duurt in Nederland lang. De weg naar een planrealisatie is in de meeste gevallen een taai proces. Bij drie projecten uit
onze ontwikkeling zien wij dat het veel overleg kost. Zeker ook op
het laatste moment, vlak voor de start en nadat aspirant-kopers zijn
gecontracteerd, zoals bij De Velst, Brokking en het Slachthuisdistrict.
De eerste twee zijn nu na goed overleg in een stadium dat wij de
werkzaamheden zijn gestart. In Haarlem (Slachthuisdistrict) vindt
er veel overleg plaats. Mogelijk dat wij in het najaar u kunnen melden dat ook dit werk is gestart.
Dan is er in Nederland nog een andere hobbel die genomen moeten
worden de komende jaren. Stel dat er meer locaties komen waar
gebouwd kan worden, hebben wij dan voldoende vakbekwaam personeel om de vraag te realiseren? Niet voor niets wordt al meer
ingezet op prefab bouw. Dit is het standaardiseren van modulen
welke samen een woning vormen.
De Nijs heeft zich niet gericht op een standaard grondgebonden
woning. Wel zijn wij volop bezig om onze werkzaamheden in proceslijn standaard te maken maar wij kijken ook hoe wij de wonin-

In aansluiting daarop is er een beleid gemaakt waarbij men, afhankelijk van het aantal uren dat men per week werkt, 1 à 2 dagen per week
kan thuiswerken. Wij als directie vinden het sociale aspect met collega’s zeker zo belangrijk. De eerste periode zullen wij dit monitoren
om te kijken of er aanpassingen moeten komen.
Daarnaast is er een enquête gehouden onder onze medewerkers over de
werktijden op de bouwplaats, met deze uitkomst zullen wij de komende
periode gaan overleggen met de Ondernemingsraad om zo op een correcte wijze een ieder te kunnen informeren.

De Nijs Castricum
Door De Nijs Warmenhuizen wordt hard gewerkt aan de implementering van het ERP systeem wat begin 2022 moet werken. Dit is mede
van belang voor de Nijs Castricum. Hier zijn wij druk bezig om de
nieuwe organisatie structuur langzaamaan vorm te geven. Er vindt gestructureerd overleg plaats over actuele zaken, lopende en toekomstige
werken alsmede over de inzet van het personeel.
De timmerfabriek van DNC is inmiddels ontmanteld. Een beperkt aantal machines zijn gebleven en is de ruimte efficiënt ingedeeld. Uiteraard blijft het wennen dat er geen kozijnen meer in Castricum worden
geproduceerd maar daarvoor in de plaats zijn er goede afspraken gemaakt met René van de Berg zodat we snel kunnen blijven schakelen.
Onder de bezielende leiding van Niels Groot hebben de werkvoorbereiders inmiddels een grote stap kunnen maken in BIM en het werken
met de modellen. Ook de uitvoerders worden waar nodig begeleid door
Rob Duinmeijer en Eduard Nothdurft om de digitale stap vooruit te
maken. Het effect wordt zichtbaar en de medewerkers zijn enthousiast.
We blijven met deze stappen doorgaan om ervoor te zorgen dat dit gemeengoed wordt.
Veranderingen zijn spannend en kosten tijd maar het streven is om zo snel
mogelijk na de ERP implementatie aansluiting te krijgen bij processen
van Warmenhuizen. Na de bouwvak zal de volgende stap de voorbereidingen op VCA niveau zijn. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

lees verder op pagina 4
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Directiepraat

Timmerfabriek
De timmerfabriek is volop bezig met het fabriceren van de houten
binnen spouwbladen voor het project De Draai met daarin opgenomen de beglaasde en afgelakte kozijnen.
Voor kavel Z4 zijn alle stelkozijnen en loggia-elementen in productie
en voor het einde van het jaar zullen we hier de HSB-elementen voor
gaan maken. In de kozijnenlijn gaan we starten met de kozijnen voor
de Zeeburgerdijk, kavel Z4, en blok 5 van het Slachthuishof terrein,
al deze kozijnen worden afgelakt en beglaasd.
Eerdaags zal er een start worden gemaakt met de doorbraak tussen
de machinale en de voormontage, in de eerste week van de bouwvak
zullen de sloopwerkzaamheden plaatsvinden zodat de productie daar
geen last van zal ondervinden. Voorts zijn we bezig met de aanschaf
van een nieuwe staande opsluitbank welke ergonomische voordelen
heeft voor onze mensen met daarop aansluitend een voormontagelijn.
Nieuwe opdrachten
Voor de Alliantie ontwikkeling gaan wij in de Jacob Geelbuurt in
Amsterdam 170 huurwoningen en 92 koopwoningen realiseren.
De opdracht Podiumbuurt Kavel B in Amsterdam bestaat uit de
bouw van 147 appartementen, een fietsenberging en commerciële
ruimtes. Wij bouwen dit in opdracht van Syntrus Achmea.
In Amsterdam-Sloterdijk gaan wij voor BPD het project Kavel O
track 6 en 8 realiseren. Onder de beide blokken komt een gezamenlijke ondergrondse parkeergarage. Track 6 bestaat uit de bouw van 41
appartementen en track 8 bestaat uit 94 appartementen.
De Nijs Castricum gaat in Hoorn starten met het gevelherstel aan de
voorzijde van het Missiehuis.

Even voorstellen

Onze nieuwe HR
Manager Peter van Wijk
Huh, wie?
Het kan bijna niet anders; bij de start van
een nieuwe collega in de eerste periode
wordt regelmatig “huh, wie”?” gezegd als
haar/zijn naam genoemd wordt. Voorkomen
doe je het niet, ik hoop met onderstaande
stukje die periode iets korter te maken.
Om bij het begin te beginnen:
Ik ben Peter van Wijk en ben op 17 mei jl als HR manager bij De
Nijs gestart. Getrouwd met Monique, geboren en getogen in Amstelveen, we hebben 3 zonen (19, 18 en 14), zit regelmatig op de fiets, speel
honkbal en mag graag de BBQ aansteken (kom maar op met die mooie
zomer!). Mijn leeftijd? Op papier 53 jaar, maar zolang je het kind in
jezelf niet verliest, veel jonger in de praktijk!
Wat heb ik tot nu toe gedaan?
Inmiddels ben ik al ruim een maand aan het werk en heb de afgelopen periode veel gezien & gehoord, al veel mensen gesproken en leren
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Jubilarissen
12½ jarig jubileum
• Alice Kruijer – 1 juli 2021
• Tom Beukers – 23 september 2021
In dienst/Uit dienst
Voor onze HRM afdeling hebben wij een nieuwe manager kunnen
vinden in de persoon van Peter van Wijk. Wij wensen hem veel succes toe. In deze editie zal hij zich nader aan u voorstellen.
De afgelopen periode hebben diverse collega’s gebruik gemaakt van
de zwaar werkregeling of zijn met de VUT gegaan. Achterin deze
editie ziet u ze terug in een collage van foto’s. Allen hebben een mooi
afscheid gehad, soms noodzakelijkerwijs aangepast aan de Corona
maatregelen maar allemaal met mooie woorden en grappige speeches
van directie en collega’s. Via deze weg willen wij ze nogmaals heel
hartelijk bedanken voor vele jaren van inzet. Wij wensen jullie veel
geluk voor de toekomst, geniet van de welverdiende vrije tijd.
Er komt een mooie zomer aan! Een zomer vol met fantastische sporten. EK voetbal, Tour de France, Olympische Spelen en voor de liefhebber van Max Verstappen volop genieten. Maar ook weer terug
naar het nieuwe normaal en last but not least breng de geest tot rust .
Het tweede gedeelte van het jaar zal weer veel energie vragen.
Mooie vakantie gewenst!
Winfred de Nijs
Algemeen directeur

kennen. Meelopen op de projecten Lapis Lazuli, Cruquius en Wormerveerstraat waren de slagroom op de taart voor iemand met techniek in
het DNA (ik heb namelijk een werktuigbouwkundige opleiding).
Dank aan iedereen voor het nemen van de tijd om mij wegwijs te
maken, dat maakt een start alleen maar beter!

Wat ga ik doen de komende tijd?
De komende maanden hou ik mij vooral bezig met het HR gedeelte
bij de implementatie van het nieuwe softwarepakket AFAS, een goed
begin is tenslotte het halve werk.
Zorgen dat iedereen eenvoudig via de app of computer bijv. verlof
kan aanvragen, een verhuizing, geboorte of nieuw telefoonnummer
kan melden en het hele process van indienst-treding, doorstroom en
uitdienst-treding beter en makkelijker gaat.
Samen met Karel en Corinne gaan we zorgen dat er nog meer stappen worden gemaakt om de rol van HR nog meer betekenis te geven
binnen De Nijs, zonder de operationele werkzaamheden uit het oog
te verliezen.
Neem gerust contact op als je een vraag hebt, ik kijk er naar uit om
de komende jaren samen te werken aan de groei en ontwikkeling bij
De Nijs!
Peter van Wijk

Jubilaris Chris Bakker
40 jaar in dienst
We treffen elkaar “weer” bij Chris thuis in Noord Scharwoude. Het is namelijk 15 jaar geleden dat ik bij hem thuis
was om hem te interviewen voor zijn 25 jarig jubileum.
Ik neem de tijd voor dit interview want als Chris op zijn praatstoel zit ben je nog niet 1,2,3 weer thuis.
Terug in de tijd
In april 1981 kwam Chris in dienst bij De Nijs, Jaap Koortens en
Kees Dekker werden in deze periode ook aangenomen. Ik laat Chris
het interview lezen wat is gepubliceerd in Bijspijkeren bij zijn 25 jarig
jubileum. In het interview staat bij hobby’s dat hij actief was met
het organiseren van sportquizzen. Hij vertelt dat hij in 2010 hiermee
gestopt is. De sportquizzen die hij samenstelden werden te populair,
van heinde en ver kwamen mensen om mee te doen. Dat liep een
beetje uit de hand.
Chris refereert naar het interview met Jaap Koortens in de vorige
editie van Bijspijkeren want op de foto bij het optreden in de Philharmonie staat hij ook. Hij weet nog dat ervoor dat optreden nog flink
geoefend moest worden. Het was een hele belevenis.

13 april 2021
Op de dag van zijn jubileum 13 april werd hij bij het project Cruquius
1.4 verrast met taart, slingers, pamfletten in de keet en een toespraak
van Mike. Naast Mike was Winfred aanwezig namens de directie.
Winfred spelde de jubileumspelt bij hem op.
Als cadeau werd het gezin van Chris verrast door een thuis kok. Samen met zijn vrouw, twee dochters Lynn en Roos plus aanhang en
zoon Mick werd het gezin verwend met een uitgebreid diner. Chris:
“Dat was top geregeld!!”
Hobby
Samen met Mick is hij in de winter op zaterdagochtend op de ijsbaan
te vinden. De speciale club met kinderen die schaatsles krijgen heeft
een speciaal plekje in zijn hart. Volgend jaar viert de ijsclub hun 40
jarig jubileum. Dit moet een speciale feestavond worden met muziek
(wat Chris gaat verzorgen) en zoals elk jaar tijdens de feestavond een
diploma uitreiking, karaoke en polonaise.
Mooie projecten
Bij de vraag: “Wat is het meest bijzondere project waar je aan gewerkt hebt de laatst tijd” vertelt Chris over de projecten Vue Alkmaar, Hotel Jakarta en villa MV.
Samen met zijn maat Ronald Schipper is hij nu bezig bij de silo’s bij
Cruquius 1.4. Deze ronde silo’s worden getransformeerd naar woningen. Een mooie uitdaging.
Ondernemingsraad
Chris is al jaren actief bij de OR van De Nijs. Dit doet hij altijd met
veel plezier. Aankomend jaar loopt zijn laatste termijn af, volgend
jaar zijn er weer verkiezingen en dan zal hij plaats maken voor nieuwe collega’s die zich willen inzetten voor de OR.
Chris nogmaals gefeliciteerd met dit jubileum.
Monique van Dijk

Houthaven kavel 6 Amsterdam
Voor BPD gaan wij Eiland 6 te Amsterdam realiseren, bestaande uit een ondergrondse parkeergarage en een mix van 116 appartementen, eengezinswoningen, beneden woningen, loftwoningen en studio’s. De woningen zijn verdeeld over 7 gebouwen
met daarin een zeer divers gevelbeeld verwerkt refererend naar
onder andere houtloodsen, boothuizen en Scandinavische houten gebouwen. De woonoppervlaktes variëren van 37 tot 159
vierkante meter. Bijzonder: de bebouwing op Libau Eiland is
nergens hoger dan vier woonlagen.
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Overhoeks blok A:
opgeleverd!
In de zomereditie van 2020 stond aangegeven dat wij het
project Overhoeks blok A medio 2021 zouden gaan opleveren. Half april zijn wij dan ook van start gegaan met de oplevering van twee unieke gebouwen in Amsterdam Noord.
Gebouw A2 ‘The Row’ (het huurblok) is in zijn geheel overgedragen
aan het Core Fund van Amvest. Zij hebben de appartementen in 2
weken gestoffeerd, zodat de eerste huurders begin mei konden inhuizen. Tegelijkertijd is gestart met de oplevering van gebouw A1 ‘The
Grid’ (het koopblok). Kris kras door het gebouw konden de bewoners
starten met het klussen en eigen maken van hun appartementen. Inmiddels zijn alle 92 huurappartementen en 68 koopappartementen in
gebruik. Leuk om te zien dat het project tot leven komt.
Tussen de twee woonblokken wordt een opvallende binnentuin aangelegd die de verbinding moeten vormen tussen twee gebouwen met
ieder hun eigen karakter. Een bijzonder detail is het kunstelement
in het midden van de tuin waarin een schommelstoel komt te hangen. De tuin moet een ontmoetingsplek worden voor de bewoners.
Hiertoe heeft Amvest ook gezorgd voor een buitenmeubel met een
GreenEgg BBQ.
@team Overhoeks blok A: Bedankt voor jullie inzet.
We mogen trots zijn!

Kavel O: uniek in
vele opzichten.
In opdracht van BPD mogen wij het project Kavel O realiseren, nabij
station Amsterdam Sloterdijk. Het project Kavel O maakt onderdeel
uit van het totaalproject MO*town dat in totaal uit 6 bouwprojecten
bestaat, zgn. Tracks. De Nijs realiseert hier 3 projecten van.
De MO van MO*town staat voor MedeOpdrachtgeverschap. Dit
houdt in dat de toekomstige bewoners mee mogen denken als het
gaat om individuele woonwensen als de grootte en indeling van de
appartementen en over collectieve zaken zoals de uitstraling van het
gebouw, de entree, de gezamenlijke ruimtes en het energie concept.

Kavel 0: Track 6
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Overhoeks

De 3 projecten met in totaal 160 koopappartementen zijn door verschillende architectenbureaus ontworpen en hebben zodoende hun
eigen identiteit, maar kennen wel dezelfde uitgangspunten als een
commerciële plint op begane grondniveau en kenmerken als groen
en duurzaamheid.
Track 6 is een ontwerp van Urban Echoes, een driehoekig gebouw
bestaande uit 6 bouwlagen. De gevel bestaat uit een bijzondere groene gevelsteen met een grote ronde poort dat toegang biedt tot een
binnentuin. De gemeenschappelijke terrassen zijn voorzien van veel
groen en planten. De verkoop van deze appartementen is in april gestart en zijn zo goed als uitverkocht.
Track 8 is ontworpen door De Zwarte Hond, een zeer uniek gebouw
van 11 bouwlagen met een zwarte metselwerk gevel. Het gebouw
verloopt naar 3 torens welke onderling verbonden worden door galerijen en loopbruggen. Vanwege het beperkte dakoppervlak worden
de Franse balkons voorzien van PV-panelen. Bijna alle niveaus van
dit gebouw worden voorzien van groen.
In oktober zal gestart worden met de (voorbereidende) werkzaamheden ten behoeve van de ondergrondse parkeergarage, gelegen onder
Track 6 en 8. Bewoners kunnen hier hun fietsen stallen of gebruik
maken van een zestal deelauto’s. De overige 23 parkeerplaatsen zijn
toebedeeld aan de VvE. In de parkeergarage bevindt zich een groot
waterbassin a 260m3 waarin het regenwater wordt opgevangen om
dit te gebruiken om het vele groen van water te voorzien.
Track 9 is herontwikkeld. De bouw hiervan zal starten zodra de parkeergarage gereed is.

Kavel 0: Track 8 loopbruggen

Robijnhof fase 1:
gaat als een trein.
In de bouwvak vorig jaar zijn wij gestart met het aanbrengen van de
containerwand en Vibro palen.
Nog geen jaar later zijn wij Blok 1 (44 appartementen) aan het voorbereiden op de oplevering. Het gevelmetselwerk is op 1 laag na gereed
en de (ruwe) afbouw is gestart. De gevel bestaat uit geel metselwerk
op de onderstaande lagen en witte (staand) metselwerk vanaf de 3e
verdieping. De prefab balkons worden verspringend in de gevel aangebracht en zijn voorzien van steenstrips. Gekozen is voor beton in
een gele kleur. De HSB-elementen / gevelkozijnen in concept 3 zijn in
de ruwbouw meegenomen en worden nagelopen. We moeten nog heel
even geduld hebben, dan kunnen wij het 1e cadeautje gaan uitpakken.
Het is van belang om Blok 1 gereed te hebben om de bewoners van
het naastgelegen woon/zorgcentrum Libertas hiernaartoe te kunnen
verhuizen. Dan kan de sloop van dat gebouw starten ten behoeve van
de bouw van Robijnfase fase 2.

Robijnhof

Blok 2 (42 appartementen) en Blok 3 (33 appartementen) bevinden
zich nog in de ruwbouw. Als de wandkisten bij Blok 2 stil staan,
worden deze ingezet voor Blok 3. Het laatste blok zal week 48 op
hoogte zijn. Beide blokken dienen in mei 2022 opgeleverd te worden.
Aansluitend start de bouw van Robijnhof fase 2.
Marsha van Alphen

Trots op de begeleiders
van leerlingen en
stagiaires
Het lijkt allemaal zo van zelfsprekend. Een leerling/stagiaire
gaat starten bij De Nijs, krijgt zijn kleding en eventueel ICT
middelen en gaat aan de slag. Er zijn zo wat opdrachten te
vervullen, verslagen te schrijven, tekeningen te maken…
Zo klinkt het op papier, maar hoe is de werkelijkheid.
De werkelijkheid is dat leerlingen en stagiaires een steeds betere plek
in onze organisatie krijgen en dat is vooral te danken aan onze medewerkers op de projecten of afdelingen zelf.
Per jaar (even los van de coronaperiode) zijn er ruim 30 leerlingen en
stagiaires aan de slag verdeeld over de timmermannen, werkvoorbereiding, uitvoering, afdeling Projectontwikkeling of Logistiek.
Leerlingen zijn 2 tot 3 jaar werkzaam bij De Nijs en krijgen daarna
een contract aangeboden als zij hun diploma voor niveau 2 of 3 op
zak hebben.
De stagiaires zitten tussen de 10 weken en 20 weken bij De Nijs op de
projecten of afdelingen (zoals Projectontwikkeling). Soms kunnen ze
langer blijven en krijgen dan een tijdelijk contract voor 1 of meer dagen per week en/of ze komen later terug voor een carrière bij De Nijs.
Er zijn veel oud-stagiaires die inmiddels hun plek bij De Nijs hebben
gevonden. Voor beide groepen geldt: school heeft altijd voorrang!

Praktikanten
Alle praktikanten, om het onder één noemer te gooien, worden meegenomen in de processen bij De Nijs, zowel op de projecten zelf maar

ook voor de middenkaderbijeenkomsten, bouwplaatsoverleggen etc.
Onze collega’s zorgen goed voor hen en de praktikanten voelen zich snel
thuis bij De Nijs en dat is essentieel. Ten eerste voor de praktikant zelf,
want een gemotiveerde en welkome medewerker voelt zich veilig, zal beter presteren en soms net dat ene stapje extra zetten, ten tweede voor De
Nijs die zich op deze manier als een goede werkgever weet te presenteren
om de praktikant uiteindelijk te binden aan onze organisatie.
We mogen rustig stellen dat het fenomeen praktikant behoorlijk ingeburgerd is. Wat ik vaak terug hoor van hen: ik was geen stagiaire
maar ik ben gewoon medewerker! En dat is het mooiste compliment,
dan zijn ze meegenomen in de organisatie, hebben ze veel geleerd.
Dit klinkt als een succesverhaal… maar soms zijn er leerlingen of
studenten die iets meer aandacht nodig hebben, en ook dat wordt altijd goed opgepakt. Er volgen gesprekken, er komt een plan, er wordt
meegedacht en als dit allemaal niet werkt dan krijgen ze hun plek tot
aan het einde van de stage of wordt er samen gekeken naar mogelijkheden elders en altijd in goed overleg. Laten we ze vallen, nee.
Kortom, onze medewerkers op de werken creëren een veiligheid waarin de praktikant zich optimaal kan ontwikkelen. Ieder in zijn eigen
tempo en op zijn eigen wijze. En dat mag best eens benoemd worden!
Corinne Weiffenbach
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Project DNA.

We doen het samen!
In 2020 is De Nijs met een stuurgroep ERP gestart met de
selectie voor een nieuwe Erp oplossing voor het bedrijf. Na
een zorgvuldig traject is begin 2021 een definitieve keuze gemaakt om ons bedrijf integraal te automatiseren met AFAS.
Inmiddels is de handtekening onder de overeenkomst gezet en daarmee de samenwerking voor de komende jaren gestart. Voor de implementatie is een projectmanagementgroep samengesteld en zijn de
diverse werkgroepen, met collega’s uit het hele bedrijf gestart met de
implementatie van het PROJECT DNA (De Nijs AFAS).
Hiermee maakt De Nijs een stap om al haar administratieve, financiële en logistiek bedrijfsprocessen binnen één geautomatiseerde oplossing te brengen en daar waar specialistische oplossingen nodig zijn
met de huidige of nieuwe automatiseringspartners samen te werken.
Het systeem van AFAS, Profit +moet ertoe leiden dat we de komende
jaren efficiënt, integraal en gestructureerd binnen één omgeving ons
werk met nog meer plezier kunnen doen.

Grip op de financiële administratie
Na een selectietraject heeft De Nijs begin 2021 besloten een overstap te maken
naar het geïntegreerde ERP systeem van
AFAS. Met deze keuze streven wij op de
administratie naar een optimalisatie van
de diverse financiële processen.
Het voordeel van AFAS is dat we vanaf de
geplande live gang per 1 januari 2022 met alle collega’s gebruik maken van één database met waar nodig gekoppelde software pakketten
zoals bijvoorbeeld Docstream (documentenbeheer) en WhiteVision
(Smart OCR).
Het is de bedoeling dat veel administratieve handelingen, die nu
veelal handmatig worden gedaan, door de software te laten uitvoeren. Een aantal voorbeelden die in de software worden opgelost zijn:
• Automatische verwerking van de dagelijkse bankmutaties
• Inzicht in de debiteuren en crediteuren over alle administraties heen
• Verkoopfacturen worden aangemaakt en verzonden vanuit en opgeslagen in de software
• Het gebruikt van Microsoft Excel wordt verminderd door beschikbare dashboards en vooraf in te stellen sjablonen/rapporten
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• E
 én relatiebestand met relaties, debiteuren, crediteuren en medewerkers
• Eén centraal rekeningschema voor alle administraties
Tevens geeft de overgang naar een nieuw ERP systeem de mogelijkheid om de administratieve processen tegen het licht te houden waarbij het belangrijk is dat we moeten durven te veranderen. Dit is een
continue proces die we ook na de livegang moeten blijven monitoren
en verbeteren waar nodig.
Tijdens de implementatie zullen er een aantal valkuilen opduiken die
worden gevoed vanuit gewoontes, we doen het immers al jaren op
dezelfde manier.
We zijn inmiddels gestart met het inrichten en het importeren en testen
van de stamgegevens van diverse onderdelen. Daarnaast wordt de verbinding gezocht met de andere werkgroepen om er voor te zorgen dat
we met elkaar bouwen aan de toekomst van de nieuwe automatisering
waarbij het ontwikkelen en ontwerpen in 3D tot en met de oplevering
van weer een mooi project geheel gevolgd en vastgelegd kan worden.

“Als we veranderen, krijgen
we straks ook meer inzicht.”
Met AFAS een lean inkoopproces maken.
In Profit wordt in de module ordermanagement, de basis gelegd voor
een groot deel van de projectbewaking en financiële afhandeling van
onze projecten. De werkgroep inkoop (ordermanagement) met Jordi
Manie en Frank Ligthart is gestart, dit proces te doorgronden en in
te richten in Profit.
De werkwijze moet zoveel mogelijk uniform worden, alle noodzakelijke informatie moet op een plek voorhanden zijn, zodat ook voor
goede rapportages gezorgd kan worden. Waarmee ons werk alleen
maar nog leuker wordt.

“Al het werk moet in zo weinig
mogelijk muisklikken gedaan
kunnen worden.”

In de scope ordermanagement zitten vele mogelijkheden, in eerste
instantie wordt het primaire proces, met bestellen, inkopen en overeenkomsten maken zo lean mogelijk ingericht. Met als doel een
uniforme wijze en alle overeenkomsten tijdig bij de leverancier en
onderaannemer en ondertekend retour te krijgen. Inmiddels is de inkoopsignalering, die tot nu in excel werd bijgehouden in Profit opgenomen. Later komt leverancier management, contractmanagement,
vendorrating, koppelingen met webshops, rapportages uitgebreid aan
de orde, zodat we op één platform werken.

HRM & AFAS
Met de overgang naar AFAS zal er voor de HR gerelateerde onderwerpen veel hetzelfde blijven qua activiteiten, zoals:
• het aanvragen & goedkeuren van verlof
• het doorgeven van ziek- en betermeldingen
• tijdkaarten invullen & goedkeuren
• de jaarlijkse beoordeling
• het inzien van je eigen dossier
De grote verandering is dat veel van deze activiteiten straks via de
portal en de app van AFAS kan worden geregeld en er minder handmatige activiteiten zullen zijn. Je bent dan dus niet meer afhankelijk
of iemand beschikbaar is voor een handtekening of het aftekenen van
een uren- of verlofbrief, dat gebeurt allemaal online.
Het gebruik van de app (AFAS Pocket) zorgt ervoor dat je met je
telefoon eenvoudiger iets kunt doorgeven, ieder moment van de dag:
Is er een verandering in je persoonlijke situatie omdat je getrouwd
bent, er een kindje geboren is of omdat je verhuisd bent? Dat kun je
direct in de portal of de app doorgeven.

AFAS Insite (online)

“Vanuit de AFAS pocket app
heb je direct inzicht in
al jouw gegevens.”
AFAS | werkgroep projecten
Hier een stukje nieuws van het AFAS front vanuit de werkgroep projecten.
De analyse fase is achter de rug. Dat noemen ze bij AFAS workshops. Een aantal intensieve sessies waarbij je met een consultant
gaat kijken welke processen, werkmethodes en tools er (substantieel)
anders zijn in de standaard van AFAS dan we nu aan het doen zijn.
De eindconclusies van de heren gaf aan dat er geen reden is voor paniek. De manier waarop we straks in het nieuwe ERP systeem gaan
werken wijkt niet substantieel af van hoe we nu werken. Het wordt er
alleen maar gemakkelijker, leuker en beter op.
De werkgroep projecten is onder meer verantwoordelijk voor de onderdelen; calculeren, projectaanvraag, inlezen werkbegroting, projectbewaking, einde werk prognose, productiestanden, personeels- en
materieelplanning, meer- minderwerk, kopersopties, afrekenstaten,
uren, FSC, evaluaties en nacalculatie. Dat lijkt in eerste oog opslag
aanzienlijk, en dat is het ook. Gelukkig gaan we niet alles in een keer
inregelen. We doen dat in fases, ofwel scopes in AFAS termen.
We staan nu aan de vooravond van de zwaarste opgave; het inrichten.
Daarbij staat voorop dat de standaard van AFAS de boventoon moet
gaan voeren. We willen namelijk vooruit en niet nabouwen wat we nu
aan het doen zijn. Dat kunnen we namelijk al ;). Het inrichten heeft
het doel om in het najaar het systeem te kunnen gaan testen.
Hans, Pascal en Jeroen gaan hun volledige ziel en zaligheid de komende periode erin steken om dat voor elkaar te krijgen. Denk voor
de eerste stappen aan het inlezen van de werkbegroting, het inrichten
van de kostenbewaking, urenbewaking, en einde werk prognoses.
AFAS Profit met de eerste De Nijs werkbegroting ingelezen;

AFAS Pocket (app)		

Voorbeeld:
Je hebt met je leidinggevend besproken dat je een dag vrij bent,
dat kies je in de app voor “Verlof”, selecteert vakantie, de datum,
eventueel de reden en klikt op “versturen”. Je leidinggevende zal
dan deze aanvraag in de app of online goedkeuren, waarna ook
direct je saldo wordt aangepast. Je weet dus meteen hoeveel
uren je nog over hebt.
Een groot voordeel van deze digitale aanvraag is, dat vakantie
en verzuim direct in je tijdkaart wordt verwerkt, je hoeft alleen
nog de ontbrekende uren in te vullen.
De komende maanden gaan we zorgen dat alle HR activiteiten
goed in AFAS komen te staan
Er zullen medewerkers worden uitgenodigd om dit te testen zodat
alles goed werkt voordat we live gaan. Om te zorgen dat iedereen
straks weet hoe je gebruik maakt van de portal en de app, zullen
we zorgen dat er trainingen en heldere instructies komen. Ook
zullen hulplijnen beschikbaar zijn om je op weg te helpen.

“De module projecten is omvangrijk,
maar veel kan in de standaard Afas
werkwijze ingericht worden.”
Werkgroep Project DNA
Stefan Smit, Kees Lokhorst, Rhoman Hillen, Joeri Koehof en
Danielle de Nijs
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De Velst
In opdracht van M.J. de Nijs Project I bouwen wij in Heemskerk 24
stuks ruime grondgebonden woningen verdeeld over drie hofjes naar
een ontwerp van Marlies Rohmer.
De hofjes worden op een kleine terp aangelegd, 40cm boven het huidige maaiveld. De toepassing van de kleine terpen is gedaan vanwege de hoge grondwaterstand. De bouwmethodiek is traditioneel.
Inmiddels is duurzame energie gemeengoed geworden in de bouw.
Deze woningen worden gebouwd met een ambitie voor een EPC= 0.
Dit wordt onder andere gerealiseerd door het toepassen van een bodemwarmtepomp met elke woning een eigen verticale bodemlus,
warmte terugwin-installatie en zonnepanelen op het dak.
In totaal worden er 567 stuks prefab betonnen heipalen aangebracht.
Voor 24 grondgebonden woningen is dit best veel.
In het verleden heeft de buurt behoorlijke overlast gehad bij heiwerkzaamheden van de nabij gelegen Heliomare school. De heipalen liepen toen naar een dieper gelegen draagkrachtige laag. Om trillingen
te voorkomen is er nu voor gekozen om de palen minder diep te heien
maar daardoor zijn er wel meer palen nodig.
De woningen kenmerken zich met name door het bijzondere gevelmetselwerk in verschillende verbanden, blokverband, molenwiekverband en in kleine mate ook halfsteensverband. Dit alles met stenen
in dikformaat en voegen doorgestreken. De gekozen gevelstenen (een
zogenaamde wasserstrich) hebben voor dit soort verbanden een behoorlijke tolerantie in de lengte van de steen.
Het molenwiekverband (is volgens mij geen officiële benaming) kenmerkt zich door een keramische steen van 14x14 cm waar omheen de
gevelstenen in molenwiek verwerkt worden.

30 weken duurt. Tijdens de eerste
maanden van het project hebben we
niet veel stroom nodig en dus hebben we onderzocht of we de beperkte hoeveelheid energie middels zonnepanelen konden opwekken. “De
bouwplaats naar energieneutraal”. Helaas bleek dat de opbrengst te
weinig zou zijn voor het benodigde verbruik. Wellicht iets voor een
volgend project, de techniek staat tenslotte niet stil.

Cruquius 1.4
Op de tijdelijke locatie op de kop van het Cruquiuseiland werden
de voormalige wijnsilo’s door ons onder handen genomen. Zowel
de binnen- als buitenzijde van de silo’s zijn d.m.v. stralen volledig
ontdaan van hun oude coating en voorzien van een lasprimer. Vervolgens zijn de gewenste gevelsparingen gemaakt en ook de stalen
uitbouwen.
Inwendig is het constructiestaal aangebracht die de silo’s weer de benodigde sterkte en stijfheid geven en die de draagconstructie vormen
voor de nieuw te maken vloeren.
Ook zijn de gebogen stalen trappen in deze fase aangebracht.
Nadat deze werkzaamheden gereed waren zijn de silo’s aan de buitenkant voorzien van de definitieve laklagen.

Door toepassing van een blokverband of een molenwiekverband zijn
de gevels minder stijf omdat de stenen niet in elkaar grijpen zoals je
bij bijvoorbeeld halfsteensverband wel hebt. Je hebt als het ware elke
45 cm ook verticale lintvoegen.
Om het metselwerk toch de nodige stijfheid te geven moet er elke
45 cm een laag murfor wapening worden toegepast rondom de woningen. In totaal hebben we het over 1344 strekkende meter murfor!
Omdat er in de nabijheid van het project geen NUTS leidingen lagen moesten deze nieuw worden aangelegd. Een proces wat zo’n
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Cruquius 1.4

Ondertussen was de coördinatie voor het transport en hijswerk ook in volle gang.
Wat zijn de mogelijkheden, gaan we over weg of over water,
welke knelpunten komen we tegen, zijn deze oplosbaar, wat zijn
de alternatieven, zijn die haalbaar, outside the box denken...
En natuurlijk was veiligheid een belangrijk punt dat een vast
item was in de besprekingen die wij met M.C. Kersten en
Schot Vertikaal Transport hadden.
Ook moesten we ervoor zorgen dat de openbare weg te allen
tijde vrij zou blijven zodat de hulpdiensten bij calamiteiten
er langs konden, maar ook de bewoners en bedrijven verder
op het eiland.
Toen we alles in beeld hadden hebben we ook Aboma aangehaakt zodat we zeker wisten dat we alles op de rit hadden.
Er waren drie kranen nodig om de silo’s, die inmiddels 38
ton per stuk wogen, op hun definitieve plek te zetten: een
400-tons kraan op de tijdelijke locatie van de silo’s, en zowel
een 500 tons als een 650 tons kraan (beide met jip) bij het
bouwterrein van Cruquius 1.4.
Door de grootte van de populieren die naast het bouwterrein
staan moest de eerste silo worden overgepakt door de 500
tons kraan om deze bomen te ontwijken.
Zaterdag 8 mei 2021, het was een ochtend met mooi en rustig
weer, maar vanaf 13.00u zou het gaan regenen en nog belangrijker, de wind zou aantrekken waardoor de werkzaamheden in gevaar zouden komen.
We begonnen met een briefing zodat een ieder wist wat er
zou gebeuren, er heerste rust en kalmte.
Het schema van Schot ging ervan uit dat de laatste silo om
20.00u op z’n plek zou staan.
De eerste silo stond er om 09.00u op, de tweede om 10.00u
en de laatste even na 11.00u.
Zo snel hadden we wel gehoopt maar niet verwacht.
Het was een indrukwekkende en bijzondere ervaring.
Ik wil alle betrokkenen, zowel tijdens de voorbereiding als
tijdens de uitvoering nogmaals van harte bedanken voor hun
bijdrage om deze actie tot dit succes te maken.
Mehmet Bağdadi

ONDERNEMINGSRAAD
ONDERNEMINGSRAAD

Richting de zomermaanden van 2021 hield de OR zich bezig
met de volgende punten:
Er werd door Personeelszaken een enquête gehouden onder het
bouwplaats personeel over het eventueel inkorten van pauzes met als
doel ’s middags iets eerder te kunnen stoppen met werken. De OR
beoordeelde de enquête en leverde input. Vervolgens werd deze uitgerold onder de bouwplaats medewerkers.
Iedere vergadering bespraken we enkele punten uit de RI&E met elkaar.
Verder kwam er in mei een onderhandelingsresultaat voor de CAO
Bouw en Infra. Enkele opvallende punten uit dit resultaat waren:
Thuiswerkvergoeding CAO partijen gaan in 2021 met elkaar in gesprek over een thuiswerkvergoeding, zodra er duidelijkheid is over
wijziging van de fiscale regels daaromtrent. De OR zal deze ontwikkeling blijven volgen.
TCVT Een van de OR leden en een machinist van Heijmans zijn bij
de FNV geweest om hierover de praten over de wildgroei aan onervaren machinisten waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
De FNV heeft besloten dat er bijscholing gevolgd moet worden om
het hijscerticicaat te kunnen behouden. Dit is een goede zaak om de
situatie op de werken veiliger te maken.
Thuiswerken Alle UTA medewerkers die hiervoor in aanmerking
komen hebben het thuiswerkbeleid ontvangen via de leidinggevende.
Op hoofdlijnen is de OR akkoord met dit beleid maar nog niet op alle
punten hebben we overeenstemming bereikt. Komend half jaar is een
testfase voor het thuiswerken. We roepen alle medewerkers dan ook
op om positieve en negatieve ervaringen met ons te delen.
Aan het eind van dit jaar zal het thuiswerken worden geëvalueerd en
zal waar nodig het beleid aangepast worden.
Jullie mening en ervaringen zijn hierin erg belangrijk!

Ondernemingsraad
Chris Bakker, Rob Duinmeijer, Roel Reus, Bart Schoen, Diane Naber,
Jarno Brouwer, Jakob Glaudemans en Dave Baas

Nieuwe website
Het nieuwe frisse uiterlijk, kort en krachtige informatie zorgt er voor dat de website
weer past bij wat De Nijs wil uitstralen. Deze versie zorgt ervoor dat de website via
mobiel en tablet in het juiste formaat wordt weergegeven en heeft een simpele en
heldere navigatie.Naast informatie over de projecten, ons bedrijf, onze werknemers
www.werkenbijdenijs.nl besteden we aandacht aan ons duurzaamheidsbeleid.
Benieuwd naar onze nieuwe website?
Ga naar www.denijs.nl en laat ons weten wat je ervan vindt.
Monique van Dijk
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Bericht van het

KAM-front
Energie en CO2
Bij de Nijs vinden we het belangrijk dat we bijdragen aan de maatschappij. Thema’s als duurzaamheid zijn dan ook niet meer weg
te denken uit ons beleid. Op het gebied van duurzaam bouwen en
werken lopen we voorop. Voor ons is duurzaamheid meer dan goed
milieubeheer. Ook de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, ketenpartners en omwonenden van bouwplaatsen vallen eronder. Daarom spelen veiligheid, goede arbeidsomstandigheden en de
menselijke maat een belangrijke rol in ons dagelijks werk. Net als
zorgvuldige omgang met grondstoffen en het milieu.
De bouwsector gebruikt veel energie, bijvoorbeeld voor transport en
werkzaamheden op de bouwplaats. Dit veroorzaakt direct en indirect
uitstoot van CO2. Helemaal ontkomen aan energieverbruik kan niet,
maar er liggen genoeg kansen om onze werkzaamheden duurzamer
te organiseren. Zo werken wij aan energiebesparing en duurzame
energieopwekking door slimmere logistiek en intelligente, duurzame
bouwplaats inrichting.
Deze duurzaamheidsthema’s worden binnen De Nijs verder uitgewerkt door de MVO Commissie. Voor de periode 2021-2023 zijn de
volgende doelstellingen bepaald:
• -15% absolute CO2 uitstoot en -35% relatieve uitstoot
• Gemiddelde MPG score per project <0,55
• Vermijden fossiele brandstoffen en reduceren van energieverbruik
• Er is een SMART doelstelling gedefinieerd voor losmaakbaar bouwen
•	Er zijn 2 modulaire concepten ontwikkeld en we weten op welke
schaal we deze toe kunnen passen
•	Wij bieden standaard materialenpaspoort niveau 2 aan bij projecten voor beleggers

•
•
•
•

Percentage BSA 50%
Gemiddelde score van een 7,5 bij Bewuste Bouwers
Derden kunnen veilig werken
Materiële - en milieuschade wordt voorkomen

Deze doelstellingen sluiten aan bij wat wij zelf als organisatie belangrijk vinden maar zijn ook getoetst bij onze stakeholders. Via een enquête hebben 68 stakeholders aangegeven wat zij belangrijk vinden, of
het beleid van de Nijs hier invulling aan geeft en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Uit de antwoorden van de enquête blijkt dat de beleidsthema’s goed aansluiten bij wat de stakeholders belangrijk vinden.
Binnen de MVO commissie zijn 4 werkgroepen actief: werkgroep
Circulair Bouwen, werkgroep Klimaat Neutrale Bouwplaats, werkgroep Afval en de werkgroep Arbeidsomstandigheden.
Op 20 mei hebben we een online stakeholdersdialoog georganiseerd.
De klimaat neutrale bouwplaats stond hierbij centraal. Hoe kijken
onze stakeholders tegen dit thema aan? Wat zijn de mogelijkheden en
zijn er al succesvolle initiatieven bekend? Een mooi onderwerp om
over te discussiëren met elkaar. Met ruim 60 stakeholders hebben we
een drietal stellingen besproken:
- Iedereen gaat op de fiets naar de klimaat neutrale bouwplaats
-	Op het werk gedragen we ons anders dan thuis als het gaat om
energieverbruik
- Waterstof is meer de toekomst dan elektrisch.
Goed om te zien dat iedereen hier op zijn eigen manier al mee bezig
is en dat we hier een gezamenlijke verantwoording hebben. Ondanks
dat de techniek ons een beetje in de steek liet kunnen we terugkijken
op een geslaagde meeting!
Wendy Stam

Dressing:
• 50 gr mayonaise of yoghurt
• 1 tl mosterd
• el augurkensap
• 4 tl ketchup

Hamburger salade met avocado
Bereidingstijd 15 min. Kooktijd 10 min. Totale tijd 25 min. 4 porties.

Ingrediënten
•	4 hamburgers
•	200 gr gesneden romaine sla
•	½ rode ui, in ringen gesneden
•	4 augurken, in stukjes gesneden
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•	
1 avocado, in blokjes gesneden
•	175 gr cherrytomaten, in
tweeën
•	50 gr geraspte kaas

• ¼ tl uienpoeder
• ¼ tl knoflookpoeder
• ¼ paprikapoeder

Werkwijze
Voedingswaarde
1.	
Meng in een grote kom de gesnePer portie:
den sla, augurken, avocado, cherry
Calorieën
37
tomaten en geraspte kaas. Zet de kom
Vetten
30
even in de koelkast en verwarm volKoolhydraten
7,5
gens de elektrische grill of barbecue.
Eiwitten
24
2.	Bak de hamburgers samen met de
uienringen gaar op de barbecue of elektrische grill. Pak tijdens
het bakken een kom en meng hierin alvast de mayonaise, mosterd, augurken sap, ketchup en kruiden om de dressing te maken.
3.	
Snijd de hamburgers na het bakken in 16 stukjes. Laat even afkoelen.
4. Pak dan de kom met salade en voeg de hamburgers, uienringen en
dressing toe. Verdeel de salade over vier borden en genieten maar!
Eet smakelijk!
Jorrit van Schagen

De Nijs geeft innovaties
een gezicht
Begin dit jaar ben ik na een korte uitstap elders, weer begonnen bij
bouwbedrijf De Nijs. Met mijn terugkomst is er ook meteen een nieuwe
functie binnen het bedrijf ontstaan, namelijk de ‘innovatie manager’.
Als innovatiemanager heb ik als taak het initiëren, ondersteunen en
adviseren van allerlei soorten innovaties (markt-, technologische, organisatie, dienst-, proces- en productinnovatie). Ik moedig innovaties binnen de hele organisatie aan en begeleid innovatietrajecten. Daarnaast is
het mijn taak om binnen de organisatie een platform te creëren waarin
medewerkers de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te innoveren. Het mooie van deze nieuwe functie is dat ik samen met al onze
collega’s binnen De Nijs bezig kan zijn om de organisatie klaar te maken voor de toekomst. De snel veranderende bouwsector zorgt er voor
dat wij als bedrijf ons continu moeten gaan aanpassen en verbeteren.

hebben om ons bedrijf verder de
toekomst in te helpen.

In de eerste periode heb ik met diverse collega’s goede verkennende gesprekken gehad om zo boven tafel te krijgen waar vanuit de organisatie
behoefte aan is en welke zaken verbeterd dienen te worden. Het was
erg leuk om te zien dat al onze collega’s gedreven zijn en mooie ideeën

Innoveren doe je samen. Mocht je een innovatief idee hebben, dan
weten jullie mij te vinden.

Jubilaris Wil Schipper
40 jaar bij De Nijs

met brandwerende materialen moest worden bekleed en het doek
als een soort brievenbus in de gevel naar binnen werd gehesen. Het
tramverkeer en alles eromheen werd stil gelegd om alle sponsors
goed in beeld te krijgen. Commotie alom midden in de stad.

Op dinsdag 15 juni is Wil Schipper maar
liefst 40 jaar in dienst bij familie De Nijs!

Het meest bijzondere was bij de rechtbank in Alkmaar toen iemand
aan kwam lopen met een rokende bom. Natuurlijk was iedereen in
paniek en werd de bom met een shovel weg gereden. Vervolgens
werd het werk stil gelegd en kwam de explosievendienst ter plaatse.
Het bleek een fosforbom uit de tweede wereldoorlog. Naast het werk
op gepaste afstand is de bom tot exploderen gebracht.

Hij is opgegroeid met de familie in Warmenhuizen en heeft na zijn LTS de vervolgopleiding Timmeren op de streekschool in
Heerhugowaard gevolgd. Dat was vier dagen
werken en een dag in de week naar school.
Na 1,5 jaar in de werkplaats is Wil doorgestroomd als timmerman, wat in die tijd gebruikelijk was.

“Welke werken heb je zowel gemaakt, en welke is het meest
bijgebleven?”
Mijn eerste werk was als timmerman bij het werk Willibrordus in
Heiloo, waar ik wel een tijdje gezeten heb. Willibrordus is een besloten gemeenschap met een psychiatrische inrichting. De projecten die
het meeste zijn bij gebleven zijn de Foodhallen in Amsterdam, die ik
nog geregeld bezoek en de Triade in Den Helder. Bij de Triade vloog
destijds (gelukkig net na werktijd) het dak in brand.
In mijn carrière heb ik veel mooie werken mogen maken samen met
Theo Pronk en met, de vader van Rene, Jan van den Berg. Na Theo
Pronk heb ik bijna twintig jaar samen met Jan Burger gewerkt. Een
project mochten we het interieur van de Philips vleugel in het rijksmuseum verzorgen. We hebben toen de achterwand van de nachtwacht gerealiseerd wat bestond uit een staalconstructie die compleet

De uitkomst van de gesprekken met onze collega’s en een
marktanalyse hebben tot een
lijst met aandachtsgebieden en concrete projecten geleid. Enkele
voorbeelden hiervan zijn: de implementatie van het nieuwe ERP
systeem, de klantreis & kopers begeleiding, Projectoverdracht, een
update van de werkwijzen m.b.t. Docstream, het gebouw paspoort
(Madaster) en Samenwerkingen met Startups.
In de aankomende periode zullen er dus dingen gaan veranderen,
maar alleen ter verbetering. Nadere informatie hierover zal volgen.

Joeri Koehof

“Wat doe je zowel in je vrije tijd?”
Vanaf jongs af aan voetbalde ik bij de plaatselijke vereniging Vios
waar ik eigenlijk nooit meer weg ben gegaan. Nu zit ik in het bestuur
van de club. Daarnaast ga ik graag op vakantie en fiets ik geregeld
door de mooie omgeving met mijn vrouw Andrea.
Ik ben zo goed als hersteld van de heftige periode vorig jaar toen ik
Corona opgelopen had, dus kan gelukkig het fietsen weer goed oppakken. Verder heb ik een seizoenkaart van Ajax.
Tot slot feliciteer ik Wil van harte met deze prachtige mijlpaal waar
je erg trots op mag zijn.

Staat er nog iets op de planning?
Dank je wel! Ja, er is op 10 juli een walk-in dinner geregeld bij restaurant de Ooijevaar in Schagen.
Ik wens Wil nog vele mooie werkzame jaren toe.
Tom de Kok
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Emissievrije
bouwplaats

In 2020 hebben we onze kraanverlichting vervangen
door ledverlichting. Een goed verlichte bouwplaats
staat voorop en als dit duurzaam kan, dan doen we dat.

Zoals we allemaal weten heeft de verduurzaming ook bij de
bouw haar intrede gedaan. We scheiden het afval en verminderen dat ook waar het kan. We recyclen materialen, gebruiken materialen die vriendelijker zijn voor het milieu en mens
en we kijken naar mogelijkheden om deze op een wijze te produceren die minder energie vragen en minder afval opleveren.
Dat geldt ook voor het energiegebruik op de bouwplaats. In de afgelopen tien jaar is de focus vooral geweest om het energieverbruik te
verminderen. Hier zien we dat de nieuwe keten betere isolatie hebben,
we Ledverlichting toepassen en steeds zuiniger materieel inzetten.
De nadruk heeft hierbij vooral gelegen in het verminderen van de
fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande uitstoot. Bij ons
wagenpark zijn wij steeds meer gaan rijden in auto’s met een groener
label. Maar ook het zware materieel voor het hei- en grondwerk is in
de afgelopen periode veel zuiniger geworden en voorzien van betere
filters om minder schadelijke stoffen uit te stoten.
De fase waar we nu in zitten is om te kijken welke onderdelen we
kunnen omzetten naar elektrische varianten. Hierbij zien we dat de
bemaling steeds meer op stroom gaat, maar ook dat wij de mobiele
kranen en stationaire mixers niet op eigen kracht laten draaien (met
de motor aan), maar dat we die voorzien van bouwstroom om te
draaien. We zijn in de gelegenheid om auto’s te kiezen die elektrisch
rijden en de eerst graafmachines op stroom zijn er ook al. Ook bij
het ketenpark hebben wij niet altijd meer een gastank staan, maar
verwarmen we elektrisch.
Dus we hebben nu twee speerpunten:
• Verminderen van de totale behoefte aan energie, en
• De transitie van fossiel naar alternatief (elektrisch of waterstof).
Zeker wanneer dit wordt voorzien van groene stroom is de bijdrage
aan de verbetering groot. En als bijkomend voordeel hebben ook
minder uitstoot van dieseldampen en roet, wat direct leidt tot verbetering van de leefbaarheid op de bouwplaats.

Waterstof is meer de toekomst dan elektrisch!
Tijdens de stakeholderdialoog op 20 mei is deze stelling voorgelegd
aan diverse collega’s en stakeholders. Het elektrificeren van materieel is voor veel stakeholders een logische ontwikkeling i.v.m. de
klimaatdoelstellingen die zijn gesteld door de overheid. Elektrisch
laden is op veel plaatsen mogelijk, waardoor het aanschaffen van
elektrisch materieel ook gebruiksvriendelijk en eenvoudiger wordt.
Het opwekken van waterstof kost t.o.v. elektriciteit veel meer energie.
Als energiedrager is waterstof mogelijk, alleen vanwege de kosten en
de beperkte mogelijkheden voor het tanken van waterstof zal dit op
korte termijn nog niet veel worden toegepast. Op langere termijn zou
waterstof misschien wel een optie kunnen zijn.
Op de bouw gaan we ook steeds meer elektrificeren. We starten
bouwprojecten tegenwoordig op met kleine aansluitingen t/m 3 x 80
Ampère, zodat het toepassen van aggregaten zoveel mogelijk wordt
beperkt en er ook geen onnodige CO2-uitstoot meer is. Afhankelijk
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van al het in te zetten materieel kan er ook nog een zwaardere aansluiting worden gerealiseerd.

Pilotproject met torenkraan op batterij
Bij het nieuwe project Centrum De Draai in Heerhugowaard was het
oorspronkelijk de bedoeling dat er een grote bouwaansluiting 160
kVA door Liander zou worden aangebracht. Dit was noodzakelijk
i.v.m. de inzet van een torenkraan en divers ander materieel. Helaas
kon Liander dit niet leveren vanwege de beperkte capaciteit in het
huidige elektriciteitsnet.
Uiteindelijk zijn er twee aansluitingen 3 x 80 Ampère door Liander
gemaakt. Eén aansluiting is voornamelijk bedoeld voor het ketenpark
en de andere aansluiting voor een groot deel van de torenkraan. Aangezien een torenkraan Liebherr 280 EC-H12 Litronic een elektriciteit
aansluiting nodig heeft van 125 Ampère zullen we een alternatief
moeten toepassen om dit op te lossen. Dit is een mooie pilot geworden voor het toepassen van een batterij bij een torenkraan.
Om goed te kunnen analyseren wat een torenkraan in een ruwbouwcyclus daadwerkelijk aan Ampère verbruikt is er, in samenspraak
met het uitvoeringsteam van Lapis Lazuli, een “schrijvende meter”
door Bredenoord aangesloten op de kraankast van de torenkraan.
Aan de hand van deze meetwaarden kan Bredenoord een goede batterij bepalen voor Centrum De Draai.
Gedurende die week heeft Sjaak van Zelm een planning van de
werkzaamheden van de torenkraan bijgehouden, zodat wij de waarden van de schrijvende meter kunnen refereren aan deze planning.
Op de laatste dag van de meting hebben wij als materieeldienst in
bijzijn van Bredenoord en Van der Spek de torenkraan twee uur getest (diverse kraanbewegingen met en zonder last) om te kijken wat
de hoogste piekwaarde zou zijn.
Uit de waarden is gebleken dat Bredenoord gedurende de looptijd
van de torenkraan een batterij van 80 kW gaat inzetten, die continu
met 40 Ampère door het net wordt gevoed. s’ Nachts wordt de batterij opgeladen en overdag kan de torenkraan hierop draaien. Na de
bouwvak wordt de batterij ingezet en zal de eerste torenkraan van De
Nijs op een batterij gaan draaien!

Projectontwikkeling
Naar de bouwplaats
Onze focus ligt niet alleen óp de bouwplaats, maar ook náár de bouwplaats. Ook hier kijken we eerst naar minder uitstoot door zuinigere
motoren, maar ook naar alternatieve brandstoffen. Zo zal onze nieuwe
vrachtwagen (vanaf 2022) op HVO rijden: zeg maar brandstof van verwerkt frituurvet. Hierdoor reduceren we met één vrachtwagen al zo’n
89% aan CO2-uitstoot. Primeur hierbij is dat we een elektrische kraan
aan boord hebben, met dezelfde snelheid en kracht als een normale
kraan, maar dan geheel zonder uitstoot! Meer hierover in 2022…
En we selecteren steeds meer partijen die aansluiten bij ons MVO-beleid. Zo rijden de vrachtwagens van Van Keulen op GTL (Gas to Liquid)
voor onze binnenstedelijke projecten met ons cross-dock systeem. En
motiveert onze Materieeldienst hun leveranciers ook over te stappen op
alternatieven. Al met al verlagen wij hierdoor onze totale uitstoot.
Sowieso hanteren wij voor steeds meer projecten een cross-dock:
voornamelijk de algemene bouwmaterialen bestellen we bij één leverancier en speciale materialen of materieel laten we daar afleveren. Dit alles wordt dan gebundeld getransporteerd naar onze bouwplaats, zodat we 75% minder binnenstedelijke ritten nodig hebben.
Dit scheelt dus aanzienlijk in uitstoot.

Tuytpark 2
Heerhugowaard
We maken vorderingen met Tuytpark 2 in De Draai in Heerhugowaard. De woningen van de 2e fase worden inmiddels
door Van Braam Minnesma aan de kopers opgeleverd.

De volgende stap is te kijken naar alternatieve “motoren”. Zoals het
er nu naar uitziet zullen personenauto’s en bestelbusjes in de toekomst voornamelijk geëlektrificeerd worden, terwijl vrachtverkeer
richting waterstof zal gaan.
Maar die “toekomst” staat eigenlijk al voor de deur: in 2025 moeten de
bestelbusjes emissievrij zijn. Daarin ontstaan nu al twee uitdagingen:
1)	Wij (en onze onderaannemers) moeten nu al nadenken over nieuwe
lease-busjes in verband met de 5-jaar-contracten, zodat we over 4
jaar nog bij onze bouwplaats kunnen komen,
2)	Maar wij moeten dus ook al nadenken hoe en hoeveel laadpalen bij
de keet komen te staan.
Tijdens ons stakeholderoverleg in mei hebben we het hierover gehad
met onze onderaannemers. Daarin is ook de mogelijkheid besproken
voor parkeren buiten de stad en met een bus- of taxidienst naar de
bouwplaats. Daarmee brengen we gelijk ook het aantal busjes in de
stad omlaag en het parkeerprobleem bij onze bouwplaats. Klein detail:
dit moeten we met onze collega-aannemers gaan oppakken, want zelf
zoiets opstarten is organisatorisch en financieel nogal een uitdaging.

De oplevering van de woningen zal voor de bouwvak
gereed zijn, waarmee we 31
woningen aan deze nieuwbouwwijk hebben toegevoegd.

Nog genoeg werk aan de winkel dus.

Inmiddels hebben we in samenwerking met Hoorne Vastgoed
de ontwikkeling van het volgende bouwveld opgestart ‘de Libellestraat’ (oftewel Tuytpark 3). Hier worden 37 woningen ontwikkeld, bestaande uit 18 stuks 2-kappers, 9 vrijstaande woningen
en 10 rijwoningen. Het plan is inmiddels goedgekeurd door het
supervisie team. De verkoop start in oktober 2021. De start van
de bouw staat gepland vanaf 1 maart 2022. De bouw zal voor
rekening van Van Braam Minnesma komen.

Frank Klaver, Rob van Langen en Marcel Scheltinga
(MVO-deelcommissie “emissievrije bouwplaats”)
Onze materieeldienst zet in op
duurzamer transport met een nieuwe
aanhanger. Op deze manier hebben
we 30% meer laadvermogen en
minder transportbeweging naar de
steden waar wij werkzaam zijn.

Naast de woningen van
Tuytpark 2 start De Nijs
Castricum binnenkort met
de bouw van project Draaiwaard, een Vomar Voordeelmarkt met parkeerdek met daar bovenop 2 lagen appartementen in opdracht van Hoorne Vastgoed.

De stijl van Tuytpark 3 kenmerkt zich door de toepassing van
overwegend metselwerk met subtiele hout-elementen. Contrasten
worden gemaakt door het toepassen van stucwerk gevelplinten en
grote raamopeningen naar het beeldkwaliteitsplan van Karres en
Brands. Kortom, alle ingrediënten om ook deze fase weer tot een
succesvol project te maken.
Eltjo Hamster
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De Nijs
Castricum
De zomer heeft zich weer aangemeld en dat merken we dan
ook in een paar mooie warme dagen die we de afgelopen weken hebben gehad, wel weer even wennen voor iedereen in de
bouw.
De projecten aanvraag gaat constant door bij ons op kantoor. Er melden zich elke week weer mooie projecten aan om eventueel op in te
springen. We naderen de jaarlijkse bouwvak en hierdoor wordt de
druk op verschillende vlakken weer flink opgevoerd.
Langzamerhand beginnen er bij De Nijs Castricum weer meerdere
projecten tot uitvoering te komen dan wel niet dat we in een afrondende fase komen tot opdracht.
Voor sommige projecten die we begin dit jaar gestart zijn komen de
einddata ook in het zicht. Voor deze projecten zijn er kijkdagen geweest en krijgen we veel positieve reacties van de kopers.

Kennemerstraatweg Heiloo
We zijn momenteel bezig met de laatste hand van de ruwbouw van
bouwdeel 1 van het project. Op het andere vlak zijn we wind en waterdicht en is de afbouw reeds gestart. Het streven is om voor de
bouwvakantie de steiger de demonteren, hiervoor zullen alle zeilen
bijgezet moeten worden.
Een mooie uitdaging. Oplevering zal medio Q4 2021 plaatsvinden.

Europaplein

Europaplein afbouw
De ruwe afbouw is voor ons gereed en we zijn momenteel bezig met
de voorbereidingen van de fijne afbouw welke door een derde partij (interieurwerk) wordt geplaatst. De wens vanuit de opdrachtgever
om voor de vakantie te openen gaat helaas niet lukken, mede door
een verlate aansluiting van de nuts. Er komt in het nieuwe restaurant
een zeer uitgebreide keuken met een mooie bar voor de toekomstige
klanten. Voor de rest komt er een uitgebreide ventilatie en koelinstallatie in zodat iedereen zomers en s’winters heerlijk kan genieten
van een culinaire versnapering. Onze werkzaamheden zijn voor de
bouwvak gereed.
Centrumplan de Draai
We hebben begin juni eindelijk het goede nieuws ontvangen omtrent
de vergunning, deze is zonder bezwaren door het traject heen gekomen. Week 25 wordt de 1e paal geslagen en vanaf dat moment gaan
we met volle toeren het project echt starten. De vaste torenkraan
wordt in de eerste week na de bouwvak geplaatst. Planning is om te
zorgen dat de fundering voor de vakantie gereed is.
Missiehuis Hoorn
De sanering is reeds afgerond en we hebben zelf alle onderdelen onder weten te brengen bij de nieuwe eigenaren, nu aan de gang dus.
Antoine Terluin zal de leiding geven aan de renovatie van de 3 panden die in Hoorn als pronkstuk aan de hoofdtoegangsweg staan.
Groot onderdeel van de renovatie is beton en kozijn herstel. Ervas
heeft het betonherstel in opdracht gekregen en is reeds gestart. Voor
de kozijnen zijn we met de Boer Obdam in gesprek.
Met vriendelijke groet,
Rob Duinmeijer namens de Nijs Castricum

Tweede Groenelaan
Bakkum

Tweede Groenelaan Bakkum
De metselaars maken hier een prachtig werkje met een wildverband
verwerkte zwarte steen, voor de bouwvak zal hier de laatste hand
aan gelegd worden. Door wat kleine tegenvallers met leveringen zal
er voor de vakantie niet opgeleverd worden maar het einde komt wel
al snel in zicht. Al met al is de 2 onder 1 kap een mooie toevoeging
van het straatbeeld.
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Missiehuis Hoorn

Nieuwe functionaliteiten/wijzigingen
Projectbox en toegangscontrole.
Er zijn wijzigingen en nieuwe functionaliteiten ten aanzien van
het platform Projectbox en de Toegangscontrole op de projecten.
Ten aanzien van het platform Projectbox is er een wijziging in de rol
Portier aangebracht. Er is nu een onderverdeling in 3 groepen welke
na registratie automatisch gevuld worden. De werkwijze voor het registreren wijzigt feitelijk niet.
De 3 groepen worden herkenbaar geprint in verschillende kleuren:
- De groep Werknemers Arbeid (OA) = Oranje
- De groep Eigen werknemers = Blauw
- De groep Bezoekers = Rood

Nieuwe toegangspas
Wijziging bij de Toegangscontrole is het format/lay-out van de toegangspas. Het format van de toegangspas is conform de huisstijl van
Bouwbedrijf M.J. de Nijs.
De passen worden persoonsgebonden en voorzien van foto, QR-code,
naam en bedrijfsnaam.

De pas is te gebruiken voor alle projecten van Bouwbedrijf M.J. de
Nijs en de pas kun je laten aanvullen met het project waar de werkzaamheden verricht gaan worden.

Tijdregistratie-Mandagenstaat.
Met deze module van de Projectbox bespaar je tijd doordat je snel en
gemakkelijk mandagenstaten op het project genereert.
De mandagenstaten worden automatisch gegenereerd nadat men zich
heeft geregistreerd (verplicht). De registratie moet voorafgaand aan

In dienst
- Stefan Koning - calculator
- Daan Zwanepol - betontimmerman
- Peter van Wijk - HR manager
- Jordi Varkevisser - assistent
uitvoerder
- Ivo Vlaar - functioneel Proces
beheerder

het uitvoeren van werkzaamheden op het project geregeld zijn.
Met de daarna door de uitvoering verstrekte toegangspas moet men
zich voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden, aan- & afmelden via de tourniquets en/of daarvoor bestemde aan-/afmeldpunten. Alleen dan wordt de mandagenstaat gevuld.
De mandagenstaat wordt gecontroleerd en geaccordeerd door de uitvoerder en vervolgens is deze inzichtelijk voor onderaannemers en
ZZP ers.
Het is van belang bovenstaande te handhaven, op directieniveau is
bepaald dat de financiële afhandeling via deze mandagenstaat zal
gaan lopen.
Jan Petter

- Pieter Zuurbier - assistent werk
voorbereider materiaal dienst

Uit dienst
- Cees Wit - timmerman (VUT)
- Harry Swinkels - spuiter timmerfabriek
- Jaap Koortens - timmerman (VUT)
- Arnold Baars - uitvoerder

- Stijn Roos - timmerman
- Arjo Wijma - timmerman (VUT)
- Jan Wagteveld - uitvoerder
- Jaro Kuijlenburg - werkvoorbereider

Geboorte
- 14 mei 2021: Jet, dochter van
Robert en Manon de Nijs

17

MVO – Markus BV is actief op het gebied van infra, saneren, slopen leiding,- water,- en natuurbouw

Met ons MVO beleid willen we goed blijven
aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen.
Met ons MVO beleid willen we goed blijven aansluiten bij
de maatschappelijke ontwikkelingen. De aandacht van duurzaamheid zien wij in de maatschappij sterk groeien.
In deze editie aandacht voor onze onderaannemer Markus BV.
We stelden een aantal vragen aan Erik Van der Neut, directeur bij
Markus BV en waren benieuwd hoe het bedrijf omgaat met circulair
bouwen en hergebruik van materialen.
Markus BV is een relatie van De Nijs waarmee in het voortraject
van een aantal projecten een hechte samenwerking is ontstaan.
Markus is van alle markten thuis zowel op het gebied van infra,
saneren, slopen, leidingbouw, waterbouw en natuurbouw. Hoe is
de relatie met De Nijs ontstaan?
Markus was al eerder betrokken bij de ontwikkeling van Brokking
aan de Zaan. Toen De Nijs als projectontwikkelaar het project Brokking aan de Zaan aannam, kwamen wij in beeld. Omdat De Nijs
tevreden was over de samenwerking met ons, zijn wij gevraagd voor
meerdere projecten, waaronder Slachthuishof in Haarlem.
Een mooi project Brokking aan de Zaan, waar Markus een groot
aandeel had in het voortraject: archeologisch onderzoek, ecologische zone en landaanwinning. Hoe was de samenwerking met De
Nijs en UBA bouw?
Bij het project Brokking aan de Zaan was de samenwerking met de
ontwikkeltak van De Nijs heel goed. In het bouwteam hebben we gezamenlijk het ontwerp uitgewerkt, enkele aspecten hierbij waren de
archeologische opgraving van molen “de Vrijheid”, de flora en fauna
inclusief ecologische zone, het verkrijgen van de diverse vergunningen bij gemeente Zaanstad & Hoogheemraadschap en natuurlijk de
vele technische uitwerkingen voor de openbare ruimte. In een latere
fase, toen er daadwerkelijk gebouwd kon worden, is daar ook UBA
bouw bij gekomen, waarbij de afstemming en faseringen gezamenlijk
zijn uitgewerkt. Inmiddels wordt het project in fases opgeleverd en
zijn de eerste bewoners erg tevreden. En het mooie is dat vanuit dit
werk -en deze twee partijen- er ook weer een nieuwe samenwerking
is ontstaan om gezamenlijk weer nieuwe projecten te realiseren. Zo
bouwen we samen aan duurzame relaties.
Hoe is jullie visie op circulair bouwen en hergebruik van materialen? Grondstoffen cradle to cradle principe. Wordt dit al toegepast
op een van jullie projecten? Kunt u een voorbeeld noemen?
Bij Markus hebben wij de ambitie om een bijdrage te leveren aan een
gezonde, schone en duurzame samenleving. Wij vinden het belangrijk
om na te denken over de omgang met de aarde en het milieu, juist
ook voor ons nageslacht. Vandaar dat wij niet enkel meer slopen maar
we maken meer de beweging richting circulair demonteren. We hebben een aantal proefprojecten lopen waarin wij dit toepassen. We zijn
ook bezig met een certificaat circulair slopen en we streven naar meer
samenwerkingsvormen om zo circulair demonteren te promoten. Tegelijkertijd kijken we hoe we transportbewegingen kunnen minimaliseren zodat we de uitstoot van CO2-gassen kunnen reduceren.
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Onze visie is dat we proberen om in een zo vroeg mogelijk stadium
een materialenpaspoort van een gebouw te op te stellen zodat we de
materialen niet slopen maar demonteren om ze zo voor hergebruik
beschikbaar te maken. Wij zoeken actief naar partijen waarmee we
kunnen samenwerken en die de vrijgekomen materialen willen hergebruiken. Zo hebben wij uit het project Slachthuishof de isolatiewanden gedemonteerd om opnieuw gebruikt te gaan worden door
een Nederlandse ondernemer die deze wanden weer gaat gebruiken
in een nieuw te bouwen kassencomplex.
Op het terrein van het Slachthuishof staat nog de oorspronkelijke
bloedpomp van het slachthuis en die wordt meegenomen in het ontwerp van het nog aan te leggen park. Uiteraard niet meer als bloedpomp maar er wordt in alle waarschijnlijkheid een glijbaan voor
kinderen van gemaakt. Hij blijft staan als een herinnering aan het
oude slachthuis, een soort monument. Ook hangen op enkele plaatsen
in het gebouw nog vleeshaken aan het plafond waarmee het vlees
getransporteerd werd en ook die krijgen in het nieuwe ontwerp een
plaatsje. In de toekomst hopen we nog vaak te mogen samenwerken
met opdrachtgevers waarmee we de circulariteit kunnen verhogen.
Kunt u een uitdagend project noemen wat is bijgebleven en heeft
geleid tot nieuwe ontwikkelingen/inzichten op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Dan komen we weer uit bij het Slachthuishof. Uit de samenwerking
met BPD en De Nijs op dit project is het Goedemorgen-concept
voortgekomen. Dat staat voor lokaal werken, veel groente- en fruitpluktuinen aanleggen, goedemorgen zeggen tegen de buurtbewoners
en open staan voor het drinken van een kop koffie op locatie. Dit
wordt door alle betrokken partijen goed ontvangen, zowel de buurt
als door de gemeente.
Toekomstvisie mbt materieel en uitstoot CO2
Als Markus zijn we heel hard bezig om ons materieelpark te verduurzamen. Onlangs hebben we een elektrische knijperwagen, een
elektrische kraan, twee elektrische Nissan-busjes en een e-scooter
aangeschaft. We hebben onlangs zelf een container met zonnepanelen en windwokkels ontwikkeld om zo zonne- en windenergie toe te
passen op de projecten. We zien het gebruik van elektrisch materieel
als een tussenfase, in de toekomst verwachten we meer van groene
waterstof, met name voor toepassingen bij het grotere materieel. Ons
materieel voldoet aan de stage V normering en vrachtauto’s rijden op
HVO brandstof. Op het dak van ons kantoor in Zwanenburg hebben
we zonnepanelen geplaatst en ook zijn we bezig met een warmtepomp
om zo van het gas af te kunnen en onze CO2 voetafdruk te reduceren.

Stakeholdersoverleg 2021
Tijdens het stakeholdersoverleg 2021 met als thema ‘ Klimaatneutrale
bouwplaats’ waren Nico Kortenoeven en Walter Sterkenburg van Markus online aanwezig. Nico werkt als projectleider bij Markus, ´Ik vond
het een interessant overleg. Je merkt dat concullega´s tegen dezelfde
problematiek aanlopen en het is prettig om met elkaar te kunnen spar-

ren. We zijn allemaal welwillend maar je loopt vaak tegen praktische problemen aan. Bijvoorbeeld doordat de bestaande techniek
achterloopt. Iedereen is welwillend maar de bottleneck zijn vaak
de hoge investeringen die ermee gemoeid gaan en het gebrek aan
beschikbare techniek of geschikte mankracht. En soms omdat je
vastzit in je eigen denkpatroon en een frisse blik van een concullega kan dan weleens helpen om in mogelijkheden te denken in
plaats van in beperkingen.´ Al met al was het een mooie manier om
eens met gelijkgestemden te praten over dat wat ons allemaal bezig
houdt en waar we met elkaar nog stappen in kunnen maken. We
kunnen zo van elkaar leren en elkaar helpen met nieuwe inzichten.
Walter is bedrijfsleider bij Markus en vult Nico aan, ‘Ik vond het
zeker een goed initiatief om vanuit De Nijs een stakeholdersdialoog MVO te houden waarbij de partners betrokken werden die
samen met de Nijs aan het werk zijn. Er zijn mooie doelstellingen
geformuleerd om het gezamenlijke ambitieniveau hoog te houden en deze in de nabije toekomst te realiseren. Onderwerpen die
aan bod kwamen, zoals arbeidsomstandigheden, grondstoffen,
gemeenschap en omgeving, veiligheid en klimaat neutrale bouwplaats passen ook in de visie van Markus. Met de verschillende
stakeholders hebben we dialogen gehouden en daarbij kwamen
goeie ideeën naar voren. Bijvoorbeeld het vervoer van en naar
de bouwplaats. Ook bij ons een punt van aandacht en daar willen
we ook graag slagen in maken. Aangezien wij als GWW-aannemer geografisch opereren en wij meestal als eerste komen en als
laatste weggaan van de bouwplaats, kunnen en moeten we veel
meer synergie kweken om zo samen richting een klimaat neutrale
bouwplaats te gaan. Ook kun je samen nog meer bereiken op het
gebied van circulair slopen en met hergebruik van materialen.
Wanneer je in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bent bij
een project, kun je ook veel beter meedenken over de verschillende processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouwlogistieke
processen, hoe je deze kunt optimaliseren. Dit komt de maakbaarheid van projecten weer ten goede en heeft een CO2 reductie
tot gevolg. Al met al valt er nog een hoop van elkaar te leren dus
wat ons betreft mag zo’n overleg wel vaker plaats vinden.’
Hartelijk dank voor de feedback op het stakeholdersoverleg.
Ideeën op het gebied van hergebruik van materialen en andere MVO
gerelateerde onderwerpen horen wij graag via mvo@denijs.nl
Monique van Dijk

Gebruik iPad de Nijs
Alle uitvoerders van de Nijs krijgen een iPad tot beschikking vanuit
de ICT afdeling. Deze iPad is een verlengstuk voor op de bouw/buiten om rondes te doen met snagstream/dalux.
Op de iPad’s worden een aantal standaard apps voor geïnstalleerd.
•	
Snagstream zorgt voor structuur bij controleren, vastleggen en
rapporteren.
•	
Docstream bestandsbeheersysteem hier komen alle documenten
van het project samen.
•	
Docs@work Is een veilige omgeving waarin bijlage van de mail
wordt geopend.

Werkwijzer
Werken opgeleverd:
- 3N4 Pulse - Amsterdam
- Plaza West 1 en 6 - Haarlem
- Plaza West 5 - Haarlem
- De Looiers - Purmerend
- Berghoefblokken - Amsterdam
- Cruquius 1.4 - Amsterdam
- Overhoeks 3.1 – Blok A1 en A2 - Amsterdam
De Nijs Castricum
- Ruwe afbouw BOG project Jeruzalem
- Maca - Amsterdam
Werken in uitvoering:
- Cruquius 1.3 - Amsterdam
- Overhoeks 3.1 – Blok C1 en C2 - Amsterdam
- Valeriusplein bovenbouw - Amsterdam
- Lapis Lazuli - Heerhugowaard
- Z4 - Paddington- Amsterdam
- Robijnhof - Leiden
- Wormerveerstraat - Amsterdam
- Holocaust Museum - Amsterdam
- Park de Velst - Heemskerk
- The Mayor - Amstelveen
- Slachthuishof Poppodium - Haarlem
De Nijs Castricum
- App.complex Kennemerstraatweg - Heiloo
- Twee onder één kap - Castricum
- De Draai Centrumplan – Heerhugowaard
- Transformatie renovatie Missiehuis - Hoorn
- Verbouwing woonhuis Bakkumerstraat- Castricum
- Verbouwing woonhuis Herengracht- Amsterdam
- Doorbraak timmerfabriek- Warmenhuizen
Werken in opdracht welke recent zijn gestart of
binnenkort starten:
Bouwbedrijf
- Floating Gardens - Amsterdam
De Nijs Castricum
- Renovatie woning – Wijdenes (bouwteam)
- Nieuwbouw Villa- Bergen aan zee (bouwteam)

• Dalux Field vervanger van Snagstream.
•	
Secure Sign-In Via deze app kun je als andere gebruiker inloggen
op Mobileiron.
•	
MobileIron is de app waarop Mobileiron draait.
•	
Email in de mail cliënt van Apple is je mail profiel geïnstalleerd.
•	
Web@work is een veilige browser, later volgt er meer info.
• Apps@work is een appstore waarin wat zakelijke apps staan.
• Lookout for Work Dit is de antivirusscanner van Mobileiron,.
Deze apps zijn standaard en nodig voor de functie als uitvoerder.
Via apps@work zijn nog andere apps te downloaden (goedgekeurd
door ICT).
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Overhoeks Blok
C1 en C2
Deze blokken die wij realiseren voor Amvest zijn reeds meerdere
keren voorbij gekomen in ons personeelsblad Bijspijkeren. Nog even
een korte samenvatting, het betreft 2 bouwblokken op een gemeenschappelijke kelder waarbij op het kelderdek een binnentuin wordt
aangelegd. Bij elkaar zijn het 130 appartementen die deels huur
(blok C1) en deels koop (blok C2) zijn. In april 2019 zijn we gestart
met het heien en de oplevering staat nu gepland kort na de bouwvak
van dit jaar. Dat is ruim binnen de gestelde planning. Dit komt mede
door het weer dat meezat maar zeker ook door de niet aflatende inzet van ons team. Menig zaterdag is er gewerkt om toch op de zeer
strakke productieplanning te blijven.
In de afgelopen jaren is veel om ons heen veranderd. Op het moment
dat wij begonnen waren er drie bouwprojecten lopende en was het
verder een grote vlakte. Nu is er één blok al bewoond, zijn er 6 blokken in aanbouw en worden er twee bouwterreinen gereed gemaakt om
met het heiwerk op kelderniveau te kunnen starten. Ook aan de overkant van de weg is een zeer groot project nu flink op stoom wat maakt
dat er vanuit de verte een woud aan kranen te zien is. Omdat de ruimte
beperkt was hebben wij het logistiek stak moeten plannen en hebben
wij het op orde houden van de bouwplaats tot speerpunt gemaakt. Dit
maakte dat het voor iedereen prettig was om hier te kunnen werken en
dat kwam de toch al goede sfeer alleen maar ten goede.
Wij staan nu aan de vooravond van het opleveren waarbij het inrichten van het maaiveld eigenlijk bepalend is voor de start hiervan. Dit
maakt dat we er goed voor staan om netjes en inclusief binnentuin
kunnen opleveren.

Zeeburgerdijk

Voor onze opdrachtgever Eigen Haard mogen wij aan de Zeeburgerdijk te Amsterdam 56 woningen en een huisartsenpraktijk renoveren. Bij deze renovatie wordt de volledige binnenkant gestript, wordt
funderingsherstel gepleegd, vervangen wij de kunststof kozijnen aan
de voorzijde voor houten kozijnen vanuit onze timmerfabriek en
worden aan de achterzijde de kunststof kozijnen vervangen. Verder
herstellen wij aan de voorzijde het metselwerk wordt aan de achter-

Zeeburgerdijk

Overhoeks

zijde een isolatiepakket aangebracht met minerale steen strips. Ook
wordt het dak voorzien van een renovatieplaat om de isolatie aan te
brengen waarna er nieuwe dakkapellen op komen.
Binnen worden de vloeren voorzien van estrich vloeren en worden de
installaties vernieuwd. Op het dak komen zonnepanelen.
Als we klaar zijn dan is met name de voorgevel teruggebracht qua
uitstraling zoals het project in het begin was. Leuk detail is dat er
gebruik gemaakt is van trouwfoto’s van één van de bewoners om na
te gaan hoe het vroeger was. Er zijn meerdere huurders die in dit blok
zijn geboren en die nu reeds langere tijd met pensioen zijn.

Start bouw
We zijn half mei begonnen met het project dat door zal lopen tot in het
vierde kwartaal van 2022. Deze wat lange doorlooptijd is veroorzaakt
doordat er niet voldoende wisselwoningen beschikbaar waren en deze
periode om alle bewoners uit te kunnen huizen. Het aantal bewoners
dat na de renovatie terugkeert is namelijk hoog. We hebben het project dan ook in tweeën geknipt en na het opleveren van het eerste deel
worden de wisselwoningen voor een tweede maal gebruikt.
Logistiek – transport over water
Omdat de Piet Hein tunnel voor onderhoud wordt afgesloten en de
Zeeburgerdijk onderdeel uitmaakt van de omleidingsroute wordt dit
een drukke verkeersader. Dat zal een groot verschil zijn met de afgelopen periode waarbij het door de Corona juist een hele rustige straat
is. Wij mogen als gevolg hiervan niet staan op de Zeeburgerdijk
waardoor wij zijn aangewezen op het trottoir en het fietspad. Gelukkig hebben wij met de gemeente kunnen afspreken dat wij het fietsen voetgangersverkeer mogen omleiden over het Zeeburgerpad aan
de overkant van het kanaal. Hierdoor kunnen wij een werkgebied afzetten om veilig te kunnen hijsen en onze werkzaamheden uitvoeren.
Om het aantal verkeersbewegingen te verminderen hebben wij met
onze sloper en grondwerker kunnen afspreken dat zij het vervoer zoveel mogelijk over het water doen. De eerste transporten zijn inmiddels geweest en dit gaat goed. We moeten wel rekening houden met de
zwakke kademuur maar middels een extra ponton met een kraan kunnen wij hier overheen. We zijn nu lekker begonnen en hebben er zin in.
Mede namens de team Overhoeks en Zeeburgerdijk alvast een fijne
vakantie.
Frank Klaver
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Fietsdag 2021
Donderdag 3 juni was Fietsdag, niet geheel toevallig viel dat
samen met de WereldFietsDag. Deze keer fietsten UBA, Smit’s
Bouwbedrijf en Blom Elektrotechniek mee om samen met de
Nijs kilometers te maken voor het goede doel. Dit jaar was
gekozen om Landschap Noord-Holland te sponsoren.

Het idee van de Fietsdag komt uit ons MVO beleid. Fiets vaker naar
je werk: goed voor de gezondheid en de CO2 uitstoot.
In alle vroegte gingen de fietsers voor de Fietsdag van huis. Mountainbikes werden van zolders gepakt. Goed onderhouden racefietsen
stonden al klaar, transportfietsen werden uit schuurtjes gereden en na
de banden nog even opgepompt te hebben, op pad! Mede dankzij het
goede weer kwamen velen enthousiast en fris aan op de werkplek. En
er werden serieuze afstanden gereden:
• Amsterdam- Warmenhuizen
• Andijk-Warmenhuizen
• Heerhugowaard-Amsterdam
Op ons kantoor in Warmenhuizen
was het resultaat een bijna leeg parkeerterrein en fietsen die naast buro’s
en tegen kasten geparkeerd stonden
en opvallend veel sportschoenen in
de burelen.

De meeste de Nijs kilometers
werden gefietst door Joeri Bakker.
144 kilometer om precies te zijn,
hij verdiende daarmee een taart.
De gemaakte foto’s van de fietsdag leverde ook een winnaar op:
Monique Zaadnoordijk.

Bij Blom Elektrotechniek verzamelde zich een forse ploeg om 6:15
uur (!) voor kantoor van Blom voor een tocht van 30 kilometer in de
omgeving. Aansluitend was er een gezamenlijk ontbijt.

UBA, Smit’s Bouwbedrijf, Blom Elektrotechniek en de Nijs reden
gezamenlijk 5.000 kilometer en dat resulteerde in een sponsoring
van ruim € 1.700,- voor Landschap Noord-Holland.
Iedereen hartelijk dank voor de gereden kilometers, jullie enthousiasme en voor je het weet….zit je op de fiets naar je werk.
En die oude fietswet was uiteraard van toepassing: ’s middags weer
terug. Echte fanatiekelingen reden zelfs nog een lusje extra onderweg
naar huis. Of iedereen na de terugreis nog net zo fris was vertelt het
verhaal niet.

Groeten Team Fietsdag
Frank Klaver, Bas van Velzen
en Nancy Zasburg
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Logisch-tiek
Met deze “emissie” editie van Bijspijkeren wordt al
snel logistiek geraakt: de meesten wonen in “Groot
Warmenhuizen” en omstreken, maar werken in “Groot Amsterdam”.
Diegene die dit dagelijks per trein (groene stroom!) aflegt moet ik
nog tegenkomen, maar we hebben uitzonderingen (of zonderlingen?)
die dit traject af en toe op de fiets afleggen, minimaal 1x per jaar met
de De Nijs fietsdag. Kortom: het merendeel gaat met de auto, al dan
niet een leasebak, mét uitstoot. Al is het aandeel van elektrisch groeiende, maar stekkeren we deze wel aan 100% groene stroom?

Vrachten materiaal
Om niet iedereen in het harnas te jagen: nu over transport naar de
bouwplaats. In de basis worden franco werk en volle vrachten afgesproken. Als dit mogelijk is met de ruimte op de bouwplaats én het
bouwtempo, dan is dit het meest ideaal voor iedereen: 1x regelen, 1x
bestellen, 1x laden, 1x lossen, 1x facturatie: 1x door de pijn, want we
zijn beter in bouwen dan in transporteren.
Maar als De Nijs hebben we kleine bouwplaatsen en een volle vracht
is niet altijd lekker om in ene te verwerken. Voorheen bestelden we
daarom deelvrachten, met als gevolg een veelvoud van vrachten, regelwerk, facturatie en kosten, maar ook uitstoot. Zoals eerder in Bijspijkeren te lezen is hebben we voor de binnenstedelijke projecten
een cross-dock (komend jaar zo’n 6-10 projecten!) om dit probleem
op te lossen.
Maar een andere
manier is een zogenoemde ”Milk-run”.
Eerst een stukje
achtergrond: recentelijk hebben we op
de Wormerveer-

straat een pilot gedraaid
met “zelf ophalen”: zelf
een transporteur in de
arm nemen (CH Dekker
transport), laten laden bij de
leveranciers Orion en Hoco en
(volgens onze wensen) lossen op
het werk. Afgezien de algemene positieve ervaringen, hebben we
ook minder uitgegeven dan op de traditionele manier. Daarentegen
moeten we nog wel nadenken over de organisatie in de toekomst:
hoe en wie de vertaalslag kan maken vanuit de uitvoeringsplanning
naar een bestelplanning. Wordt nog vervolgd dus.

Milk-run
Met deze pilot hebben we een eerste stap gedaan richting de “Milkrun”. Zoals de naam al zegt: in de zuivelindustrie ontstaan. De eerste
stap was om vanuit één melkfabriek een rondgang te maken langs
meerdere huizen in één gebied en daar de volle flessen melk te brengen én gelijk de lege flessen mee terug te nemen. En zoals het een
rondgang betaamd: einde van de dag weer terug op het nest mét de
lege flessen om weer te vullen. Enzovoort.
Het duurde niet lang om ook het proces van boer-naar-fabriek op
deze manier in te richten. En dat lijkt meer op de bouw: meerdere
leveranciers als begin en één bouwplaats als eindbestemming. Dus
onderweg het materiaal bundelen en als 1 vracht naar de bouwplaats.
De uitdaging zit zoals hierboven is gemeld in de organisatie, maar
ook om een mooie combinatie te vinden van materialen, in dezelfde
fase/planning, waarbij we eigenlijk geen volle vrachten willen. Een
mooie uitdaging die in de loop van 2022 duidelijk zal worden.
Marcel Scheltinga

UIT in de bouw
Bouwbedrijf M.J. de Nijs is sponsor van het Eye Filminstituut Nederland. Het Eye Filminstituut heeft een breed aanbod van kinderprogramma’s en filmeducatie. Wij zijn voornemend om in de kerstvakantie een leuke kinderactiviteit
te organiseren. Later meer hierover.
Zin in een avondje film kijken?
Ga naar https://player.eyefilm.nl en bekijk een gevarieerd aanbod
van films uit de rijke collectie van Eye Filmmuseum.
In oktober 2020 is de Eye Film Player officieel wereldwijd gelanceerd. Op de streamingdienst vind je speelfilms, documentaires
en verzamelprogramma’s met korte films. Een groot deel van het
aanbod is gratis te zien. Wekelijks komen er nieuwe films bij. En
maandelijks zijn er nieuwe compilaties met fragmenten uit de collectie stille films. De beelden komen onder andere uit vroege kleurenfilms, historische reisfilms en films uit de Desmet-collectie.
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Zo kun je (gratis) kijken naar unieke beelden van Rotterdam voor
de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog in de film De stad
die nooit rust. En speciaal voor medewerkers van De Nijs biedt
Eye de bekroonde film De grote vakantie van Johan van der Keuken aan. Dat werkt als volgt: Maak een gratis account aan op de
Eye Film Player. Ga daarna naar de filmpagina: https://player.
eyefilm.nl/nl/films/de-grote-vakantie Klik op de knop ‘Huren’ en
vervolgens op ‘voeg voucher- of giftcardcode toe’. Vul de code
ZOMER2021 in. Geniet van de film.

Helaas niet alleen maar positieve geluiden. We hebben een
aantal projecten waar een bezwaar tegen de omgevingsvergunning is ingediend waardoor deze niet onherroepelijk kan
worden. Zelfs een beroep aangetekend bij de rechtbank omdat de gemeente het bezwaar heeft afgewezen. Niet alleen
wij hebben hier hinder van, maar ik hoor het van steeds meer
ontwikkelaars om mij heen. Bij de bezwaarmakers spelen al-

Als ik breder naar de marktontwikkelingen kijk verwacht ik dat
door de lage rente en de licht oplopende inflatie ook de markt
voor vastgoedbeleggers positief blijft. Dit geldt dan vooral voor
de sectoren woningbouw en logistiek. Retail, kantoren en hotels zullen denk ik wat achter blijven dit jaar. De overheid wil
mogelijk beperkingen opleggen aan de vrije sector huurmarkt
voor woningen. Dat lijkt mij geen goede zaak. Neem Berlijn als
voorbeeld. Berlijn heeft de huren in de vrije sector voor 5 jaar
bevroren etc. en je ziet dat door de overregulering de markt
tot stilstand is gekomen en er vrijwel geen nieuwbouw meer
plaatsvindt. Dus ik zou zeggen ‘bezint eer ge begint’ om te
voorkomen dat de schaarste alleen maar meer toeneemt in de
Nederlandse steden.
Peter Mikkers

Nog even dit.....

De vorige keer schreef ik dat we een aantal projecten in verkoop hadden gebracht. Inmiddels zijn de meeste projecten
zo goed als verkocht. We merken nog steeds in de markt dat
er een groot tekort is aan woningen en dan in het bijzonder in
het lage en middensegment (maar wat is laag tegenwoordig
gezien de enorme prijsstijgingen). We verwachten dat vanuit projectontwikkeling wij ons in de komende jaren meer
zullen richten op zeg maar +/- 50 m2 appartementen in de
binnensteden voor starters en alleenstaanden. Daar is een
enorme vraag naar.

lerlei belangen en hebben zo hun rechten, maar helaas wordt
er ook misbruik gemaakt van de situatie c.q. rechten die ze
hebben en dan moet je toch gewoon de procedure door waarbij vertragingen van 2 jaar op de loer liggen. Wij kunnen niet
starten met de bouw en kopers kunnen niet naar de notaris
omdat Woningborg en de hypotheekverstrekkers als voorwaarde hebben dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning moet zijn. Daarnaast hebben kopers mogelijk ook al hun
huidige woning verkocht met alle gevolgen van dien. En zo
worden we gegijzeld. Wij proberen dan in gesprek te gaan met
de bezwaarmakers om te kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen en gelukkig lukt dat ook in de meeste gevallen.

vanuit de Projectontwikkeling

Als ik deze rubriek schrijf realiseer ik mij dat de zomervakantie al weer met rasse schreden er aan komt.
Ik weet niet hoe het met de lezers is, maar ik vind het
best spannend waar we wel of niet naar toe kunnen
gaan deze zomer en onder welke voorwaarden. We
hebben als team weer hard gewerkt het eerste half
jaar en het zou toch wel fijn zijn met vakantie te kunnen om de batterij weer op te laden voor de 2e helft
van het jaar.

Pensionado’s van het afgelopen half jaar
Peter de Nijs

Dennys de Nijs

Cees Wit

Jaap Koortens

Harry Swinkels

Hans
Grooteman

Ron Groot

Jan Mooij

Arjo Wijma

Jan van
der Thiel
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