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Als we terugkijken op het jaar 2021 
komt het woord ‘verbinding’ steeds 
naar voren. Zowel verbinding binnen 
als buiten de organisatie. Corona zorg-
de letterlijk voor afstand, onder meer 
doordat veel mensen vanuit huis werk-
ten, maar het bracht ons ook dichter 
bij elkaar. Samen moesten we oplos-
singen bedenken om onze doelen te 
halen én iedereen gezond te houden. 
Dat is ons redelijk goed gelukt! Intus-
sen hebben we systemen en processen 
aan elkaar verbonden en werken we 
steeds meer integraal. We voelen een 
grote verbondenheid met de onze me-
dewerkers, maar ook met de gemeen-
schap en onze buren. De kernwaarden 
veiligheid en duurzaamheid zijn dan 
ook niet meer weg te denken uit ons 
beleid. Om deze verbinding nog meer 
kracht bij te zetten presenteren wij 
vanaf nu een integraal jaarverslag. Een 
verslag waarin we naast onze financiële 
doelstellingen ook de focus leggen op 
veiligheid, duurzaamheid, klantgericht-
heid, excellent presteren en digitaliseren 
en vernieuwen.

Investeringen betalen zich uit
De laatste jaren hebben we veel 
geïnvesteerd in de professionalisering 
van onze organisatie. Die investeringen 
beginnen zich uit te betalen. Zo is ons 
transport steeds beter geregeld, in 
Amsterdam waar het kan over water: 
minder verkeersoverlast voor de buurt 
én het werk is beter georganiseerd. Wij 
zijn op het gebied van logistiek – dat 
vinden we een hele eer - gesprekspart-
ner van de gemeente Amsterdam. Nu 
is het zaak om te finetunen en de werk-
processen te verbeteren. Een belang-
rijke stap was de implementatie van 
een nieuw, centraal systeem voor de 
digitale administratie van onder meer 
uren, projecten en financiële zaken. 
Naast optimalisatie is ook standaardi-
satie nodig binnen de mogelijkheden 
van binnenstedelijk bouwen. De sleutel 
hiervoor ligt in standaardiseren van 
onze ontwerp- en bouwprocessen. 
Een uitdagend vraagstuk dat goed 
past bij De Nijs.

2021, het jaar 
van de verbinding

VOORWOORD

Verbetering van het rendement
In financieel opzicht was 2021 een 
prima jaar. Een goed financieel 
resultaat bij een voorspelde terugloop 
van de omzet. In de bouw droegen 
nagenoeg alle projecten positief bij 
aan het resultaat. De verkoop van 
woningen verliep boven verwachting 
goed.  Het verder optimaliseren en 
standaardiseren van de processen zal 
het rendement in de komende jaren 
verder moeten verstevigen.

Marktontwikkelingen
De enorme vraag naar betaalbare 
woningen plaatst de bouwsector, 
ontwikkelaars en investeerders voor 
een ongekende uitdaging. De Nijs 
bouwt woningen in de regel verticaal: 
appartementen op gewilde locaties. 
Daar zijn we goed in. Helaas stijgen 
de energie- en grondstofprijzen hard 
en is de overheid gedwongen steeds 
strengere eisen te stellen aan bijvoor-
beeld uitstoot van stikstof en CO2. 
Intussen daalt de bezettingsgraad naar 
gemiddeld 1,2 persoon per woning. 
Dat betekent: relatief meer keuken en 
sanitair per vierkante meter. Al deze 
ontwikkelingen maken bouwen een 

stuk duurder en brengen de oplossing 
voor het woningtekort niet dichterbij.
In de huidige marktsituatie bestaat 
onze orderportefeuille voor een groot 
deel uit nieuwbouw en renovatie van 
woningen. In het komende jaar krijgt 
houtbouw bijzondere aandacht met 
ons project Woodstone in Heerhugo-
waard. Ook willen we ons aandeel in 
de utiliteitsbouw uitbreiden.

Tot slot
Onze medewerkers zijn en blijven trots 
op wat we maken. Wij zijn en blijven 
trots op hen, ook vanwege hun flexibi-
liteit. De stroomlijning van onder meer 
administratieve en bouwtechnische 
processen vraagt veel aanpassings-
vermogen. Dan is het goed te zien dat 
dergelijke investeringen zich uitein-
delijk uitbetalen. Daar wordt iedereen 
beter van: bedrijf, medewerker, klant 
en omgeving.

Met vriendelijke groet,

Winfred de Nijs     Daniëlle de Nijs     
Mike Coffeng        Tom Stoop

  3 Voorwoord
  4   Terugblik 2021
 
  7   Focus
  
  9   Veiligheid

12  Duurzaamheid
30  Klantgericht
32  Excellent presteren
34  Digitalisering en vernieuwing

36  Financiële resultaten
42  Bouwbedrijf (voorbereiding/uitvoering)
44  Projectontwikkeling (voorbereiding/verkoop)
46  Opgeleverde werken 2021

Inhoud

Te gast bij de buren van de bouwplaats

De buren van vandaag zijn de klanten van morgen, vooral in bin-
nenstedelijke bouw. In Amsterdam zitten we vaak langere tijd in een 
buurt: Zuidoost, West, Centrum, Oost, nu Houthavens. We springen 
van het ene naar het andere werk in de jaarringen van de stad, besef-
fend dat we steeds minimaal anderhalf jaar te gast zijn in een buurt. 
Met het doel die buurt uiteindelijk mooier achter te laten, nemen we 
parkeerruimte in en zorgen we voor overlast.
 
Als we onze buren serieus nemen en tijdig en open communiceren wat 
we (gaan) doen, levert dat resultaat op. We betrekken ze daarom bij 
ons werk. Bijvoorbeeld met gastlessen op buurtscholen, inclusief een 
bezoek aan de bouwplaats: wat is metselen, hoe werkt heien? We ge-
ven de kinderen goodies mee: een oranje hesje of een vogelhuisje van 
gerecycled materiaal. Daarop krijgen we zeer veel positieve reacties!2
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- CO2Terugblik 2021

Bedrijfssectoren

Opdrachtgevers

32% 15%53%

Eigen 
ontwikkeling

Samenwerkings-
verbanden

Activiteiten

Woningbouw

80% 18%2%

Utiliteitsbouw
Renovatie 

en restauratie

Duurzaamheid

253 miljoen

430 miljoen

 4,8   miljoen

Medewerkers 

44%3,7

CO2 uitstoot
per miljoen euro 

omzet in kiloton (NL)

Afvalscheidings-
percentage

(NL)

293

OMZET
werken en projecten 

ORDERPORTEFEUILLE

RESULTAAT 
na belastingen

44,8

Gemiddelde
leeftijd

Aantal
medewerkers

12,3

IF-factor

€

€   

Overige 
Nederland

0%

Geografisch 

1,4%

Overige 
Noord-Holland

regio 
Zaanstreek 
Waterland

1,6%regio 
Alkmaar/

H’hugowaard

9,8%
regio 

Kennemerland

13,2% €
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12,3

Gemiddelde
dienstjaren

18,4%

Elektrische auto’s
aandeel

Zuid-Holland

10,9%

regio groot 
Amsterdam

63,1%
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Excellent presteren
De Nijs presteert in alle fases van 
het vastgoedproces (ontwikkeling, 
voorbereiding en realisatie) op 
excellente wijze. Dat kan alleen 
door de eigen organisatie en de 
werkprocessen voortdurend te 
verbeteren en steeds beter op 
elkaar af te stemmen. Wij zijn een 
flexibele en vooral een lerende 
organisatie.

Focus
Bij De Nijs hebben we één gezamenlijk doel: het bouwen van 
prachtige toonaangevende werken in woning- en utiliteitsbouw. 
Dat we zowel bij nieuwbouw als renovatie en restauratie bekend 
staan om de geleverde kwaliteit, flexibiliteit en meedenkend 
vermogen maakt ons extra trots. Ook de uitdagingen die komen 
kijken bij binnenstedelijk bouwen, gaan wij met plezier aan. 
We zorgen ervoor dat we steeds dat stapje extra kunnen zetten 
om het verschil te maken. Voor de klant en voor ons zelf, maar 
zeker ook voor onze omgeving. 

Veiligheid
Voor De Nijs staat veiligheid op 
nummer 1. Bij alles wat we doen is 
veiligheid onze eerste prioriteit, zo-
dat iedereen ’s avonds weer veilig 
naar huis kan. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid zit bij ons als familie-
bedrijf in de genen. Voor ons is 
duurzaamheid meer dan goed mi-
lieubeheer. Ook de gezondheid en 
het welzijn van onze medewerkers, 
ketenpartners en omwonenden van 
bouwplaatsen vallen eronder. Bij de 
ontwikkeling van projecten passen 
we steeds meer duurzame grond-
stoffen toe.

Klantgerichtheid
De vraag van de klant staat cen-
traal. Duidelijk en gestructureerd 
communiceren over de verwach-
tingen over en weer is daarbij 
essentieel. In onze klantreis komen 
alle fases - van ontwikkeling tot na-
zorg- aan bod. Waarde toevoegend 
in elke stap om zo te komen tot 
het opleveren van mooie projecten 
voor tevreden klanten.

Digitaliseren en 
vernieuwen
Wij lopen voorop in digitalisering 
en aanverwante vernieuwingen. 
De bouwsector zal de komende 
jaren nog veel meer en veel sneller 
veranderen. Het zoeken naar nieu-
we mogelijkheden om het werk-
proces te verbeteren staat centraal 
binnen De Nijs.
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Veiligheidsbewustzijn 
verhogen

In overleg met de veiligheidscom-
missie - bestaande uit een directielid, 
veiligheidskundige, bedrijfsleider, 
uitvoerder en werkvoorbereider - 
hebben we onze kernwaarden op het 
gebied van veiligheid bepaald. De 

volgende stap was het uitdragen van 
deze kernwaarden binnen de organisa-
tie. In verschillende overlegstructuren 
hebben we de kernwaarden toegelicht 
en getoetst. 
Deze kernwaarden vormen op het 
gebied van veiligheid de basis bij De 
Nijs. We verwachten dat iedereen deze 
kernwaarden kent, zich eraan houdt 

en anderen aanspreekt als zij zich hier 
niet aan houden. Bedrijfsbreed zullen 
we deze kernwaarden continu terug 
laten komen. Juist door met elkaar in 
gesprek te gaan en te blijven kunnen 
we het veiligheidsbewustzijn verhogen.

Veiligheidsladder
Binnen de bouwwereld wordt de 
‘Veiligheidsladder’ steeds breder 
gehanteerd. Wij onderschrijven de 
uitgangspunten van de Veiligheidslad-
der en zien toegevoegde waarde in de 
implementatie ervan bij De Nijs. Het 
sluit goed aan bij onze kernwaarden. 
Daarom oriënteren ons we op deelna-
me aan de Veiligheidsladder. 

Kennisdeling
Kennis delen over nieuwe werkmetho-
den, ongevallen en andere veiligheids-
onderwerpen is belangrijk. Veiligheid 
is in elke vergadering een vast agenda-
punt. 
Naast de reguliere overleggen verga-
dert de veiligheidscommissie elke zes 

     Kernwaarde 
 
 Veiligheid op 1
 Bij alles wat we doen is veiligheid onze eerste prioriteit. 

     Waarden 

 Bewust  We herkennen onveilige situaties
 Consequent We spreken elkaar aan op onveilig gedrag
 Actief Ik accepteer alleen een veilige werkplek (LMRA)
 Respect          Ik accepteer dat ik word aangesproken op onveilig gedrag 
 Eerlijk We melden ongevallen en bijna-ongevallen

Veiligheids-
bewustzijn
verhogen

IF-factor

<7
Aantal 

ongevallen

 <10 

‘Veiligheid eerst 
  en daarna kwaliteit   
en planning.’

   Directielid Mike Coffeng:

Dat we veiligheid op 1 zetten bij De Nijs is algemeen bekend. We streven naar 
een veilige werkomgeving, werkomstandigheden en naar het voorkomen van 
ongevallen. Succes wordt grotendeels bepaald door de juiste houding en het 
juiste gedrag. Maar welk gedrag is juist? En dragen we dat bij De Nijs voldoende 
uit? Afgelopen jaar hebben we stappen gezet om het veiligheidsbewustzijn te 
verhogen. Zijn we ons bewust van ons eigen gedrag en past dit bij de visie die 
we als bedrijf hebben?

 
Veiligheid
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weken en denkt mee over de uitvoe-
ring van het beleid. Wat gaat goed, 
wat kan beter, wat is actueel? Zo is 
afgelopen jaar gesproken over de kwa-
liteit van V&G-deelplannen (Veiligheid 
en Gezondheid) van onderaannemers 
en hoe we hierop beter kunnen sturen. 
Verder onderzoekt de veiligheidscom-
missie mogelijkheden voor standaardi-
satie van veiligheidsvoorzieningen zoals 
liftsparingsbeveiliging, vloersparings-
beveiliging en veilig laden en lossen. 
Na een bezoek van de Arbeidsinspec-
tie aan project Robijnhof in Leiden 
ontwikkelde De Nijs een standaard 
werkwijze voor het gebruik van collec-
tieve veiligheid bij de montage van 
breedplaten. 
Even belangrijk is het om te leren van 
ongevallen en incidenten. Een tweetal 
incidenten met hijskranen is uitvoerig 
geanalyseerd om herhaling te voor-
komen. Hierover zijn ook gesprekken 
gevoerd met de kraanleveranciers en 
de kraanmachinisten.

VGM-inspecties
Het projectteam bewaakt dagelijks de 
veiligheid op het werk, stuurt hierop 
en verbetert waar nodig. Daarnaast 
voerde extern adviesbureau Aboma 
afgelopen jaar VGM-inspecties (Veilig-
heid, Gezondheid en Milieu) uit op de 
projecten. Sinds mei bezoekt ook onze 
nieuwe veiligheidskundige Martijn de 
Koning de werken. 
  

INTERVIEW

Voor uitvoerders heeft veiligheid op het 
project altijd de allerhoogste prioriteit. 
“Ik wilde graag breder met veiligheid 
bezig zijn. Dat stuk van mijn werk is nu 
mijn hoofdtaak, maar dan bedrijfsbreed.” 

Voor jezelf, niet voor de baas
“Veiligheid is nooit af ”, zegt hij. “Je 
blijft verbeteren. Het ultieme doel is 
dat iedereen, elke dag, na het werk 

weer gezond en wel naar huis gaat. Te 
vaak zijn uitvoerders op de bouwplaats 
nog als politieagenten bezig iedereen 
op de regels te wijzen. Wat we willen 
is dat alle collega’s beseffen dat we 
gevaarlijk werk hebben, risico’s lopen. 
Dat ze veilig moeten werken voor zich-
zelf en hun omgeving: niet omdat de 
baas dat wil.” 

Goed voorbereiden en 
alternatieven bedenken
Veiligheid begint al in de voorberei-
ding van een project. Het checken van 
werkprocessen op veiligheid, de juiste 
veiligheidsvoorzieningen inkopen en 
dergelijke. “Zo voorkom je dat je tijdens 
de bouw tussentijds oplossingen moet 
bedenken en terugvalt in oude, risico-
volle methodes.”

Bouwbedrijven denken veel in stappen 
van persoonlijke beschermingsmid-

delen, maar het proces tegen het licht 
houden kan ook helpen: “Je kunt een 
veiligheidsharnas aantrekken om op 
hoogte te werken, maar je kunt beter 
in een vroeg stadium je werkmethode 
zodanig plannen dat werken met col-
lectieve beveiligingen zoals leuningen 
mogelijk is of dat werken op hoogte 
helemaal niet nodig is.”

Bewust gedrag
Martijn begon in mei 2021 met zijn 
nieuwe baan. Samen met kwaliteits-
manager Wendy Stam vormt hij de 
afdeling Kwaliteit, Arbozaken en Milieu 
(KAM). “Alles draait qua veiligheid om 
gedragsverandering,“ zegt hij. “Daarom 
zijn we een bewustwordingscampagne 
gestart. Automatismen moeten veran-
deren. Dat duurt gewoon een paar jaar. 
De stip staat op de horizon, de weg 
ernaartoe zetten we nu uit.”

Martijn de Koning - veiligheidskundige i.o.

M Martijn de Koning werkte twintig jaar als uitvoerder, waarvan de laatste 
vijf bij De Nijs. Nu vervult hij de functie van Veiligheidskundige. 
Nog even en hij mag zich ook daadwerkelijk zo noemen; binnenkort 
studeert hij af.  

Alles draait om 
bewustwording en 
gedragsverandering

Onderaannemers Veel van ons werk wordt 
uitgevoerd door onderaannemers. Daarom 
is het belangrijk ook hen mee te nemen in 
de bewustwording en gedragsverandering 
rond veiligheid. Daarin zetten we komend 
jaar de eerste stappen.

De VGM–inspecties leveren ons een 
schat aan informatie voor het doorvoe-
ren van verbeteringen. Ook hier komt 
het aspect gedrag duidelijk naar voren. 
Door het vertonen van het juiste ge-
drag kunnen we grote stappen maken 
in het verbeteren van de veiligheid. 
Een steiger wordt conform de richtlij-
nen vrijgegeven voor gebruik. Maar 
nu begint het pas: houden de ge-
bruikers de veiligheidsvoorzieningen, 
zoals leuningen, in stand of gaat het 
toch net even makkelijker en sneller 
zónder? Pakken we onze verantwoor-
delijkheid en spreken we elkaar aan 
of wachten we tot de uitvoerder ons 
er op aanspreekt? Hier valt nog een 
wereld te winnen. Hetzelfde geldt voor 
het gebruik van gevaarlijke stoffen, 
randbeveiliging van vloeren, sparingen 
en schachten en ondersteuningscon-
structies.

BHV-organisatie
Afgelopen jaar kreeg de BHV-orga-
nisatie weer een actievere rol. De 
BHV-plannen voor de kantoren zijn 
herzien en geactualiseerd en er is 
een (milieu)oefening gehouden bij de 
timmerfabriek. 

IF-factor onder de 7
De IF-factor (Injury Frequency) over 
2021 is 12,3. De dalende trend van 
de afgelopen jaren is hiermee helaas 

Blik vooruit 
 
Binnen De Nijs zijn de VGM-regels bekend. Veel tijd en aandacht gaat uit naar het bewaken van deze 
regels. Soms maken medewerkers en onderaannemers bewust andere keuzes dan vooraf met elkaar afge-
sproken. Dit gedrag willen we komende jaren ombuigen. We zetten in op een veiligheidsbewustzijnspro-
gramma in lijn met de ‘Veiligheidsladder’. Door middel van thema’s met gerichte instructies zullen we het 
juiste gedrag benadrukken en bewaken, en handhaven als hier van wordt afgeweken. De volgende thema’s 
komen in ieder geval aan bod: monteren van breedplaten met collectieve beveiliging, fijnstof, (rol)steigers, 
randbeveiliging van vloeren, schachten en sparingen en orde en netheid. 

Injury Frequentie (IF-factor)

12,3

7,6

9,0

  0 2 4 6 8 10 12 14 

2021
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Gemiddelde verzuimduur (ID)

45

302

416

  0 100  200 300 400 450 

2021

2020

2019 

gestopt. De doelstelling – een IF-factor 
lager dan zeven in 2021 - is dan ook 
niet gehaald. In 2021 vonden vijftien 
ongevallen plaats met eigen personeel 
van De Nijs, waarvan acht met ver-
zuim als gevolg. Om naast het aantal 
ongevallen ook iets te kunnen zeggen 
over de ernst van de ongevallen heb-
ben we de ID-factor in kaart gebracht. 
De ID-factor geeft de zwaarte van de 
ongevallen weer door de gemiddelde 
verzuimduur te berekenen en komt dit 
jaar uit op 44,5. Dit is aanzienlijk lager 
dan de 302,4 van vorig jaar. 
De IF-factor is flink gestegen, maar het 
gemiddelde aantal verzuimdagen per 
ongeval is fors gedaald. 

Aantal ongevallen 
medewerkers De Nijs 
onder de 10

Afgelopen jaar hebben we dertien 
ongevallen geregistreerd met letsel bij 
een medewerker of ingeleende kracht 
van De Nijs. In acht gevallen duur-
de het verzuim langer dan een dag. 
Gedrag is de een van de belangrijkste 
oorzaken. Door onveilig handelen of 
geen gebruik van persoonlijke be-
veiligingsmiddelen (PBM) ontstaan 
ongevallen. Dit zien we ook gebeuren 
als de orde en netheid, waaronder on-
derhoud en kwaliteit van bouwwegen 
en looproutes, te wensen overlaat.
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Duurzaamheid

12

Ja
ar

ve
rs

la
g 

B
u

re
n

  D
E

 N
IJ

S 
 2

02
1 

 

13

Ja
ar

ve
rs

la
g 

B
u

re
n

  D
E

 N
IJ

S 
 2

02
1 

 

Duurzaam ondernemen is voor De Nijs altijd al een logi-
sche gedachte geweest. Vanzelfsprekend hebben we veel 
aandacht voor de gezondheid en duurzame inzetbaar-
heid van onze medewerkers . Als bouwer nemen we ook 
onze verantwoording op het gebied van het verlagen van 
ons energieverbruik door ons  werk duurzamer te orga-
niseren. We kunnen er niet meer omheen, de circulaire 
economie is de houdbare economie voor de toekomst. 
Met een circulaire economie verlichten we de druk op 
de aarde. Zo kunnen toekomstige generaties van De Nijs 
nog steeds blijven bouwen aan mooie woon-, werk- of 
vrijetijdsplekken voor ons allemaal.

Stakeholders

Jaarlijks zijn wij in gesprek met onze stakeholders, zeker als het gaat 
om duurzaamheid. We toetsen of onze beleidsthema’s aansluiten bij 
wat onze stakeholders belangrijk vinden. Afgelopen jaar hebben we 
hiervoor breed een enquête verstuurd, gevolgd door een dialoog. 
Op 20 mei organiseerden we - online in verband met de Coronamaat-
regelen - deze stakeholdersdialoog voor medewerkers, opdracht-
gevers, onderaannemers, leveranciers en het management. Tijdens 
deze dialoog met ruim 60 stakeholders stond de klimaatneutrale 
bouwplaats centraal. Hoe kijken onze stakeholders tegen dit thema 
aan? Wat zijn de mogelijkheden en zijn er al succesvolle initiatieven 
bekend? Een mooi onderwerp om met elkaar over te discussiëren. 
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Bij De Nijs vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich goed voelen. 
Omdat ze onze collega’s zijn, maar ook omdat er zonder medewerkers geen De 
Nijs is. Met elkaar bepalen wij het rendement van de onderneming. Samen 
werken we aan mooie projecten. Onze medewerkers zijn professioneel, loyaal 
en goed opgeleid. Wij zetten ons in voor een gezond en gelukkig leven van onze 
medewerkers.  

Dienstverband mannen vrouwen

Onbepaalde tijd 242 29 271

Bepaalde tijd 15 1 16

Totaal 257 30 287

Contract mannen vrouwen

Part-time 30 21 51

Fulltime 227 9 236

Totaal 257 30 287

Duurzaamheid

Medewerkers
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Constante 
instroom

Juiste 
medewerker 
juiste plek

Je gehoord 
en gezien 

voelen
Fit & gezond

Kengetallen medewerkers

Constante instroom

Binnen De Nijs is van oudsher veel 
aandacht voor de opleiding van jonge 
vakmensen. De samenwerking met 
opleidingsinstituten Bouwmensen en 
Espeq was ook dit jaar uitstekend. 
Het aanbod was groot en het is gelukt 
om voor (bijna) iedereen een plek te 
vinden op de projecten. Het resultaat 
voor 2021: 36 stagiaires, bouwtalenten 
en leerlingen. 

Door de ‘zwaar werkregeling’ zien wij 
dat de uitstroom van medewerkers op 
leeftijd hoger is dan in eerdere jaren. 
Voor onze medewerkers is de zwaar 
werkregeling een goede regeling 
om fit en gezond het pensioen te 
bereiken. Voor De Nijs betekent dit 
wel dat we een hogere instroom van 
timmermannen nodig hebben om ons 

medewerkersbestand op niveau te 
houden. 
In het afgelopen jaar hebben we dan 
ook ingezet op het vinden van ge-
kwalificeerde timmermannen; nieuwe 
collega’s met ervaring in de bouw die 
toe zijn aan een nieuwe stap of andere 
werkgever. Naast timmermannen heb-
ben we ook altijd ruimte om goede 

In- en uitstroom 2021 In dienst Uit dienst

Bouwplaatspersoneel 85 6 11

Timmerfabriek 24 - 2

UTA 178 21 20

Totaal 287 27 43

werkvoorbereiders en uitvoerders aan 
te nemen. De doelstelling om per 
maand minstens één nieuwe collega in 
een van deze drie functies aan te ne-
men, is in ieder geval gehaald. Ook in 
2022 zal, naast de instroom van jong 
talent, de focus liggen op het aanne-
men van vakvolwassen werkvoorberei-
ders, uitvoerders en timmermannen.
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Ondanks alle 
digitalisering 
blijft vakmanschap 
noodzakelijk

BIM minor 

In de tweede helft van 2021 hebben vijf studenten van de HVA minor 
BIM-coördinatie meegedraaid met verschillende projectteams van 
De Nijs. De studenten hebben eerst tien weken theorie gevolgd op school 
en zijn daarna tien weken aan de slag gegaan in de praktijk. 
Zowel de studenten als De Nijs kijken enthousiast terug op deze 
periode. Drie studenten zullen in het vervolg van hun schoolcarrière ook 
bij De Nijs in deeltijd werkzaam blijven. 

Eén van de studenten is de in Amsterdam woonachtige Alisa die meedraai-
de in het team van het bouwproject Kavel O. Zij doet de opleiding Built 
Environment - bouwkunde met als afstudeerrichting projectmanagement. 
“Wat ik het leukste vond tijdens mijn werkveldoriëntatie is dat ik advies 
kon geven aan de aspectadviseurs. Dit heb ik door middel van issues in 
Solibri gedaan, maar ook tijdens vergaderingen. Tevens heb ik mogen 
onderzoeken hoe het met de BIM-maturity is gesteld bij 
De Nijs. Bij dit onderzoek heb ik met een kritisch oog gekeken naar de 
werkwijze bij De Nijs. Ik vond het dan ook ontzettend leuk om mijn bevin-
dingen en advies te presenteren.” 

Doorstromers
In 2021 was er veel aandacht voor 
medewerkers die de wens uit hebben 
gesproken zich bij De Nijs verder te 
willen ontwikkelen. Bij elke medewer-
ker met dit verzoek wordt gekeken 
naar de wensen, mogelijkheden en 
slagingskans en geven we samen een 
juiste invulling aan het persoonlijke 
ontwikkelplan. 

Opleidingen
In 2021 waren - vanwege de CO-
VID-maatregelen - de opleidingsmo-
gelijkheden beperkt. Toch volgden de 
medewerkers een behoorlijk aantal op-
leidingen: vakinhoudelijke trainingen, 
verplichte trainingen (BHV, VCA), in 
house trainingen zoals het Junior Pro-
fessional Programma (JPP), AFAS-intro-
ductiesessies en opleidingen waarmee 
medewerkers kunnen doorgroeien in 
hun functie. 

Daarnaast hebben we een belangrijke 
stap gezet voor het opleidingsplan 
door te starten met het online De 
Nijs Opleidingscentrum (DNO) in 
samenwerking met Studytube. In DNO 
komen alle opleidingen en trainingen 
bij elkaar. In 2021 zijn onder andere 
alle instructies voor Dalux en ons nieu-
we ERP-systeem AFAS via Studytube 
gedeeld met de medewerkers. 

Juiste medewerker op de juiste plek
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Medewerkers voelen zich gehoord en gezien

In 2021 was net als het voorgaande jaar 
veel aandacht voor het welzijn van onze 
medewerkers. 

Thuiswerkbeleid
Door Corona hebben veel medewerkers 
het grootste deel van het jaar vanuit 
huis gewerkt. In de zomer van 2021 is 
een enquête gehouden onder UTA-me-
dewerkers over het thuiswerken tijdens 
Corona en een permanent thuiswerk-
beleid. Met de uitkomsten van deze 
enquête is het De Nijs thuiswerkbeleid 
geformuleerd, waarbij medewerkers 
de mogelijkheid hebben om, indien 
mogelijk, twee dagen thuis te werken. 
In 2022 zal dit beleid geëvalueerd 
worden.
Tot op heden werkt het thuiswerkbe-
leid erg goed en zien we een grote 
bereidheid om dit zo goed mogelijk te 
combineren met werken op kantoor.  

Medewerkersbijeenkomsten
Wij vinden het belangrijk om periodiek in 
een andere setting met onze medewer-
kers van gedachten te wisselen over een 
aantal onderwerpen.  

-  Met ons bouwplaatspersoneel hebben 
wij, onder het genot van een maal-
tijd, van gedachten gewisseld over 
veiligheid en het De Nijs Opleidings-
centrum.

-  Het werkvoorbereidersoverleg en uit-
voerdersoverleg vonden plaats bij het 
project Lapis Lazuli in Heerhugowaard. 
Tijdens deze overleggen is gesproken 
over de veiligheid en V&G-deelplan-
nen en de introductie van AFAS bij 

  De Nijs.
-  Voor het eerst in bijna twee jaar 

hebben we op ons kantoor in War-
menhuizen weer een bijeenkomst 
georganiseerd voor nieuwe medewer-

Groei medewerkers
Aantal 

medewerkers
Voorbeeld

Binnen de eigen 
functiegroep

3
Van assistent werkvoorberei-
der naar werkvoorbereider

Nieuwe functiegroep 
op basis van logische 
doorgroei

4
Van timmerman naar 
assistent uitvoerder

Nieuwe functiegroep 
die beduidend anders is 

3
Van uitvoerder naar 
veiligheidskundige
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Fit & gezond 
naar je pensioen

DIA-gesprekken
Ook in 2021 zijn gesprekken gehouden 
voor een Duurzame Inzetbaarheid Ana-
lyse (DIA). Omdat deze gesprekken bij 
voorkeur fysiek worden gehouden, zijn 
ze na de bouwvak weer opgepakt voor 
medewerkers van 58 jaar en ouder.

Zwaar werkregeling
Net als in 2020 zijn medewerkers actief 
benaderd over de ‘zwaar werkregeling’. 
In totaal maakten zeven medewerkers 
gebruik van deze regeling, onder wie 
één UTA-medewerker. Vanaf 2021 
kunnen ook deze medewerkers onder 
voorwaarden gebruik maken van de re-
geling. Tot het einde van de regeling in 
2025 kan nog een aantal medewerkers 
van De Nijs gebruik maken van deze 
regeling. Wij gaan met deze medewer-
kers proactief in gesprek. 
 
Pensioenbijeenkomsten
In oktober zijn twee pensioenbijeen-
komsten georganiseerd voor dertig 
medewerkers (en partners) van 58 jaar 
en ouder. Zij kregen uitleg over het 

Gevraagd naar het mooiste werk in die 
veertig jaar noemt Chris de recente 
afbouw van een villa aan het Amster-
damse Albert Hahnplantsoen: “Werken 
met de beste materialen, heel veel 
domotica en super de luxe beveiligd. 
Onder de grond een zwembad van 5 
bij 25 meter. Je kunt het zo gek niet 
bedenken! Elke twee weken kwam de 
eigenaar met een doos gebak.” Op dit 
moment werkt Chris met een klein 
groepje collega’s aan de nieuwbouw 
van 24 woningen in Park de Velst in 
Heemskerk. 

Hallen en Missiehuis
Wil is meestal bezig met renovaties 
in Amsterdam. Op hem maakte de 
transformatie van de oude tramremise 
bij de Ten Katemarkt tot ‘De Hallen’ de 
meeste indruk. Nu is hij actief in het 
Missiehuis in Hoorn. “Een oud klooster 

waarvan we het casco renoveren. Na 
oplevering komt er horeca in de plint, 
en diverse medische en paramedische 
praktijken.”

Hermitage en kleinkinderen
Jaap, ooit begonnen als timmerman, 
woont in Schoorl, werkte voor De Nijs 
ook als maatvoerder en is leermeester 
geweest. Hij kan veel mooie werken 
opnoemen, maar zijn favoriet is de Her-
mitage aan de Amstel. Jaap werkt niet 
meer, maar heeft thuis zo zijn eigen 
projecten: “Een paar keer per week op 
de kleinkinderen passen en veel vaker 
dan voorheen wandelen in de duinen. 
Die liggen voor mij op loopafstand.”

Betrokken werkgever
Chris is qua wonen geen buurman van 
de anderen. Als een van de weinige 
medewerkers van De Nijs woont hij 

in Noord-Scharwoude. Daar is hij in 
zijn vrije tijd zijn eigen timmerman 
en die van de buren. “We wonen twee 
onder een kap dus als ik iets schilder 
of vertimmer, ga ik in een moeite door. 
De buren betalen mee en zorgen voor 
de koffie.” Hij heeft zich bij De Nijs 
altijd thuis gevoeld. “In 1981 kregen we 
een zwaar auto-ongeluk op weg van 
het werk naar huis. Een collega kwam 
daarbij om het leven. Toenmalig direc-
teur Jaap de Nijs heeft altijd contact 
gehouden met de ouders van die jon-
gen.” Toen Chris in 2001 ziek was, kon 
hij langere tijd niet werken. Hij belde 
directeur Thijs de Nijs met het slechte 
nieuws. “Nog diezelfde middag werd er 
een prachtige fruitmand bezorgd.”

Iedereen kent ze
Ook Jaap is een vat vol herinneringen. 
“Vooral goede, anders hou je het ook 
geen veertig jaar vol. Afgelopen jaar, 
net voor Sinterklaas, kwam Winfred de 
Nijs een pakketje bij me thuis brengen. 
Ze zijn me nog niet vergeten.” Ook 
in Schoorl kent iedereen De Nijs. “Ze 
weten dat ik er werkte; het autootje 
stond altijd op of bij het erf. De Nijs is 
een bekende naam. Vanwege hun steun 
aan de sport maar ook omdat ze in 
Schoorl door de jaren heen behoorlijk 
wat hebben gebouwd.”

Trots rondje
Wil groeide op in Warmenhuizen en 
loopt in een paar minuten naar De Nijs. 
Zijn huidige buurman is collega Michel 
de Nijs en als kind voetbalde hij met 
jongens uit de straat die Winfred en 
Dennys de Nijs heetten. “Het bedrijf 
betekent veel voor de omgeving, 
bijvoorbeeld bij het overeind houden 
van allerlei sportverenigingen. Dat 
vinden ze heel belangrijk en zo denkt 
de gemeenschap er ook over.” Wil vindt 
Amsterdam een bijzondere plek om in 
te werken. “Af en toe maak ik samen 
met mijn vrouw een rondje door de 
stad om te bekijken wat we er allemaal 
hebben gemaakt.”

Jubilarissen 2021

DDrie medewerkers van De Nijs vierden in 2021 
hun 40-jarig jubileum bij het bedrijf: 
timmerlieden Chris Bakker (59) en Wil Schipper 
(58) en uitvoerder Jaap Koortens (67), die in 
juni met pensioen ging. Ze komen samen in 
Bolletjescafé ‘De Klok’, op een paar honderd 
meter afstand van het huis van Wil.

Zonder goede herinneringen 
houd je het geen veertig jaar vol

‘Het bedrijf betekent veel 
voor Warmenhuizen’

kers. Via een quiz en een rondleiding 
door de timmerfabriek hebben nieuwe 
medewerkers nader kennisgemaakt 
met De Nijs.

-  De implementatie van AFAS per 1 
januari 2022 heeft voor elke mede-
werker bij De Nijs impact. Via het 
AFAS-portaal Insite kunnen mede-
werkers hun gegevens en hun verlof 
raadplegen. Ook registreren alle 
medewerkers via AFAS hun uren. 
In tien introductiesessies hebben 
medewerkers uitleg gekregen over 
AFAS. Tussen alle coronamaatregelen 
door een goede manier om andere 
collega’s weer een keer te zien en te 
spreken!

Coaching
In 2021 was veel aandacht voor de indi-
viduele hulpvraag van medewerkers op 
het vlak van persoonlijke ontwikkeling. 
Belangrijk in dit kader is het afstuderen 
van onze collega Corinne Weiffen-
bach als loopbaan- en persoonlijke 
ontwikkelingscoach. Zij heeft in 2021 
veel medewerkers eerstelijns coaching 
kunnen bieden en waar nodig kunnen 
helpen naar tweedelijns coaching: een 
groep vaste coaches met ieder hun 
specialisme, passend bij de hulpvragen 
van individuele medewerkers.

huidige pensioenstelstel, maar ook een 
toelichting op plannen die er liggen 
voor aanpassing van de Pensioenwet 
in 2026. Twee inhoudelijke sessies die 
door onze medewerkers goed gewaar-
deerd werden. 

Verzuim
Corona heeft uiteraard invloed op 
het verzuimpercentage. Wij zien dat 
UTA-medewerkers ondanks een co-
ronabesmetting veelal goed kunnen 
thuiswerken. Dit heeft een positieve 
invloed op het verzuimpercentage. Ons 
bouwplaatspersoneel kan daarentegen 
niet thuis werken. Daardoor ligt ons 
verzuimpercentage iets hoger dan voor 
corona, maar wel lager dan in 2020.  

Onze HR-afdeling houdt, samen met 
de bedrijfsarts en onze case manager, 
het langdurig verzuim nadrukkelijk in de 
gaten. We zien dat het lang verzuim ten 
opzichte van 2020 is gedaald. De voor-
naamste oorzaak van langdurig verzuim 
zijn lichamelijke klachten. 

Blik vooruit 
 
Om een topwerkgever te zijn en te blijven gaan we in 2022 door met het verder professionaliseren van 
ons HR-landschap. Zo willen we onder meer de groeilijnen van onze medewerkers binnen De Nijs verder 
structureren met meer aandacht voor de benodigde competenties en vaardigheden. Ook willen we het 
proces rondom functioneren en beoordelen anders vormgeven, waarbij meer ruimte ontstaat voor regel-
matig overleg en het actief sturen op groei en ontwikkeling. Andere aandachtspunten zijn onder andere 
het uitbouwen van het De Nijs Opleidingscentrum, het periodiek meten van de medewerkerstevredenheid 
en bewustzijn creëren voor een gezonde levensstijl. 

Ziekte-
verzuim

2021 2020

Percentage 3,83 4,58

Meldingen 
(aantal)

304 245

Ziektedagen 2.789 3.355

INTERVIEW
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Op de lange termijn streven we naar 
een CO2-reductie van 49% in 2030 in 
vergelijking met basisjaar 2014. Op de 
middellange termijn (eind 2023) willen 
we door het vermijden van fossiele 
brandstoffen en het reduceren van 
energieverbruik, de CO2 uitstoot met 
15% verlagen. Gerelateerd aan de om-
zet is een reductie van 35% het doel.
Om deze doelstellingen te bereiken, 
werken we aan verduurzaming van ons 
wagenpark, onze gebouwen en de 
bouwplaats en ontwikkelen we duur-
zame logistieke oplossingen.

De bouwsector gebruikt veel energie, bijvoorbeeld voor transport en werkzaam-
heden op de bouwplaats. Dit veroorzaakt direct en indirect uitstoot van CO2. 
We zullen nooit helemaal ontkomen aan energieverbruik, maar er liggen genoeg 
kansen om onze werkzaamheden duurzamer te organiseren. Zo werken we aan 
energiebesparing en duurzame energieopwekking met gebruik van slimmere 
logistiek en intelligente, duurzame bouwplaatsinrichting.

Verduurzamen 
wagenpark

Verduurzamen 
bouwplaats
Om de uitstoot op de bouwplaatsen 
te minimaliseren, hebben we een 
transitie ingezet van fossiele brand-
stoffen naar alternatieven; elektrisch 
of anders. Daarnaast werken we aan 
vermindering van de totale behoefte 
aan energie. Bij De Nijs gebruiken we 
100% groene stroom. Hiermee zijn 
we CO2-neutraal. Met het oog op de 
wetgeving en de klimaatconferentie 
van Glasgow in oktober 2021, kunnen 
we dus ‘eenvoudig’ onze CO2-uitstoot 
verlagen: ‘alles op groen’ en over op 
elektrisch. Toch zijn we er dan nog niet: 
het is prima dat we onze CO2-footprint 
verlagen, maar we vinden het niet de 
juiste insteek om ons elektraverbruik 
daarmee drastisch te verhogen.

Units en keten 
In 2021 zijn er veertien nieuwe, beter 
geïsoleerde units geleverd en ingezet. 
Ook de tien duurzame toiletunits, die 
sinds 2020 op de projecten worden 
ingezet, zijn inmiddels een vertrouwd 
beeld. De verduurzaming van de 
schottenketen begint serieuze vormen 
aan de te nemen. De schottenketen zijn 
verduurzaamd dankzij inzet van onze 
eigen timmerfabriek: qua isolatie en be-
glazing, maar ook door toepassing van 
ledverlichting en bewegingsschakelaars. 
We zitten nu op 80% van de verduur-
zamingsopgave. Komend jaar zal de 
laatste 20% nog verduurzaamd worden.

Verduurzaming schottenketen

  0% 20%  40% 60% 80% 100% 

2022

2021

2020

2019 

  Oud      Verduurzaamd

Verbruik op de bouwplaats 
Projecten van De Nijs verbruiken 
drie verschillende bronnen van ener-
gie: diesel, gas (vast en vanuit tank) 
en elektra. Ook hier is inzicht in de 
cijfers nodig om de juiste bespa-
ringsdoelen te kunnen stellen. Aan 
dit inzicht in 2021 hard gewerkt.
Bij analyse van de cijfers valt bij de 

De Nijs hanteert sinds 2021 voor alle 
binnenstedelijke projecten het zoge-
noemde ‘cross-dock’ voor het leveren 
van materiaal en materieel. Afhankelijk 
van de situatie kiezen we een voor-
keursleverancier voor het beleveren 
van het gros aan materiaal. Het overige 
materiaal wordt bij deze voorkeurs-
leverancier afgeleverd. Beide mate-
riaalstromen en eventueel materieel 
worden gebundeld en in één vracht op 
het werk geleverd, waarbij het volume 
voldoende is (maar zeker niet meer) 
voor de komende twee tot drie dagen. 
Dit leidt tot minder binnenstedelijke 
ritten en daarmee minder CO2-uit-
stoot, minder overlast voor de buurt 
en ‘Rust, Ritme en Reinheid’ op de 
bouwplaats.

Ontwikkelen duurzame logistieke oplossingen
Eind 2020 stonden we aan de start van 
het tweede project met ‘cross-dock’: 
Wormerveerstraat. Begin december 
2021 is het project opgeleverd en zijn 
de data geanalyseerd. Net als bij ons 
eerste cross-dockproject (Hotel Gel-
dersekade) zien we enorme 
verbeteringen: 

-  Van zo’n 350 naar 140 ritten (-210), 
een vermindering van ruim 60% op 
het totaal. Als we alleen naar de 
‘cross-dock’-materialen kijken, is die 
vermindering zelfs 70%.

-  Vermindering van 420 losuren leidt 
tot minder overlast voor de buurt en 
versnelling van ons bouwproces.

Die 210 verminderde ritten, tegen 
vijf binnenstedelijke kilometers, staan 
gelijk aan bijna 1 ton CO2, 3 kilogram 
NOx en 150 gram fijnstof die op het 
project dus niet uitgestoten zijn. 
Dankzij gebruik van GTL-brandstof 
door Van Keulen is zelfs een reductie 
van 1,2 ton CO2, 3,6 kilogram NOx en 
180 gram fijnstof gehaald: totaal 75% 
reductie op de emissie!

Blik vooruit 
 
Het komend jaar gaan we het energieverbruik op de bouwplaats verder verbijzonderen. Daar waar mogelijk 
kiezen we voor elektrische aandrijving in plaats van diesel. Dit komt ook tot uiting in ons huurbeleid. 
Diverse projecten met cross-dock staan in de startblokken. In Amsterdam zijn dat Zeeburgerdijk en het 
Nationaal Holocaust Museum (beide via Van Keulen bouwmaterialen), in Heerhugowaard De Draai, 
in Heemskerk De Velst en in Leiden project Robijnhof (alle drie met BMN bouwmaterialen).

inzet van materieel op de projecten 
een flinke daling in inzet van diesel-
aangedreven machines op, even-
als de stijging in inzet van hybride 
machines.

CO2 footprint de Nijs 2021

5%11%
9%

75%

  Elektriciteit         Verwarming 
  Zakelijke auto      Zakelijke auto privé

Onze CO2-uitstoot wordt voor een 
groot deel veroorzaakt door het 
wagenpark. Een logische stap is om te 
kijken hoe we de CO2-uitsloot hiervan 
kunnen verlagen. Dit kan door auto’s te 
vervangen door elektrische auto’s, min-
der auto’s in te zetten en bestaande 
auto’s minder frequent in te zetten. Het 
inzetten van meer elektrische auto’s is 
afgelopen jaar goed gelukt.

Energie en CO2

Duurzaamheid

Verduurzamen
wagenpark

Verduurzamen
gebouwen

Verduurzamen
bouwplaats

Duurzame
 logistieke 

oplossingen

Verduurzamen 
gebouwen
Inzicht in ons energieverbruik is essen-
tieel om de juiste keuzes te maken als 
het gaat om besparingen. Dit inzicht 
is afgelopen jaar voor al onze gebou-
wen verkregen. Duidelijk is dat we een 
besparingsstap kunnen maken door 
volledig over te gaan op ledverlichting. 
Dit is uitgewerkt in een gefaseerd plan 
waarvan het eerste deel in 2021 is 
gerealiseerd. De wens bestaat om het 
energieverbruik nog verder te verbij-
zonderen. Dit pakken we op door het 
energieverbruik per verbruiksapparaat 
te monitoren. 
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Algemeen directeur Peter Gomes vertelt 
dat zijn grootvader Arie Gomes een 
kleine garage dreef in Alkmaar. Net na de 
Tweede Wereldoorlog kocht hij een stuk-
je land in Warmenhuizen, met een boor-
toren erop. Het schuurtje op dat landje 
werd door de jaren heen een werkplaats 
en in 1983 bouwde De Nijs er voor Gomes 
een nieuw verkooppunt voor trucks en 
bestelwagens. 

Ondernemend volkje
Inwoners van Warmenhuizen noemt hij 
‘een ondernemend volkje’. Ooit waren, 
onafhankelijk van elkaar, drie bedrijven 
uit Warmenhuizen genomineerd voor de 
Gazellen Awards van het Financiële 
Dagblad. “Dat is een jaarlijkse prijs voor 
snelgroeiende ondernemingen. Die 
bedrijven heetten Beemsterboer, De Nijs 
en Gomes. Niemand ging met de award 
aan de haal, maar we kregen wel een 
gezamenlijk etentje aangeboden.”

Iedereen pakt zijn rol
De generaties binnen beide familiebe-
drijven lopen niet helemaal gelijk. Qua 
leeftijd zit Peter tussen de derde en vier-
de generatie De Nijs in. Zijn kinderen zijn 
nog niet actief in het bedrijf. Zij zijn nog 
druk met hun studies. Peters zoon van 19 
kiest wel voor een ‘automotive’ richting 
en studeert aan de IVA Autoschool in 
Driebergen. “Er zijn op dit moment vier 
aandeelhouders: mijn broer, mijn vader, 
mijn oom en ik. Vader Piet en Oom Tinus 
zijn in de tachtig en alleen nog zijdelings 
betrokken. Mijn broer Carl is verant-
woordelijk voor de logistiek binnen 
het bedrijf. Iedereen pakt zijn rol. Dat 
is typisch voor familiebedrijven. Je ziet 
het door de jaren heen bij De Nijs ook 
gebeuren.”

Extra punten voor de buren
De relatie met buren De Nijs is altijd goed 
geweest. “Als er iets is wat ons allebei 
raakt, overleggen we. Daarnaast hebben 
we ook een bijzonder warme zakelijke 
relatie. We sparren regelmatig: wat is 
goed voor De Nijs, wat is haalbaar? Wij 
zien het als onze taak De Nijs te helpen 
extra punten te scoren op mobiliteit en 
vergroening van het wagenpark; dat ver-
groot de kansen bij aanbestedingen.”

Peter Gomes - buurman en algemeen directeur van 
                            Gomes Mercedes-Benz

GGomes Mercedes-Benz verkoopt, verhuurt, repareert 
en onderhoudt alles wat Mercedes-Benz produceert: 
personenwagens, bestelwagens, trucks en trailers. 
Eén van een dozijn – overwegend in Noord-Holland 
maar ook in Utrecht en het Limburgse Echt gesitueer-
de – vestigingen staat op de locatie in Warmenhuizen 
waar alles begon, letterlijk grenzend aan het domein 
van De Nijs.  

Wagenpark Gomes Mercedes-Benz levert 
al decennia personenwagens, bestelwa-
gens en trucks aan De Nijs. Naast Gomes 
neemt De Nijs voertuigen af van Volks-
wagen en LeasePlan. Een groeiend deel 
van het wagenpark is hybride of wordt 
elektrisch aangedreven.

Grondstoffen & afval

Circulair bouwen

Circulair bouwen is zodanig bouwen 
dat de meeste materialen opnieuw 
bruikbaar zijn als een gebouw in 
de toekomst wordt gedemonteerd. 
Daarbij passen we zoveel mogelijk 
niet-samengestelde producten toe. 
De gedachte erachter is niet alleen 
het produceren van zo min mogelijk 
bouwafval, maar ook anticipatie op de 
eindigheid van de hoeveelheid grond-
stoffen. Op een dag is bijvoorbeeld 
het aluminium gewoon op. Daarom 
wordt een gebouw in de toekomst niet 
meer gesloopt, maar geoogst.

Circulair ondernemen vraagt van on-
dernemers dat ze anders gaan denken, 
over de grenzen van het eigen bedrijf 
heen kijken en meer samenwerken. Zo 
ontstaan nieuwe ideeën en business-
modellen. Vorig jaar nam De Nijs deel 
aan de Rabobank Circulair Onderne-
men Challenge, om onze circulaire 
kansen in beeld te brengen en nieuwe 
ideeën en oplossingen te bedenken 
om onze circulaire ambities waar te 
maken.

Houtbouw
Op 21 oktober tekenden De Nijs en 
meer dan 80 andere organisaties met 

INTERVIEW

Duurzaamheid

Onze grond 
grenst letterlijk 

aan die van 
De Nijs
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Circulair
bouwen

Afval-
scheiding

Binnen de hele bouwketen groeit de aandacht voor 
grondstoffen. Dat is logisch, want het aftellen is begonnen: 
over 96 maanden gaan we bouwen met 50% minder grond-
stoffen. De noodzaak van een circulaire economie komt niet 
uit de lucht vallen. Ook dit jaar heeft de mensheid weer meer 
grondstoffen gebruikt dan de aarde in één jaar ter beschik-
king kan stellen. ‘Earth Overshoot Day’ viel in 2021 in 
Nederland al op 29 juli.

de MRA (Metropool Regio Amsterdam) 
een convenant genaamd ‘Green Deal 
Houtbouw’. Het streven van het con-
venant is vanaf 2025 jaarlijks minimaal 
20% van de woningproductie in de 
MRA in houtbouw uit te voeren.

Vooruitlopend op 2025 zijn wij inmid-
dels met een tweetal houtbouwprojec-
ten bezig die grotendeels gebouwd 
zullen worden met Cross Laminated 
Timber (CLT). Het CLT komt uit Euro-
pese, duurzaam beheerde bossen en 
wordt door de leverancier op maat 

gezaagd. Op de bouwplaats wordt 
het hele gebouw in een paar weken 
in elkaar gezet. Dat betekent: minder 
vervoersbewegingen, minder impact 
op de omgeving en minder stikstofuit-
stoot.

Eén van de houtbouwprojecten is 
Woodstone in Heerhugowaard. De 
Nijs ontwikkelt hier bijna 200 appar-
tementen verdeeld over vijf woonto-
rens, waarbij de constructie vanaf de 
eerste verdieping volledig in hout zal 
worden uitgevoerd. Eind 2021 zijn wij 
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begonnen met de realisatie van een 
mock-up bestaande uit drie apparte-
menten. Deze mock-up zal de komen-
de maanden onderworpen worden 
aan diverse testen door TNO voor 
wat betreft onder andere geluid en 
brandwerendheid. Op basis van deze 
uitkomsten zullen wij ons technisch 
ontwerp verder vervolmaken. Ook 
geldt de realisatie van de mock-up als 
een leerschool voor onze medewer-
kers en onze onderaannemers voor de 
realisatie van de vijf woontorens. Wij 
verwachten in 2022 de verkoop van 
deze appartementen te starten, waarbij 
nog hetzelfde jaar gestart kan worden 
met de bouw. 
 
De verwachting is dat het aandeel 
houtbouw in onze orderportefeuille de 
komende jaren verder gaat stijgen. We 
zijn inmiddels met meerdere woning-
corporaties en institutionele beleggers 
in gesprek over houtbouw.

MPG (Milieuprestatie Gebouwen)
Circulariteit is materialen hergebruiken 
of hernieuwbare materialen toepassen 
die zelf weer terug groeien, zoals hout, 
hennep of vlas. Circulaire materialen 
hebben over het algemeen een lage 
milieu-impact. De MPG-score laat de 
milieu-impact van materialen voor een 
gebouw als geheel zien. Het streven 
naar lage MPG-scores valt samen 
met het toepassen van hernieuwba-

re materialen. De Nijs stelt zich een 
MPG-score van 0,55 ten doel in 2023 
op projecten uit eigen ontwikkeling. 
Dit is een lagere score dan door de 
wet vereist is (0,8 per 1 juli 2021). 

De volgende MPG-scores worden op 
dit moment behaald:

Losmaakbaarheid
In het kader van losmaakbaarheid 
bestaat nog geen uniforme meetlat 
om te beoordelen hoe goed een 
onderdeel of gebouw als geheel te de-
monteren is. In 2021 is wel een eerste 
opzet gepubliceerd van de ‘losmaak-
baarheidsindex’. De ontwikkelingen 
staan intussen niet stil. Droge verbin-

Afvalscheiding

dingen zoals geschroefde, geklemde 
en geklikte verbindingen zijn beter dan 
verlijmde of ingestorte verbindingen. 
Losmaakbaarheid vraagt bewust ge-
drag van architecten en constructeurs 
en van onze eigen uitvoeringsteams 
en leveranciers. Nu wordt vaak nog 
niet gekeken naar demontage. Met 
de toepassing van prefab badkamers 
op Tangent zetten we een volgende 
stap. De Nijs wil voor veel gebouwon-
derdelen (bijvoorbeeld meterkasten) 
en bouwkundige details (denk aan 
verbinding stelkozijn- kozijn) een eigen 
De Nijs-standaard ontwikkelen waarin 
losmaakbaarheid is meegenomen.

Materialenpaspoort
In een materialenpaspoort is vastge-
legd uit welke materialen een gebouw 
is opgebouwd, zodat traceerbaar is 
welke materialen uit het gebouw kun-
nen worden hergebruikt. De doelstel-
ling om 50% van onze projecten voor 
beleggers vanuit de projectontwikke-
ling in een materialenpaspoort niveau 
2 te zetten, is in wording. Dit is minder 
gemakkelijk dan het op voorhand leek. 
Concreet hebben wij ‘De Vondeltuin’ 
op niveau 2 in een materialenpaspoort 
gezet en zijn wij in gesprek met de 
opdrachtgever van projecten ‘Kavel 
O track 9’, ‘Houthavens Eiland 6’ en 
‘Galgeriet Monnickendam’ om op 
dezelfde wijze een materialenpaspoort 
te maken. 

Jaar
Hoeveelheid 

afval (m3)

2021 22.496

2020 31.362

2019 24.777

scheiding van afval op de projecten. 
We komen in 2021 uit op een schei-
dingspercentage van 44%.Dit betekent 
dat wij de door ons gestelde doelstel-
ling niet hebben gehaald. Uit analyse 
blijkt dat dit vooral komt doordat wij 
in 2021 veel grote projecten hebben 
opgeleverd. Met name in de afbouw-
fase (de laatste fase voor oplevering) is 
sprake van veel lastig te scheiden afval, 
waardoor wij in die fase meer dan 50% 
bouw- en sloopafval hebben. 

Blik vooruit 
 
Op het gebied van grondstoffen en afval zullen naar verwachting in 2022 grote stappen gezet worden met 
een verdere interne aanscherping van de MPG-score en de verdere doorontwikkeling van onze ambities op 
het gebied van houtbouw. In 2022 ligt de focus vooral op afval. Wij gaan de cijfers aanscherpen door niet 
alleen per jaar maar ook per project te meten. Daarnaast willen wij niet alleen beter ons afval scheiden, 
maar juist ook de hoeveelheid afval op de bouwplaats verder verminderen.  

Afvalscheidingspercentage (m3)

  0% 10% 20%  30% 40% 50% 60% 70% 

Doelstelling

2021

2020

2019

Via een digitaal afvalportaal hebben 
onze medewerkers zelf inzicht in de 
afvalstromen die ontstaan. De rappor-
tages laten zien hoe de afvalscheiding 
van schoon puin, afvalhout, bouw- en 
sloopafval is verdeeld. Met deze extra 
informatie creëren we bewustwording 
bij de medewerkers en reiken we hen 
de benodigde kennis aan om duurza-
mer met afval om te gaan.

Scheidingspercentage
Onze doelstelling is te komen tot maxi-
maal 50% bouw- en sloopafval bij de 

Afvalscheiding

  Bouw & sloopafval 55,9%    
  Puin 26,9%
  Hout 13,4%    
  Bedrijfs/restafval 1,5%
  Papier/karton 0,8%    
  Overigen 1,5%

Projecten MPG-score

Brokking - De Tuinen en Arsenaal 0,87 

Women’s Eye 0,69 

Herontwikkeling Delflandplein 0,50 

Lapis Lazuli  0,49 

Robijnhof  0,58*

Kavel Z4  0,72 

Tangent  0,35 

De Velst  0,60 

Podiumbuurt Kavel B  0,60 

Slachthuisterrein  0,45*

*Gemiddelde score van verschillende  gebouwen.

Op onze bouwplaatsen scheiden wij 
zoveel mogelijk afval. Er worden tot 
wel acht stromen ingezameld.

bouw & 
sloopafval

gips

hout
isolatie-

materiaal

karton

folie

puin
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Bewuste Bouwers

Met behulp van ‘Bewuste Bouwers’ 
werken we aan goed omgevings-
managent. Bouwplaatsen worden 
aangemeld bij Bewuste Bouwers. Een 
Bewuste Bouwer heeft tijdens het 
bouwproces en op de bouwplaats veel 
aandacht voor omgevingscommunica-
tie, duurzaamheid en veiligheid. Zo is 
de bouwplaats beter verbonden met 
de buurt en de gemeenschap.

De Nijs heeft in 2021 negen nieuwe 
projecten aangemeld bij de Bewuste 
Bouwers. In totaal waren 24 bouw-
plaatsen aangemeld. Op deze projec-
ten zijn we bereikbaar voor klachten uit 
de omgeving via de website verbeter-
debouw.nl. Langs deze weg ontvingen 
we diverse reacties uit de omgeving, 
waarop we hebben geanticipeerd. In 
totaal zijn 42 klachten gemeld, waar-
van de meeste gingen over geluids-
overlast. 

Ook verzorgt Bewuste Bouwers audits 
van onze bouwplaatsen waarbij gelet 
wordt op de omgevingscommunica-
tie, duurzaamheid en veiligheid. In 
2021 heeft Bewuste Bouwers 9 audits 
uitgevoerd op onze bouwplaatsen met 
een gemiddelde score van 7,4. Onze 
doelstelling, een gemiddelde score 
van 7,5 voor deze audits, is daarmee 
net niet gehaald. 

FSC

Het Bouw- en Houtconvenant bestaat 
sinds 2013. Een groep bedrijven heeft 
zich samen met FSC Nederland inge-
zet voor 100% duurzaam houtgebruik. 
De Nijs heeft dit convenant gete-
kend, wat betekent dat wij duurzaam 
geproduceerd hout toepassen in onze 
ontwikkelprojecten.
 
Op 24 september 2021 werd wereld-
wijd ‘FSC Friday’ gevierd. Een be-
langrijke dag om stil te staan bij wat 
ons bedrijf doet in het belang van de 
bossen en om daarmee naar buiten 

te treden. De keuze voor FSC-hout is 
belangrijk om wereldwijd bossen te 
behouden en daarmee klimaatveran-
dering tegen te gaan. Dit jaar hebben 
we scholieren - leerlingen van groep 7 
- uitgenodigd in onze timmerfabriek. 
De kinderen hebben een presentatie 
gehad over circulair bouwen en her-
gebruik van materialen. Ter verdui-
delijking werden isolatiematerialen 
doorgegeven, samengesteld uit papier 
en houtvezels, en gevelbekleding ge-
maakt van gerecycled plastic. De klas-
sen kregen een gerecycled vogelhuisje 
mee, gemaakt door de timmerfabriek, 
om op te hangen op school en volg-
den een rondleiding door de fabriek. 
De Espeq Techniekbus was aanwezig 
met een timmeropdracht. Het was een 
leuke, gezellige en leerzame ochtend 
voor de leerlingen van basisschool 
De Hoge Ven.

Gebouwde omgeving

Bij het Haarlemse Slachthuisterrein investeren we in een duurzame en 
leefbare omgeving met het terugdringen van het aantal geparkeerde auto’s. 
Een voorbeeld is het introduceren van deelauto’s en het bieden van faci-
liteiten en services gericht op lopen, fietsen en openbaar vervoer. De auto 
heeft de laagste prioriteit bij de indeling en verdeling van de ruimte. Verder 
bieden we maatwerk deelmobiliteit en mobiliteitsbundels aan, aansluitend 
bij het bewonersprofiel. Het aanbod van deelmobiliteit vindt plaats vol-
gens het principe ‘The more you share, the more you have’. We verstrekken 
een door de bewoners gedeeld parkeerrecht, dus geen eigendom van par-
keerplaatsen en stallingsruimte. Dit draagt bij aan beperking van het eigen 
auto- en fietsbezit en voldoende aanbod van parkeer- en stallingsruimte.

DuurzaamheidDuurzaamheid

Gemeenschap 
& omgeving

Wij houden veel rekening met de gemeenschap 
en de omgeving waarin we bouwen. Immers, 
waar we bouwen veroorzaken we overlast. Wij 
willen deze overlast graag zo beperkt mogelijk 
houden. Dat begint bovenal met een goede, dui-
delijke en tijdige communicatie vanaf onze kant. 
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INTERVIEW

“Die gedragscode kent vijf pijlers”, 
zegt bedrijfsleider Frank Ligthart: 
“Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu 
en Verzorgd. Dat betekent voor de 
mensen in de uitvoering dat ze zich 
bewust zijn dat ze te gast zijn in een 
woonbuurt. Niet om zeven uur ’s och-
tends de radio op tien. Geen ronkende 
motoren van de transporteurs als de 
buurt nog slaapt. De bouwplaats blijft 
schoon en opgeruimd. Wat eraf waait, 
wordt regelmatig met een knijpertje 
opgeruimd.” 

Meer transparantie, minder 
klachten
Frank werkt sinds 2013 voor De Nijs. 
Eerst als uitvoerder, sinds 2017 als be-

drijfsleider. Voor hem is Bewust 
Bouwen een doorlopend proces. 
“We bespreken dit al aan de inkoop-
tafel met de leveranciers. Het staat in 
de contracten; iedereen is op de hoog-
te. Je bent er als bedrijfsleider dage-
lijks mee bezig.” Die duidelijkheid en 
transparantie is er ook naar de buurt. 
“We communiceren voortdurend met 
bewoners en ondernemers en zijn goed 
bereikbaar voor informatie en com-
mentaar. Dit alles leidt tot veel minder 
klachten van omwonenden.” 

Kavel Z4: goed voorbeeld
Dat geldt ook bij één van Franks hui-
dige projecten in Amsterdam Noord, 
Kavel Z4. “We vullen hier de laatste 

postzegel. Het is best een De Nijs-wijk-
je. We hebben in deze omgeving aan 
meerdere projecten gewerkt.” Alle 
klachten en vragen die binnenkomen 
uit de buurt rond het project, worden 
door de projectsecretaresse opgepakt. 
“Vervolgens zorgen we voor goede 
opvolging.”

“Langs het drukke naastgelegen 
fietspad hebben we vier extra lan-
taarnpalen met ledverlichting – op 
schemerschakelaars – opgehangen 
om de (sociale) veiligheid te kunnen 
waarborgen. Dit wordt door Bewuste 
Bouwers gezien als ‘Goed Voorbeeld’. 
We scoorden mede daardoor met Kavel 
Z4 een acht, het hoogst haalbare.”

Frank Ligthart - bedrijfsleider

DDe Nijs meldt in principe alle bouwprojecten aan bij Bewuste Bouwers: 
een groep opdrachtgevers, ontwikkelaars en aannemers die een 
gedragscode hebben afgesproken voor ‘professionalisering van de 
bouwsector op het raakvlak van de bouwplaats en haar omgeving’. 

Bewuste 
Bouwers, 
beste buren

Bewust omgaan met geluid, zeker als 
de buurt nog slaapt

Kavel Z4 Dicht bij het Noordelijke eind-
station van de Noord-Zuidlijn bouwt De 
Nijs Kavel Z4 in opdracht van Syntrus 
Achmea: 163 huurappartementen in het 
middensegment, verspreid over twee 
woontorens en twee middengebouwen.
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Klantreis

We zien vanuit de markt vraag naar 
een toenemende commerciële rol 
voor De Nijs om te zorgen dat kopers 
ook echte ambassadeurs zijn van onze 
projecten. Dit begint al in de (verkoop)
voorbereiding. Met de komst van een 
klantmanager is hier een adequaat 
antwoord op gegeven.  
Afgelopen jaar hebben we de klantreis 
beschreven: hoe beleeft de klant het 
kopen van een woning bij De Nijs? In 
2022 zullen we de klantreis verder uit-
werken door het standaardiseren van 
de documenten en communicatiemid-
delen die behoren tot de klantreis. 

Klanttevredenheid
Opdrachtgevers
Wij zijn continu in gesprek met onze 
opdrachtgevers. In deze gesprekken 
wordt op informele wijze besproken 
hoe het gaat en worden de verwach-
tingen over en weer getoetst, niet 
alleen projectinhoudelijk maar ook 
over hoe we beter kunnen samenwer-
ken. Vanuit de directie zijn gesprekken 
gevoerd met ontwikkelaars, institutio-
nele beleggers en woningcorporaties. 
Deze gesprekken maken duidelijk dat 
de we voldoen aan de verwachtingen. 
Dit blijkt ook uit nieuwe werken die we 
voor deze opdrachtgevers (al dan niet 
in bouwteam) mogen uitvoeren. 

Kopers
Door middel van online enquêtes 
meten we de klanttevredenheid van de 
kopers. Na afronding van elke fase in 
de klantreis wordt een enquête uitge-
stuurd. De klantreis bestaat uit 5 fases: 
Onze doelstelling is om gemiddeld 
een 7,5 te scoren. In 2021 hebben we 
707 enquêtes verstuurd voor 562 wo-
ningen. De respons van onze klanten 
was 36%. Ons gemiddelde cijfer kwam 
uit op een 7,3.

Wet Kwaliteitsborging
Voor de implementatie van de Wet 
Kwaliteitsborging, die vooralsnog in 
2022 ingaat, hebben we het proces 
‘kwaliteitsborging project’ opgesteld. 
Hierin staat beschreven wat we binnen 

Blik vooruit 
 
Naast informele gesprekken met onze opdrachtgevers zullen we komend jaar een enquête ontwikkelen 
die deze klanttevredenheid toetst. Ook zullen we doorgaan met het toetsen van de klanttevredenheid van 
onze kopers na elke fase. De uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken gebruiken we voor het 
doorvoeren van verbeteringen in de klantreis. 
Voor de Wet Kwaliteitsborging is het belangrijk dat voor elk project van tevoren de risico’s in kaart worden 
gebracht, waarbij beheersmaatregelen worden bepaald en een borgingsplan wordt opgesteld.

Klantgericht
Focus op de klant is een van de speerpunten bij De Nijs. Onze opdrachtgevers 
staan centraal in ons bouwproces en de koper van een woning in onze klantreis. 
Het continu waarde toevoegen van waarde voor onze klanten is daarbij het uit-
gangspunt. Hoe komen we tot een bouwwerk dat voldoet aan alle gestelde eisen 
en hoe zorgen we ervoor dat het gehele proces klantvriendelijke verloopt.

 de verkoop en oriëntatiefase

     het meer- en minderwerk

                        de bouwfase

                de oplevering

                de nazorg en garantie

1

2    

3

4

5

De klantreis bestaat uit 5 fases:

De Nijs moeten doen om te zorgen dat 
onze bouwwerken voldoen aan de Wet 
Kwaliteitsborging.
Hiervoor is ons keuringsproces aan-
gepast. Er zijn nieuwe keuringslijsten 
ontwikkeld. Dit is afgestemd met onze 
uitvoering maar ook met de externe 
borgers. Om te testen of dit keurings-
proces voldoet en werkbaar is, zijn 
we voor het project De Velst een pilot 
gestart volgens de richtlijnen van SWK. 
In 2021 hebben we ook twee pilots 
afgerond conform de richtlijnen van 
Woningborg. Ons doel is ons kwali-
teitssysteem zo in te richten dat we 
voldoen aan de eisen, ongeacht de 
borger die van toepassing is. Dit kan 
namelijk per werk verschillen.

Cees Zwanenburg - kruidenier

Z Zijn Vomar-visitekaartje vermeldt als functie: kruidenier. Zelf is Cees 
Zwanenburg nog actief als voorzitter van de Raad van Commissarissen. 
De leiding van het familiebedrijf is inmiddels in handen van de vierde 
generatie. Cees’ oudste zoon leidt de vijftien jaar geleden aangekochte 
winkelketen Ranzijn Tuin & Dier. De jongste is financieel directeur van 
Vomar en het eigen vastgoedbedrijf Hoorne Vastgoed in Uitgeest. 

“Bij retail gaat het om de locatie”, 
legt Zwanenburg uit. “Daarin moet je 
investeren. In grond en panden, maar 
ook in de directe omgeving. Omdat we 
er ook zelf in werken, is kwaliteit extra 
belangrijk. Daarom hebben we onze 
eigen vastgoedpoot die investeert, ont-
wikkelt en belegt. We exploiteren zo’n 
460.000 vierkante meter onroerend 
goed en 900 huurcontracten.” 

Van melkboer tot kruidenier
Ruim een eeuw geleden stuurde een 
boer uit Broekpolder een van zijn 
zoons naar IJmuiden om melk uit te 
venten. “Dat was mijn Opa. Oma pro-
beerde thuis zo veel mogelijk te ver-
kopen.” Uiteindelijk werd de melkboer 
een kruidenier. Drie broers verkochten 
levensmiddelen in respectievelijk 
Beverwijk, IJmuiden en Haarlem. Eind 
jaren zestig gingen Cees Zwanenburg 
en zijn vader aan de slag met het 
Vomar-concept: “Beperkt assortiment, 

lage prijzen, veel voordeel. Dat sloeg 
geweldig aan.” 

De kunst van het samenwerken
Zwanenburg ziet veel overeenkomsten 
tussen Vomar/Hoorne Vastgoed en De 
Nijs. “Onze functies zijn deels gelijk: 
ontwikkelen en investeren. Daarna 
liggen ze in elkaars verlengde: De Nijs 
bouwt en wij pakken de exploitatie 

op. Twee Noord-Hollandse familiebe-
drijven van de vierde generatie. Buren. 
Gewone, nuchtere mensen die elkaar 
goed verstaan: duidelijk, eerlijk, di-
rect.“ Er is een verschil tussen samen-
werken binnen een bedrijf en samen-
werken met een ander bedrijf. “Die 
kunst verstaan we. In onze samenwer-
king is geen onderlinge hiërarchie. We 
luisteren naar elkaar en vullen elkaar 
aan met frisse, creatieve ideeën. Dat 
brengt ons naar ‘the next level’.”

Minder bewegingen
De meeste Vomar-winkels zijn echte 
buurtsupers. “Vijfentwintig jaar gele-
den hadden we voor bevoorrading 120 
tot 150 vrachtwagenbewegingen per 
supermarkt per week nodig. Nu heb-
ben we een eigen distributiecentrum. 
Vandaaruit rijdt er per locatie nog één 
vrachtwagen per dag met zowel onge-
koelde als gekoelde en diepgevroren 
producten.”

Starters en herintreders
In Coronatijd mogen de winkels geen 
koffie schenken voor de klanten. Dat 
heeft een enorme impact op het sociale 
leven, aldus Cees Zwanenburg. “Voor 
buurtbewoners is de supermarkt een 
ontmoetingsplaats. Je vindt er alle 
producten, maar ook alle rangen en 
standen. Veel mensen beginnen hun 
werkzame leven bij ons. De CEO van 
Corendon vertelde me dat ik ooit zijn 
eerste baas was. Dat gold ook voor zijn 
zus, die nu staatssecretaris is. En: niet 
alleen starters, ook herintreders kun-
nen altijd in de supermarkt terecht.”

Hoe hij De Nijs in het kort zou om-
schrijven? “Ze weten verdraaid goed 
wat ze kunnen en wat ze niet kunnen: 
waar ze zelf sterk in zijn en wat ze 
beter aan een ander kunnen overlaten.” 
Waarvan akte.

Ze weten verdraaid goed 
wat ze willen en kunnen

INTERVIEW

Wonen, werken, winkelen In 2021 werkten 
De Nijs en Hoorne Vastgoed onder meer aan 
een groot project op Cruquiuseiland met 220 
appartementen en 6.000 m2 bedrijfsruimte 
en aan project ‘De Draai’ in Heerhugowaard 
Noord: 31 appartementen boven een winkel-
plint met – uiteraard – een Vomar.
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lever je op aan degene na jou in het 
proces? Uit deze gesprekken komt 
naar voren dat we een aantal stappen 
op het gebied van leveranciersma-
nagement moeten zetten. Ook de 
Technisch Ontwerpfase vraagt om een 
andere invulling. 

Leveranciersmanagement
Bij de keuze van een leverancier zijn 
prijs en tijd altijd belangrijk, maar voor 

INTERVIEW

“Wij zijn een echte onderaannemer”, 
zegt Ted. “We richten ons op heiwerk: 
palen slaan om een constructie te 
dragen en damwanden - tijdelijk of 
definitief - om ondergrondse parkeer-
garages te helpen realiseren. We passen 
goed bij De Nijs en werken veel voor 
ze. Ook ons dochterbedrijf De Waalpaal 
is momenteel actief voor De Nijs: The 
Mayor in Amstelveen krijgt een nieuwe 
functie, waarbij we inpandig heien met 
kleinere machines.”

Groot in Amsterdam
“Voor ons is De Nijs een belangrijke 
klant”, vervolgt hij. “Ieder jaar zijn er 
wel drie tot vijf projecten die we samen 
doen. De Nijs als hoofdaannemer en 
vaak als ontwikkelend bouwer, wij als 
onderaannemer voor funderingspalen, 
damwanden of allebei. De Nijs is niet 
de grootste bouwer ván Amsterdam, 
maar wel ín Amsterdam.”

Bloed gaat stromen van 
complex werk
Het gaat vaak over de chemie tussen 
familiebedrijven. “Je bent allebei met 
de toekomst bezig. Kwaliteit is leidend. 
Je kunt kritisch op elkaar zijn als je 
maar duidelijk communiceert. Daar 
leren we van, zodat het op een volgend 
project nog beter gaat.” De Nijs bouwt 
ingewikkelde dingen op lastige locaties. 
“Daar komt een stevige, vaak complexe 
fundering bij kijken. Dan begint ook bij 
onze mensen het bloed te stromen, zo-
wel bij de medewerkers in de bouwput 
als bij de vrachtwagenchauffeurs die 
materieel en materialen aanvoeren. Als 
De Nijs bouwt is dat meestal binnen-
stedelijk, heel vaak met een parkeer-
kelder. Dan komen wij optimaal tot ons 
recht.”

Stil heien
De grootste hei-installatie van Van ’t 
Hek is 40 meter hoog en weegt 130.000 
kilogram. Heien gaat van oudsher 
gepaard met veel geluidsoverlast. Als 
de wind ‘goed’ staat, hoor je kilometers 
ver de eerste klappen al om kwart voor 
zeven ’s ochtends. Van ‘t Hek: “Tegen-
woordig houdt de bouwsector, met De 
Nijs voorop, veel meer rekening met de 
buren van een project. Gelukkig hebben 
we allerlei nieuwe technieken tot onze 
beschikking. Zo kunnen we desge-
wenst palen inschroeven in plaats van 
heien, damwanden indrukken in plaats 
van trillen en waar nodig werken met 
kleiner, stiller materieel. Dat gaat niet 
sneller maar het kán wel. We hebben 
zelfs kraantjes die door een woningdeur 
passen. Het hele inbrengproces kan in 
principe geluidloos. Als je dan ook nog 
elektrisch materieel gebruikt, werk je 
stil en zonder emissie van fijnstof.”

Ted van ’t Hek - directeur Van ’t Hek Groep

F Familiebedrijf Van ’t Hek uit Zuidoostbeemster, met de derde gene-
ratie aan het roer, voert heiwerk uit door heel Nederland en - soms 
ver – buiten de landsgrenzen. Neven Ruud en Ted geven leiding aan 
de Nederlandse tak die 90% van de omzet genereert. Neef Bart 
coördineert het internationale werk.  

Het hele heiproces 
kan in principe geluidloos

De Nijs worden selectiecriteria op het 
gebied veiligheid, kwaliteit en duur-
zaamheid steeds belangrijker. Dergelijke 
criteria zullen in de selectie en beoor-
deling van onderaannemers en leveran-
ciers een grotere rol gaan spelen.
De kwaliteit van het geleverde werk is 
belangrijk. Het uitvoeringsteam stuurt 
hier dagelijks op. Komende jaren zullen 
we er meer op gaan sturen dat de on-
deraannemers de kwaliteit van hun werk 
aantoonbaar aan ons opleveren.
 
Technisch Ontwerp fase
We nemen steeds vaker de ontwerp-
verantwoordelijk over. De Technisch 
Ontwerpfase wordt steeds belangrijker. 
In deze fase komen het ontwerp, de 
techniek, de inkoop en het samenspel 
met alle betrokken partijen bij elkaar. Dit 
vereist goede afstemming, duidelijke 
communicatie en een heldere rolver-
deling. Hier valt voor ons nog veel te 
winnen.

Blik vooruit 
 
Wij blijven continu verbeteren. Daar waar het slimmer kan, doen we het. Met het oog op efficiëntie maar 
ook om blijvend aan te sluiten bij een veranderende markt. Komend jaar gaan we de Technisch Ontwerpfase 
goed uitwerken en implementeren. Ook zullen de selectie- en beoordelingscriteria voor onderaannemers in 
lijn worden gebracht met ons integrale beleid. Naast prijs en tijd worden veiligheid, duurzaamheid en BIM 
steeds belangrijker.

Stad op palen De afgelopen jaren heeft 
Van ’t Hek voor De Nijs bijvoorbeeld de fun-
dering voor Kavel Z4 in Amsterdam Noord 
gedaan, maar ook geheid voor projecten als 
Pontsteiger en de Kistdamgarage. Nu zijn ze 
bezig op Kavel O bij Sloterdijk.
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Lerende organisatie
 
Ons kwaliteitssysteem is zo ingericht 
dat we op het gebied van kwaliteit, 
veiligheid en duurzaamheid voldoen 
aan de volgende certificaten:

   •  NEN-EN-ISO 9001-2015 
   •  NEN-EN-ISO 14001-2015
   •  VCA**2017/6.0 
   •  MVO Prestatieladder-niveau 4
   •  Erkend Restauratie Bouwbedrijf 
     (BRL ERB 3000) 
   •  FSC-STD-40-004 V3-0 NL

Gedurende het jaar voeren we interne 
audits en evaluaties uit. Dit levert 
bruikbare informatie op voor het door-
voeren van verbeteringen. 

Procesoptimalisatie
We maken bij De Nijs steeds meer 
de slag naar integrale processen. Ons 
bouwproces loopt van initiatieffase tot 
en met service en garantie. Daarbij zijn 
verschillende disciplines en afdelingen 
betrokken. Overdrachtsmomenten zijn 
hierin essentieel. De focus lag afge-
lopen jaar op deze overdrachtsmo-
menten. Er is veel gesproken over wat 
nodig is om een processtap goed uit 
te voeren. Wat heb je nodig en wat 

 
Excellent 
presteren 
Bij De Nijs proberen we vaak nieuwe dingen uit. We 
kijken naar wat slimmer kan en we voeren verbeter-
maatregelen door waar mogelijk. Door onze cultuur 
van niet afwachten maar gewoon doen behoren we 
op het gebied van BIM en duurzaamheid tot de kop-
lopers in de markt.
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Digitalisering 
& vernieuwing 
Digitalisering speelt een steeds nadrukkelijker rol in 
de bouw. Met alle BIM-modellen zitten we op een 
berg informatie en data die we moeten gaan ont-
sluiten om weer te gebruiken in volgende projecten. 
De Nijs is continu bezig om de digitalisering op een 
hoger niveau te krijgen.  

Implementatie AFAS
In 2021 is, na de uiteindelijke keuze 
om met AFAS in zee te gaan, gestart 
met de implementatie van een nieuwe 
ERP-oplossing. Bij de implementatie 
zijn de volgende doelstellingen als 
uitgangspunt gehanteerd:

•    Wij implementeren een door de 
gehele organisatie geaccepteerde 
geïntegreerde automatiseringsop-
lossing voor alle logistieke, admini-

    stratieve en financiële bedrijfs-
    processen. 
•    Het nieuw te implementeren systeem 

voorziet de gehele organisatie van 
managementinformatie die nodig is 
om de afdelingen en organisatie te 
sturen.  

•    Het systeem moet intuïtief te gebrui-
ken zijn en makkelijk koppelen met 
andere systemen zodat er efficiënt en 
gestructureerd kan worden gewerkt.

In het begin van de implementatie is 
een duidelijke scoping gehanteerd 
om te zorgen dat het implementatie-
traject haalbaar is voor de organisatie. 
Per 1 januari 2022 is het primaire 
bouwproces ondergebracht in AFAS. 

Van inkoop, projectbewaking tot de 
financiële administratie. Daarnaast zijn 
ook HRM en de salarisadministratie in 
AFAS ondergebracht.
 
De afgelopen periode is veel aan-
dacht besteed aan de gevolgen van 
de implementatie voor de organisatie. 
Enerzijds is aandacht besteed aan 
de impact op de cultuur van De Nijs, 
anderzijds is ruim aandacht besteed 
aan de wijzigingen op functieniveau. 
Zo zijn alle functies binnen De Nijs 
beschouwd op de impact van de 
implementatie. Met de medewerkers 
waar de impact als hoog is aange-
merkt, zijn gesprekken gevoerd waarbij 
aandacht is besteed aan de wijziging in 
de functie. 

Standaardisatie
Standaardisatie wordt in de bouw 
steeds belangrijker door de toene-
mende bouwkosten en de druk op de 
betaalbaarheid van woningen. Vanuit 
de directie van De Nijs bestaat veel 
aandacht voor het verder standaardi-
seren van onze processen, maar ook 
voor onze bouwtechniek. Hiermee 
kunnen we de doorloop van pro-

cessen versnellen, productiekosten 
verlagen en faalkosten verminderen. 

Gewenst is een vorm van standaar-
disatie met behoud van de moge-
lijkheid om maatwerk te leveren. 
Automatisme in de manier waarop 
we werken is de sleutel. We beste-
den dan ook veel aandacht aan hoe 
details eruit moeten zien en hoe we 
stelruimtes standaardiseren. Maar ook 
sparingsmaten, ‘plan van aanpak giet-
bouw’ en standaard badkamervloeren 
zijn thema’s die we gaan uitwerken.

In 2021 is bij het project Woodstone 
gestart met deze standaardisatie. Dit 
heeft bovendien een spin-off gehad 
in het project Houten Leeuw dat we 
dankzij een UAV GC opdracht voor 
Stadgenoot mogen ontwerpen en 
realiseren. In het project Woodstone 
is voor wat betreft standaardisatie het 
volgende bereikt:
•   Prefab badkamer, in samenwerking 

met Portisa;
•  Prefab meterkast;
•  Beperking van het aantal woning-
    typen;
•   Hanteren van één merk bij de 
    balkons.

INTERVIEW

“Het bedrijf is de afgelopen jaren zo 
hard gegroeid dat uitbreiding van de 
financiële staf nodig bleek”, vertelt 
hij. “Tegelijkertijd was er behoefte aan 
een nieuw systeem. De Nijs loopt met 
zaken als BIM en circulair bouwen voor 
de troepen uit, maar aan de integratie 
van de backoffice moest nog wel iets 
gebeuren.”

Het kan beter
De administratie was al grotendeels 
gedigitaliseerd, maar De Nijs zocht een 
manier om factuurstromen en andere 
financiële stromen binnen het bedrijf 
optimaal te kanaliseren. Kees mocht 
voor de financiële afdeling de kar trek-
ken. “Zoiets gaat met horten en stoten. 
Mensen zijn al jaren gewend op een 
bepaalde manier hun werk te doen. Ik 
moest sommigen overtuigen dat het 
ook – beter – op een andere manier 
mogelijk was.”

Gekoppeld aan centraal pakket
De Nijs wil zo veel mogelijk paperless 
werken. “Ik heb alleen nog een notitie-
blok op mijn bureau liggen. De Corona-
crisis leerde ons bovendien dat digitali-
sering thuiswerken vergemakkelijkt. De 
tools lagen er al en we zijn er massaal 
gebruik van gaan maken, maar het was 
nog wel een woud van onderling niet 
optimaal gekoppelde softwareapplica-
ties als Excel, Docstream en dergelijke. 
Begin 2020 gingen we op zoek naar een 
breed administratiepakket. Een jaar 
later viel de keuze op AFAS. Een groot 
voordeel is dat veel applicaties die we 
al gebruiken, aan dat centrale pakket 
gekoppeld kunnen worden.” 
 
Samen ontwikkeld
De medewerkers hadden veel invloed 
op de ontwikkeling. Diverse werk-
groepen hielden alle facetten van het 
bedrijf tegen het licht om een optimaal 
efficiënt compleet systeem te bouwen 

voor alles wat met administratie te ma-
ken heeft. “We hebben het dus samen 
gedaan. Soms lijkt het of je iets alleen 
doet, maar je bent altijd deels van an-
deren – je buren – afhankelijk.”

Het AFAS-pakket helpt de medewerkers 
bijvoorbeeld ook bij opvolging binnen 
administratieve processen en mede-
werkers op de bouwplaats kunnen hun 
uren invoeren met de smartphone. Zijn 
we nu klaar? “Nooit. Je moet blijven 
doorontwikkelen. Uiteindelijk moet het 
ook leuker en makkelijker worden voor 
de collega’s! Intussen hebben we al wel 
een mooi resultaat bereikt voor nu en 
zeker voor de toekomst.”

Kees Lokhorst - controller Bouw

S Samen met tien collega’s is Kees Lokhorst verantwoordelijk voor de 
financiële zaken van Bouwbedrijf De Nijs. Hij was nauw betrokken bij 
de coördinatie van de overstap naar de nieuwe ERP totaaloplossing 
van AFAS.  

Blijven 
doorontwikkelen

AFAS Begin 2020 ging De Nijs op zoek 
naar een breed administratiepakket. Uit-
eindelijk viel de keuze op AFAS. Een groot 
voordeel is dat veel applicaties die we al 
gebruikten, aan dat centrale pakket gekop-
peld konden worden.

Blik vooruit 
 
De bouw zal zich de komende jaren moeten blijven vernieuwen - zowel op de bouwprojecten als bij de interne 
organisatie - om de nieuwbouw van woningen betaalbaar te houden.
Met de implementatie van AFAS per 1 januari 2022 is een eerste stap gezet. De komende jaren zullen we deze 
ERP-oplossing verder moeten doorontwikkelen om efficiënter en effectiever te kunnen werken. Zo willen we 
onder andere ‘service & garantie’ en de timmerfabriek ook met AFAS verder automatiseren. 
Bij Woodstone en Houten Leeuw zijn de eerste stappen gezet met standaardisatie. In 2022 komt hier meer 
focus op met het herinstalleren van het S-team onder leiding van Bart Arends. Bij nieuw te starten projecten 
zal hierdoor steeds meer aandacht zijn voor standaardisatie.  
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In 2021 hebben wij een omzetniveau van 
€ 253 miljoen gerealiseerd, ten opzichte 
van een omzetniveau van € 304 miljoen 
in 2020. In 2021 hadden wij te maken 
met diverse grote werken die werden 
opgeleverd en het effect van opschui-
vende startdata van nieuwe werken. In 
de laatste twee kwartalen hebben wij 
enkele grote werken kunnen opstarten, 
werken die vooral in 2022 en 2023 zullen 
worden gerealiseerd.

De omvang van de productie dient in 
overeenstemming met de omvang van 
de organisatie te zijn. Ons uitgangspunt 
hierbij is een omvang tussen de € 225 
miljoen en € 250 miljoen. Deze omvang 

wordt door omstandigheden beïnvloed. 
De verkoop van woningen is er daar 
één van evenals de fasering waarin 
zich het bouwproces bevindt. In een 
afbouwproces wordt, in geld gemeten, 
meer productie gemaakt dan tijdens het 
ruwbouw proces. Dit productie effect 
wordt opgevangen door de flexibele 
schil van onderaannemers en leveran-
ciers rondom De Nijs.

In 2021 is wederom het aandeel woning-
bouw in de productie groot. Dit is geen 
doel op zich, maar is wel een gevolg van 
de snel aantrekkende verkoopmarkt van 
woningen. Ook in 2022 zal het zwaarte-
punt van de productie liggen bij de wo-

Financiële resultaten

Richtlijnen voor Jaarverslaggeving
Vanaf het jaar 2022 worden wij verplicht 
nieuwe verslaggevingsregels (RJ221: 
presentatie onderhanden werken) toe 
te passen. Wij hebben ervoor gekozen 
om deze regelgeving al in het boekjaar 
2021 toe te passen. Deze regelgeving 
leidt tot een hoger balanstotaal en heeft 
derhalve een drukkend effect op het 
solvabiliteitspercentage.

Solvabiliteit en liquiditeit
Op basis van de balans komt het solva-
biliteitspercentage (garantievermogen / 
balanstotaal) uit op 33,4% (RJ nieuw) in 
2021 ten opzichte van 26,8% (RJ nieuw) 
in 2020. Op basis van de oude Richtlij-
nen zouden de percentages uitkomen 
op respectievelijk 42,3% (2021) en 
32,8% (2020). 
Onze liquiditeitspositie is in 2021 fors 
verbeterd door het volledig aflossen van 

lopende projectfinancieringen. Per 31 
december 2021 wordt alleen gebruik 
gemaakt van de kredietfaciliteit bij de 
Rabobank.

Investeringen
In 2021 hebben wij voor € 2,7 miljoen 
geïnvesteerd ten opzichte van € 1,6 
miljoen in 2020, Belangrijke investerin-
gen betroffen onder meer de nieuwe 
Liebherr 370 EC-B 12 Fibre torenkraan 
en ons nieuwe ERP systeem AFAS. In 
de timmerfabriek is door aanpassingen 
en modernisering het logistieke proces 
tussen Hal 1 en Hal 3 enorm verbeterd. 
De overige investeringen waren vooral 
vervangingsinvesteringen. In 2022 
zullen wij investeren in een nieuwe hy-
permoderne Mercedes Actros 2546 met 
laadbak, voorzien van een elektrisch 
hydraulische autolaadkraan. De auto 
voldoet aan de huidige euro 6 eisen en 

zal gaan rijden op HVO diesel (minder 
uitstoot).

Verkopen
Vanuit projectontwikkeling zijn in 2021 
diverse projecten in verkoop gegaan.
Ook in 2021 zullen projecten in verkoop 
gaan. De verkopen verlopen goed en de 
verwachtingen zijn positief.

Verwachtingen 2022
Het komende jaar 2022 zal een jaar wor-
den waarin wij hard zullen werken om 
de diverse opdrachten en afspraken met 
onze opdrachtgevers goed, tijdig en 
naar tevredenheid na te komen. Tijdig 
opleveren met de juiste kwaliteit, in een 
goede en harmonische sfeer met de om-
geving en de buurt, aan onze opdracht-
gevers is belangrijk. Het rendement over 
2021 vormt een solide basis om ook in 
2022 prima resultaten te behalen.

ningbouw. Er is immers grote behoefte 
aan woningen in diverse categorieën: de 
middeldure huurwoningen, vrije sector 
huurwoningen, koopwoningen en de 
renovatie van sociale huurwoningen. 

Over 2021 is een positief resultaat 
behaald van € 4,8 miljoen ten opzichte 
van € 0,3 miljoen in 2020. Een resultaat 
dat ook verwacht werd op basis van de 
diverse voortekenen. Zowel de bouwac-
tiviteiten als de projectontwikkelingsac-
tiviteiten, maar ook onze timmerfabriek 
en materieeldienst, hebben positief bij-
gedragen aan dit resultaat. Het resultaat 
over 2020 werd nog negatief beïnvloed 
door de afhandeling van een claim.

 
 

  2021 2020 2019    

 Productie (in €‘000) 246.325 316.048 254.392   

 Omzet werken
 en projecten (in € ‘000)  252.954 304.923 238.072  
  
Bedrijfsresultaat (in € ‘000) 6.462 811 4.314  

 Netto resultaat (in € ‘000) 4.812 359 3.230  

Gemiddeld aantal werknemers 293 300 307  

 Orderportefeuille (in € ‘000) 430.513 363.287 482.800  

 Totale activa (in € ‘000) 96.462 120.228 107.308  

 Eigen vermogen (in € ‘000) 32.245 27.433 27.073  

 Winst op eigen vermogen (%) 17,5 1,3 10,8  

 Winst op omzet (%) 1,9 0,1 1,4  

 Solvabiliteit 
 o.b.v. garantievermogen in %* 33 27 31 

 
 * Toepassing RJ 221 over 2020 en 2021

Solvabiliteit

Investeringen

Productie

Orderportefeuille

33,4%

€ 2,7
miljoen

Kengetallen

  € 246
miljoen

  € 430
miljoen

Verkorte geconsolideerde balans M.J. de Nijs en Zonen BV
 

x € ‘000   2021 2020

VASTE ACTIVA  
Immateriele vaste activa   62    89
Materiële vaste activa   7.222     6.285
 
     7.284    6.374
VLOTTENDE ACTIVA  
Onderhanden werken en vooraden   52.770    70.397
Vorderingen   30.787    35.215
Liquide middelen    5.621    8.241
  
   89.178    113.853
KORTLOPENDE SCHULDEN  
Kredietinstellingen   6.519    17.578
Onderhanden werken en projecten   20.242    21.741
Overige schulden   25.991    35.312

   52.752    74.631
Werkkapitaal     36.426    39.222

Totaal     43.710    45.596
 
LANGLOPENDE SCHULDEN  
Langlopende schulden   9.020    11.318
Voorzieningen   2.446    2.025
Achtergestelde leningen   0    4.820
  
     11.466    18.164
EIGEN VERMOGEN  
Groepsvermogen     32.244    27.433

Totaal     43.710    45.596
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Een fijn thuis is 
meer dan een 
mooie woning’

Heleen Aarts - CEO bij Amvest Vastgoedontwikkeling & Investment Management 

A Amvest ontwikkelt en investeert in woningen en stedelijke woon-
gebieden. Met een maatschappelijke opdracht: mensen een fijn thuis 
geven voor langere tijd. Hoe dat werkt, vertelt CEO Heleen Aarts.

INTERVIEW

Diverse Nederlandse pensioenfondsen 
beleggen via Amvest in huurwonin-
gen. “Daarvan hebben we er nu zo’n 
21.000 in beheer. Vooral in het mid-
densegment, maar ook sociale huur 
en vrijesectorwoningen. Het meeste 
ontwikkelen we zelf, liefst hele woon-
gebieden. Met de plaatselijke overheid 
en de buren van zo’n gebied zoeken en 
vinden we overeenstemming over de 
ontwikkeling van woon-werkgebieden.”

Naast het feit dat Amvest woongebie-
den zelf ontwikkelt, houden ze hun 
huurwoningen lange tijd in belegging 
en investeren daarom ook in de directe 
omgeving. “Tijdens Corona hebben we 
gemerkt hoe belangrijk het is dat onze 
wijken leefbaar, veilig en groen zijn.”

Flexibiliteit en continuïteit
De Nijs is in Amsterdam een vaste 
bouwpartner van Amvest. “Ze bouw-
den ook ons hoofdkantoor op Cruqui-
us in Zeeburg. De Nijs is een bedrijf 
dat heel goed past bij onze doelstellin-
gen. Net als wij denken ze in continu-
iteit op de lange termijn. Kwaliteit en 
innovatie vinden ze veel belangrijker 
dan ‘snel geld’. Bij woningverkopen 
organiseren ze vaak de verkoopcon-
tacten voor ons. Snel en behulpzaam, 
passend bij de hoge opleverkwaliteit.”

Zo’n langetermijnrelatie maakt 
flexibel, aldus Aarts. “Als het vandaag 
moeizaam gaat, doen we het mor-
gen beter. Je lost alles samen op en 
herkent elkaar in die behoefte aan 
kwaliteit en continuïteit. De Nijs is 
betrokken maar ook innovatief, duur-
zaamheidsbewust en bescheiden. Ze 
lopen warm voor complexe projecten. 

Ons kantoor is daar een voorbeeld 
van.  We maken samen heel mooie 
dingen. Dat zetten we niet in de krant, 
maar het is er wel!”

Onderling afhankelijk
Het huidige woningtekort is niet in 
een handomdraai opgelost. “Enerzijds 
willen we het bouwtempo verhogen. 
Daarbij is regie nodig vanuit de over-
heid om plangebieden aan te wijzen 
en het weerbarstige vergunningen-
traject te stroomlijnen. Anderzijds 
willen we wonen betaalbaar houden 
in een tijd van sterk stijgende bouw-
kosten. We hebben elkaar nodig als 
ontwikkelaars, bouwers en overheid 
om slimme oplossingen te bedenken 
voor duurzame en betaalbare bouw. 
Daarom ben ik blij dat er weer een 
minister voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening is. We moeten 
zo snel mogelijk een groot deel van 
die enorme bouwopgave zien te rea-
liseren.”

plekken in de buurt groeit. Daarom 
investeren wij in onze gebouwen en 
gebieden in gemeenschappelijke voor-
zieningen, al dan niet geleid door een 
‘community manager’. Allerlei services 
en activiteiten zijn denkbaar, voor alle 
leeftijdsgroepen. Als je, zoals De Nijs, 
al tijdens de bouw met die commu-
nity bezig bent, laat je zien dat je niet 
zomaar een voorbijganger bent. Zo ma-
ken we samen iets moois van de stad.”

Meer dan een gebouw Fijn wonen is volgens 
Amvest niet alleen afhankelijk van de woning 
zelf maar ook van de openbare ruimte, de 
infrastructuur in de buurt en voorzieningen 
als parkeren, winkels, scholen en recreatie.
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‘Zo snel mogelijk 
een groot deel van 
de bouwopgave 
realiseren’

Community management
Voor de nabije toekomst speelt het be-
grip ‘buren’ een belangrijke rol in het 
doel een fijne woonomgeving aan te 
bieden. “Steeds meer mensen wonen 
alleen. De behoefte aan ontmoetings-



INTERVIEW

“We startten de uitvoering in septem-
ber 2018 en leverden Overhoeks A op 
in april en mei 2021. Dura Vermeer 
bouwde blok B. Blok C is ook door De 
Nijs gebouwd.” Marsha’s ‘buurman’, be-
drijfsleider Frank Klaver, leverde daar 
72 koop- en 58 huurwoningen op.
  
Eenheid in verscheidenheid
“Blok A bestaat uit twee gebouwen, 
verbonden door een ondergrondse 
parkeergarage en een daktuin”, aldus 
Marsha. “Voor alle gebouwen, ook die 
voor blok B en C, zijn verschillende ar-
chitecten verantwoordelijk. Ze hebben 
hierdoor ieder een eigen identiteit.” Zo 
heeft het ‘The Grid’ zeven verdiepingen 
met een naar binnen springende gevel 
voorzien van goudkleurige, verticale 
schuiframen. Het andere pand, ‘The 
Row’, telt vijf tot acht verdiepingen 
en kreeg bronskleurige kozijnen met 
schuifbare shutters. “Toch zijn er ook 
veel overeenkomsten zoals veel glas, 
veel buitenruimte en natuursteen in de 
in het oog springende gevels.”

(Bouw)verkeer afstemmen
Marsha’s team werkte in een stedelijke 
omgeving, dus er was veel aandacht 
voor communicatie met de buurt en 
het beperken van overlast met onder 
meer een geluidsarm heisysteem. “Ook 
met andere buren was veel afstemming 
nodig: de Gemeente en andere bou-
wers. Tussen de diverse bouwblokken 
door liep openbaar gebied. Bussen, 
auto’s, fietsers, voetgangers en heel 
veel bouwverkeer. Dan is het goed als 
iedereen weet waar hij aan toe is.”

Een goed stel
Toen De Nijs de ontwerpverantwoor-
delijkheid (DO+) bij Overhoeks blok 
A overnam, bleef de architect onder 
Amvest vallen, evenals de directievoe-
ring en de opzichter. De Nijs stuurde 
de overige adviseurs en partijen aan. 
“Dat ging prima, Amvest is een fijne 
partij om mee te werken. Je weegt alle 
belangen af en samen strijk je ieder 
rimpeltje glad.”

Marsha van Alphen - bedrijfsleider

N Na jaren als werkvoorbereider bij G&S Bouw – 
onderdeel van Volker Wessels - en een uitstapje 
naar Heembouw kon Marsha van Alphen aan 
de slag als bedrijfsleider bij De Nijs. Haar eerste 
project, Overhoeks blok A aan de noordelijke 
IJ-oever in Amsterdam Noord, bouwde ze met 
en in opdracht van investeerder en vastgoed-
ontwikkelaar Amvest.  

Heel veel (bouw)-
verkeer op Overhoeks, 
dus goed afstemmen

Grid Row Overhoeks blok A1, The Grid, 
bestaat uit 68 koopappartementen en 
blok A2, The Row, uit 92 huurapparte-
menten. De gebouwen delen een daktuin 
en een ondergrondse parkeergarage met 
berg- en installatieruimtes.
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Bouwbedrijf 
Werken in 
voorbereiding/uitvoering

1 Kavel Z4
  Opdrachtgever - SAREF (Syntrus Achmea 

Real Estate & Finance)
 Locatie - Amsterdam

2 Overhoeks Kavel D
  Opdrachtgever - Amvest
 Locatie - Amsterdam

3 Kavel O (Motown)
  Opdrachtgever - BPD
 Locatie - Amsterdam Sloterdijk

   
 Podiumbuurt Kavel B
  Opdrachtgever - SAREF (Syntrus Achmea Real 

Estate & Finance)
 Locatie - Amsterdam

Floating Gardens
  Opdrachtgever - Synchroon
 Locatie - Amsterdam Sloterdijk

4

5

1

3

5

2

4

  8 Post NL
  Opdrachtgever - Rijsterborgh Vastgoed
 Locatie - Purmerend
  Combinatie met UBA bouw 

  9 Zeeburgerdijk
 Opdrachtgever - Eigen Haard
 Locatie - Amsterdam

10 Bernard Loderstraat
 Opdrachtgever - Eigen Haard
 Locatie - Amsterdam

11 Centrumplan De Draai
 Opdrachtgever - Hoorne Vastgoed
 Locatie - Heerhugowaard

6

7 8

9 10

11

 Eiland 6 (Libau)
 Opdrachtgever - BPD

Valeriusplein
Opdrachtgever - Particuliere opdrachtgever

Locatie - Amsterdam

 

6

7
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  8 Missiehuis 
 (3 commerciële ruimtes) Hoorn

  9 Jacob Geelbuurt
 (65 woningen) - Amsterdam 

10 3e fase Mayor
 (57 woningen) Amstelveen
 
11 Tangent locatie 
 (circa 200 woningen houtbouw) Heerhugowaard 

12 Delflandplein
 (66 woningen, commerciële ruimten, kantoor) Amsterdam 

13 Tuytpark De Draai
 (37 woningen) Heerhugowaard

14 Robijnhof
 (15 woningen) Leiden

1

2

3

4

6

14

7

5

8

10

12

13

11

9

Projectontwikkeling
Werken in verkoop 
of voorbereiding tot verkoop

   
 De Velst

(24 woningen) Heemskerk

Arsenaal 3 
(17 woningen) Wormerveer

2e fase Mayor
 (76 woningen) Amstelveen
 

Sluiswoningen
(10 woningen) Wormerveer

1

2

3

4

5 Op ’t Hof 
  (23 woningen) Nieuw Vennep

6 1e en 2e fase Slachthuishof 
 (64 + 79 woningen) Haarlem

7 Lapis Lazuli
 (94 woningen en 8 commerciële ruimtes)   
 Heerhugowaard



OPGELEVERDE 
  WERKEN 2021
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De eerste fase van de aanpak van de Amsterdamse Dob-
bebuurt begon met de renovatie van de woningen aan de 
Reina Prinsen Geerligstraat. Bouwbedrijf De Nijs renoveer-
de 112 woningen van de zogeheten ‘Berghoefblokken’, 
vernoemd naar architect Berghoef. In totaal worden in deze 
fase 301 woningen in de Dobbebuurt verduurzaamd en op 
hoog niveau gerenoveerd. Tijdens de renovatie verhuisden 
de bewoners tijdelijk naar wisselwoningen in de nabijge-
legen Kolenkitbuurt. Daarna konden ze terugkeren in hun 
woning.

In de eerste fase worden de woningen van het gas afge-
haald en aangesloten op stadswarmte. De Dobbebuurt is 
daarmee één van de eerste bestaande buurten in Amster-
dam die ‘van het gas gaan’. 

De hele gevel van de Berghoefblokken werd gestript. Het 
casco was nog prima. De nieuwe gevel en het dak zijn goed 
geïsoleerd en op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Verder 
zijn de woningen voorzien van onder meer een nieuwe keu-
ken, toilet en badkamer en mechanische ventilatie. Het aan-
zicht van de gevels is sterk verbeterd en in lijn gebracht met 
het oorspronkelijk ontwerp bij de bouw van de complexen.

Berghoefblokken

Locatie
Reina Prinsen Geerligstraat 2-28, Amsterdam

Type werk
Renovatie

Rol van De Nijs
Uitvoerend

Opdrachtgever
Rochdale

Architect
Hooyschuur Architecten
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Op het terrein van het voormalige expeditieknooppunt van 
PTT Post (EKP) in Haarlem verrijst een compleet nieuwe 
woonwijk: Plaza West.
Blok 1 en 6 tellen samen 210 woningen boven een geza-
menlijke kelder. Alle houten binnenkozijnen komen uit onze 
timmerfabriek en zijn, samen met het overige aftimmerhout, 
met FSC-keurmerk geleverd.
In navolging van blok 1 en 6 ontwikkelde De Nijs Plaza 
West blok 5, in opdracht van Syntrus Achmea Real Estate & 
Finance en Plaza West Haarlem BV. Blok 5 bestaat uit een 
commerciële plint en 96 appartementen, in oppervlakte 
variërend van 65 tot 110 vierkante meter.

Bij de bouw van Plaza West is extra aandacht voor duur-
zaamheid. De woningen hebben geen gasaansluiting en een 
installatie voor Warmte-Koude-Opslag levert de verwar-
ming. De energie wordt door zonnepanelen opgewekt. 
Ieder appartement wordt mechanisch geventileerd met een 
warmte-terugwin installatie.

Plaza West blok 1, 5 en 6

Locatie
Haarlem

Type werk
Nieuwbouw appartementen

Rol van De Nijs
Uitvoerend

Opdrachtgever
Syntrus Achmea Real Estate & Finance 

Plaza West Haarlem BV

Architect
EVE Architecten
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Rol van De Nijs
Uitvoerend

Opdrachtgever
Amvest

Architect
Architectenbureau Arons en Gelauff

Amsterdam

Het project Cruquius 1.3 is het vervolg op Cruquius 1.1 en 
1.2. In totaal zijn er 169 woningen aan het water gebouwd. 
Op de begane grond liggen bijzonder ruime stadswoningen 
van circa 146 tot 155 vierkanter meter. De verdiepingen 
daarboven herbergen twee, drie- en vierkamerappartemen-
ten – variërend van ongeveer 62 tot 149 vierkanter meter. 
Op de bovenste verdieping zijn (tweelaagse) penthouses te 
vinden.
In het ontwerp voor Cruquius 1.3 - van de hand van Arons 
en Gelauff architecten - staat uitzicht centraal.

Cruquius 1.3

Locatie
Cruquiuskade Amsterdam

Type werk
Nieuwbouw stadswoningen

 OPGELEVERD PROJECT
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Rol van De Nijs
Uitvoerend

Opdrachtgever
Woonstichting De Key

Architect
Architectenbureau KENK

In opdracht van Woonstichting De Key realiseerde De Nijs 
96 woningen voor woonstarters en statushouders in de 
Wormerveerstraat, gelegen in Amsterdamse Spaarndam-
merbuurt. In het najaar van 2020 startte de uitvoering en 
eind 2021 vond de oplevering plaats. Voor De Key is het be-
langrijk dat de jonge starters en de ‘nieuwkomers’ meer dan 
zo maar buren zijn: ze moeten elkaar leren kennen en elkaar 
kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. Daarom is er in het 
pand een gezamenlijke woonkamer en hal. Het woonblok 
van vijf woonlagen is afgemaakt met bijzonder metselwerk 
dat doet denken aan de Amsterdam School. Tijdens de 
uitvoering is gebruik gemaakt van een ‘cross-dock’: slimme 
logistiek voor het materiaaltransport.

Wormerveerstraat

Locatie
Wormerveerstraat, Amsterdam

Type werk
Nieuwbouw woongebouw

 OPGELEVERD PROJECT
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De rijke Amsterdamse handelsgeschiedenis komt prach-
tig terug in de architectuur van wooneiland Wiborg. Het 
ontwerp van architect Neelu Boparai heeft als thema ‘Stoere 
Jongens’. De panden lijken op stoere pakhuizen met ver-
springende gevels en subtiele ornamenten, afgewisseld met 
verweerde bakstenen. Het gebruik van staal, ruig metsel-
werk en robuuste houten details verwijst naar de pakhuizen 
van weleer, maar dan met een moderne twist.

Het project bestaat uit 86 woningen met een enorme keuze 
aan woningtypes. Wiborg ligt als enige project in de Houtha-
ven op een eigen eiland. De woningen werden op het droge 
gebouwd. Daarna zijn rondom grachten gegraven, waardoor 
de gebouwen nu aan de voorzijde langs een weg aan het 
water liggen en aan de achterzijde in het water staan. 

Wiborg

Locatie
Houthaven Amsterdam

Type werk
Nieuwbouw 86 woningen

Rol van De Nijs
Ontwikkelend / uitvoerend

Opdrachtgever
OC De Nijs – Beemsterboer HH1B B.V

Architect
Boporai Associates architekten

 OPGELEVERD PROJECT
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Aan de Amsterdamse Cruquiusweg was een wijnterminal ge-
vestigd. Schepen van over de hele wereld voerden wijn aan 
die werd opgeslagen in wijnsilo’s en vervolgens gebotteld 
en verkocht. Toen nieuwe wetgeving voorschreef dat wijn in 
het land van herkomst gebotteld moest worden, verloren de 
wijnsilo’s hun functie en verdween de wijnterminal. 

In 2012 nam The Harbour Club (THC) haar intrek in het 
gebouw: een restaurant op een zeer mooie locatie aan het 
water. Tegen dit karakteristieke gebouw, dat gehandhaafd 
bleef, is in de jaren negentig een bedrijfshal geplaatst. De 
hal is gesloopt en op deze plek bouwde De Nijs in opdracht 
van Amvest de nieuwbouw van ‘Cruquius 1.4’, een ontwerp 
van LEVS Architecten. Het plan bestaat uit een L-vormig 
blok met zes bouwlagen dat tegen THC aan werd gebouwd 
en deels zelfs vijf meter uitkraagt over THC, met aan de 
gevels nog balkons gemonteerd. In totaal zijn 89 woningen 
gerealiseerd: 81 huurwoningen, vijf (koop-) woon/werkeen-
heden en drie koopwoningen.

Op dezelfde locatie verrees ‘The Next Door’, de banqueting 
van THC. Om geluidsoverlast voor de omgeving te voor-
komen is The Next Door in een zogenaamd doos-in-doos 
principe uitgevoerd.
Drie van de stalen wijnsilo’s zijn bewaard en op het dak van 
de nieuwbouw geplaatst. In elke silo ligt een koopwoning 
met een woonoppervlak van zo’n 170 vierkante meter.

Cruquius 1.4

Locatie
Cruquiusweg Amsterdam

Type werk
Nieuwbouw woningen

Rol van De Nijs
Uitvoerend

Opdrachtgever
Amvest

Architect
LEVS Architecten

 OPGELEVERD PROJECT
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Project De Looiers in Purmerend bestaat uit een tweetal 
torens op een gebouwde parkeervoorziening. De locatie van 
garage Zijp ligt ten Noordoosten van de historische binnen-
stad, in de oksel tussen het Looiersplein en de Where. Een 
bijzondere plek: op de historische middeleeuwse stadsplat-
tegrond uit 1698 staat hier een molen op een bolwerk. Ten 
zuiden van dit bolwerk stond in het verleden de Purmer-
poort, een van de vijf stadspoorten van Purmerend. De 
Looiers is een plan met 40 ruime appartementen, verdeeld 
over twee vrijstaande appartementengebouwen, waarbij 
het groen om en tussen de gebouwen door vloeit. Onder 
de gebouwen, achter het groene talud, bevindt zich het 
parkeerdek met 44 plaatsen.

De Looiers

Locatie
Purmerend

Type werk
Nieuwbouw appartementen

Rol van De Nijs
Uitvoerend

Opdrachtgever
Linden Groep

Architect
Rietvink Architecten
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Rol van De Nijs
Ontwikkelend (i.s.m. BPD) en 
uitvoerend (i.c.m. Huybregts Relou)

Opdrachtgever
OC BPD - De Nijs BV
  
Architect
LEVS Architecten

Ten Oosten van Stadshart Amstelveen, in de hoek van de 
Oranjebaan en de Camera Obscuralaan, realiseerde De Nijs 
in ontwikkelcombinatie met BPD Klaasje Zevenster Plange-
bied B, bestaande uit 146 appartementen verdeeld over vijf 
woonblokken. Klaasje Zevenster Plangebied B (ontwikkel-
opdracht) is een vervolg op Klaasje Zevenster Plangebied A 
(bouwopdracht).

Klaasje Zevenster

Locatie
Klaasje Zevensterstraat, Amstelveen

Type werk
Nieuwbouw appartementen
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Het project Overhoeks ligt in Amsterdam Noord aan het 
IJ tegenover Amsterdam CS, vlakbij EYE Filmmuseum en 
de ADAM-toren. Op deelplan 3.1 realiseerde Amvest voor 
OCO (Ontwikkelingscombinatie Overhoeks, een initiatief 
van Amvest en Ymere) twee woonblokken, blok A en blok 
C. Deze blokken zijn gebouwd door De Nijs. Blok B wordt 
uitgevoerd door Dura Vermeer in opdracht van Ymere. Zo-
wel blok A als C bestaat uit een ondergrondse parkeerkelder 
met daarop twee woongebouwen (huur en koop). De vier 
gebouwen zijn elk door een andere architect ontworpen, 
waardoor ieder gebouw uniek is. Kenmerkend voor alle ont-
werpen zijn ruime buitenruimtes, grote glasoppervlaktes en 
lichte materialen. Met name de gevels springen in het oog. 

Aantal woningen: 
•  gebouw A1 - 69 koopappartementen 
• gebouw A2 - 93 huurappartementen
• gebouw C1 - 72 huurappartementen
• gebouw C2 - 59 koopappartementen 

De parkeerkelders zijn in het werk gestort. Het betonskelet 
bestaat uit in situ- en prefabbeton met breedplaatvloeren. 
De gevels bestaan voornamelijk uit glas met licht natuur-
steen of metselwerk.

Overhoeks A en C

Locatie
Amsterdam Noord

Type werk
Nieuwbouw 4 woongebouwen

Rol van De Nijs
Uitvoerend

Opdrachtgever
Ontwikkelingscombinatie Overhoeks 

(Amvest en Ymere)

Architect
Overhoeks A:

KCAP Architects & Planners (A1)
DP6 Architectuurstudio (A2)

Overhoeks C:
Jeroen Schipper Architecten (C1)

DOK Architecten (C2)
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Rol van De Nijs
Uitvoerend (i.c.m. UBA Bouw)

Opdrachtgever
Wonam

Architect
Benthem en Crouwel Architects

In het Stationsgebied van Amsterdam Noord realiseerde 
Bouwcombinatie UBA – De Nijs voor opdrachtgever Wonam 
project Pulse, met een gemengde bestemming.  
De begane grond is gereserveerd voor commerciële ruim-
tes. De twee verdiepingen erboven voor kantoren. De rest 
van het complex bestaat uit 219 middeldure huurwoningen.
De appartementen in Pulse zijn ruim opgezet: het gemid-
delde woonoppervlak bedraagt 70 m2. Iedere woning is 
voorzien van een eigen buitenruimte.
Het complex telt maar liefst 22 verdiepingen en is hiermee 
het hoogste woongebouw van Amsterdam Noord. De twee 
woontorens vormen herkenbare bakens in het gebied en 
bieden een prachtig uitzicht over landelijk Noord, Amster-
dam en het IJ.
De locatie ligt direct aan het nieuwe metro- en busstation 
van de Noord-Zuidlijn.

Pulse

Locatie
Buikslotermeerplein, Amsterdam

Type werk
Nieuwbouw 2 woontorens
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In de zomer van 2019 legde een grote brand een restaurant 
in de as onder een appartementencomplex aan het Amster-
damse Europaplein bij de RAI. Ruim een jaar later startte 
De Nijs Castricum met de herstelrenovatie. Die gebeurde in 
drie fasen:

• Nieuwe kapconstructie;
• Afbouwpakket vier appartementen;
• Inbouwpakket restaurant.

Het werk grensde direct aan openbaar gebied (stoep en 
doorgaande weg) op een drukke locatie recht tegenover het 
RAI Congrescentrum. Eind 2021 vond de oplevering plaats. 

Europaplein
Locatie
Europaplein 21-23, Amsterdam Zuid

Type werk
Verbouw woningen en restaurant

15

De Tweede Groenelaan in Bakkum ligt, voor zover je daar 
in Bakkum/Castricum van kunt spreken, in binnenstedelijk 
gebied. De Nijs Castricum bouwde in een bestaande woon-
wijk, op een krappe bouwlocatie, twee particuliere koopwo-
ningen: gasloos, voorzien van warmtepompinstallatie. 

Tweede Groenelaan

Locatie
Bakkum (Castricum)

Type werk
Twee-onder-een-kapwoningen

Rol De Nijs Castricum
Uitvoerend

Opdrachtgever
Stichting De Blauwe Reiger

Amsterdam

Rol De Nijs Castricum
Uitvoerend

Opdrachtgever
MB Architecten, Santpoort-Zuid

Aan de Kennemerstraatweg in Heiloo leverde De Nijs Castri-
cum in 2021 een complex met tien appartementen op. Het 
project telt zes nieuwbouwappartementen. De overige vier  
vallen onder de noemer ’transformatie’, wat inhoudt dat ze 
in bestaande bebouwing zijn gerealiseerd. De buitengevels 
staan aan drie kanten op de erfgrens, wat de nodige uitda-
gingen tijdens de uitvoering met zich meebracht.
Bovendien grenst de voorgevel vrijwel direct aan de Kenne-
merstraatweg, een van de drukke hoofdwegen door Heiloo, 
met veel verkeer. Dit zorgde voor een dagelijks terugkerend 
logistiek aandachtspunt. De appartementen variëren in woon-
oppervlakte van circa 32 tot ongeveer 86 vierkante meter. 
 

Zanderhoek

Locatie
Kennemerstraatweg 105, Heiloo

Type werk
Inbouw/transformatie en nieuwbouw van appartementen

Rol De Nijs Castricum
Uitvoerend

Opdrachtgever
Rotteveel M4 Project B.V., Alkmaar

PROJECT  OPGELEVERD PROJECT
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Samenstelling
Wendy Stam, Daniëlle de Nijs, Rob Klappe
Tekst
Vooijs tekst & productie, Bert Vooijs
Ontwerp en realisatie 
Tirza Teule Identity Design
Drukwerk 
Drukkerij Aeroprint, Ouderkerk aan de Amstel
Fotografie 
Architectuurfotografen.nl / Fedde de Weert
Rob Verhagen



M.J. de Nijs en Zonen BV
Oudewal 21
1749 CA Warmenhuizen
Postbus 1
1749 ZG Warmenhuizen 
Telefoon 0226 - 39 70 00
info@denijs.nl 
www.denijs.nl


