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Dehaya III – IV

De volgende twee zelfstandige en autonome groepen die samenwerken zijn de volgende:

•
•

Dehaya III (Contractvorming): ATOP B.V., CNSTRCT B.V., QLYX B.V.
Dehaya IV (Uitvoering): ATOP Montage B.V., ATOP Projecten B.V., ATOP Interieurbouw
B.V, CNSTRCT Projecten B.V., QLYX projecten B.V. en ACQ Beheer B.V.

CNSTRCT, ATOP en QLYX, zijn ieder op hun beurt toonaangevend als het gaat om realisatie van
projecten in met name de retail, offices en leisure en mixed-use. Het continu bouwen aan teams
en duurzame partnerships en het verder ontwikkelen van onze dienstverlening zorgt er voor dat
projecten bij ons in goede handen zijn. Klanten, partners en medewerkers staan bij ons centraal
en zullen steeds verder betrokken worden om de interne organisatie te optimaliseren. Hierbij
wordt uiteraard zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu. Dat is MVO voor ons!
De bedrijven onder Dehaya III en IV hebben in 2021 hun MVO-certificaat o.b.v. de MVO-wijzer
verlengd. In bijgaand jaarverslag leggen de bedrijven verantwoording af over het gevoerde
MVO-beleid, de acties die we in het kader van MVO hebben uitgevoerd in 2021 en onze
doelstellingen voor de toekomst.
Naast certificering voor de MVO-wijzer, zijn de uitvoerende onderdelen binnen Dehaya al
jarenlang gecertificeerd voor VCA */** en CNSTRCT voor FSC©. Met certificeringspartner EBN
Certification B.V. en in samenwerking met buro040 (als adviseur) hebben we al onze processen
geborgd.

MVO -beleid
Het MVO-beleid van Dehaya is uitgewerkt naar de MVO-boom, met thema’s als:
✓ Werkomstandigheden: Arbo, Veiligheid, Vitaliteit

✓ Omgeving: Klanten, Sponsoring, Samenwerking met partners
✓ Personeel: Ontwikkeling, Teamvorming, Gedrag
✓ Milieu: CO2, Afval, Recycling, Circulariteit
Met deze boom wordt ook de aansluiting gezocht bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de
VN (Sustainable Development Goals).
Dehaya zet in op:
✓ Welzijn, gezondheid en werkcondities (Doel 3)
✓ Voorkomen van verspilling (Doel 12)
✓ Partnership in zaken en de sociale omgeving (Doelen 11, 17)
✓ Bestrijding van armoede en ongelijkheid (1)
De wijze waarop wij dit verder vormgeven lichten wij in de hiernavolgende pagina’s toe.

Werkomstandigheden:
Arbo en veiligheid
In 2021 is het nieuwe kantoor op Ruwekampweg 11 te ‘s -Hertogenbosch in gebruik
genomen. Voor dit kantoor is uiteraard gekeken naar de gewenste
werkomstandigheden en zijn hier de benodigde voorzieningen voor getroffen. Denk
aan licht, lucht, geluid waar bijzondere aandacht naar uitgaat, passend bij de way of
working en waar ook mogelijkheden voor ontspanning zijn. Deze locatie is volledig
gasvrij uitgevoerd, waarbij alle voorzieningen zijn aangesloten op de elektrotechnisch
aangestuurde installaties.
Alle werkplekken zijn voorzien van ergonomische zit-/sta werkplekken, waarbij
meerdere momenten zijn geweest waarop adviseurs de medewerkers op hun werkplek
toelichting hebben gegeven over de juiste wijze van het gebruik en toepassen van de
werkplek, zoals hoogte en instelling van bureau en stoel.
Op het gebied van Arbo is het assortiment voor bedrijfskleding en pbm’s verder uitgebreid in overleg met de medewerkers. Voor onze werkzaamheden zijn we een meer snijveilig type
handschoen gaan gebruiken. Deze is uitgereikt aan alle uitvoerende medewerkers en daarnaast aanvullend te bestellen door de medewerkers via de bestelsite van werkkleding.
In 2021 is zoals altijd weer actief gestuurd op het doen van toolboxen en het uitvoeren van de werkplekinspecties. Via een app is deze eenvoudig uit te voeren, kan informatie snel verwerkt
worden en zijn verbeterpunten inzichtelijk op organisatieniveau.
In 2021 is de veiligheidscampagne SFTY FRST ontwikkeld om via allerlei communicatie meer veiligheidsbewustzijn te creëren bij medewerkers, maar ook onze onderaannemers.
Vanuit alle labels zijn preventiemedewerkers aangesteld die als team samen optrekken, waarmee een bredere aanspreekmogelijkheid is gecreëerd voor alle betrokkenen bij onze projecten.
Een andere positieve ontwikkeling is een digitaal platform voor de toolboxen op dezelfde wijze als de werkplekinspecties. De inhoud van de toolboxen wordt afgestemd op actualiteiten en
de informatie uit onze interne onderzoeken.
Nu de maatregelen rondom Corona weer afgeschaald zijn, zullen in 2022 weer meer toolboxen live gegeven worden. De inhoud ervan wordt afgestemd op de werkzaamheden van de
medewerkers.

Werkomstandigheden:
Vitaliteit
M.b.t. vitaliteit zijn in 2020 onderzoeken gehouden onder medewerkers met als doel om te
volgen hoe het met hen gaat. De uitkomsten van het onderzoek zijn in 2021 gebruikt voor
een vitaliteitsproject “Sterk in je werk” dat medio 2021 van start is gegaan met als doel het
faciliteren van onze mensen om hen vanuit intrinsieke motivatie zelf aan de slag te laten
gaan met persoonlijke doelstellingen voor aanpassingen in hun leefstijl met het oog op
duurzame inzetbaarheid. Er is aan alle medewerkers een PMO aangeboden. Dit had een
hoge opkomst met 75 deelnemers.
In september 2021 is de sportschool op onze locatie Ruwekampweg 11 ten ‘sHertogenbosch geopend. Hier hebben alle medewerkers kosteloos en 24/7 vrij toegang om
te sporten. Tevens is er minimaal 3 dagen per week een personal trainer aanwezig, die
sporters kan begeleiden bij hun oefeningen en trainingen. Dit geldt ook voor onze
gepensioneerde collega’s. Alle medewerkers zijn in de gelegenheid om deze personal trainer
kosteloos in te zetten om samen een persoonlijk vitaliteitsplan op te stellen voor zowel
voeding, beweging als leefstijl.
Binnen de bedrijven is er een Foodchallenge opzet waaraan tot nu toe ca. 14 personen
deelgenomen hebben. Dit betreft een programma van 12 weken, waarbij je zelf onder
begeleiding van een trainer met sport en voeding aan de slag gaat, vanuit intrinsieke
motivatie. Bij aanvang, na 6 weken en na 12 weken krijg je een scan voor check op spieren,
vet en botten. Veel collega’s hebben elkaar hierbij gestimuleerd waardoor meer mensen
enthousiast zijn gestart.
In ons bedrijfsrestaurant is een foodshop geopend. Het assortiment is n.a.v. onderzoek
onder medewerkers samengesteld. Het streven is een zero waste foodshop, door
optimalisatie van het assortiment en dagelijkse leveringen.

Omgeving:
Klanten, sponsoring en Partners
Samenwerking met partners/klanten:
Voorop staat dat we steeds meer samenwerkingen zoeken met partners die duurzaamheid ook hoog in het
vaandel hebben staan.
Een van die partners is Zwitserleven. Zwitserleven is de meest duurzame verzekeraar van Nederland. Alle
pensioenregelingen van medewerkers zijn bij Zwitserleven afgesloten. Alle medewerkers genieten van een
premievrije pensioenopbouw, omdat wij dat als werkgever volledig voor onze rekening nemen.
De retail gerelateerde materialen die overbleven door de verhuizing zijn beschikbaar gesteld aan het
Kennemercollege in Haarlem ten behoeve van de retailopleiding, waardoor zij een klaslokaal hebben kunnen
inrichten.
Met onze partners zijn weer nieuwe innovaties ontwikkeld, met name op het gebied van materialen.
Voordelen hiervan zijn dat o.a. er sneller gebouwd kan worden door bijv. prefab, dat er minder zware
draagconstructies nodig zijn en medewerkers kunnen met lichtere materialen werken wat ten goede komt
aan de gezondheid. Tevens is uitwisselbaarheid van materialen d.m.v. deze innovaties eenvoudiger zodat
een opdrachtgever sneller kan schakelen bij wensen voor aanpassingen.
Sponsoring:
Dehaya kiest ervoor om betrokken te zijn bij haar omgeving. Een lokaal/regionaal werknemersbestand en
ondersteuning van lokale initiatieven vinden wij zeer belangrijk.
In 2021 hebben we een voetbalteam van 1 van onze collega’s gesponsord en 2 tennisteams waarbij
bedrukte shirts beschikbaar zijn gesteld. Op deze manier hopen wij bij te dragen aan sportieve prestaties en
teamspirit. Goed voor vitaliteit en passend bij onze kernwaarde SAMEN.

Personeel:
Ontwikkeling, teamvorming en gedrag
Ieder jaar wordt bij de bedrijven sterk ingezet op de continue ontwikkeling van personeel, teamvorming en gedrag. Behalve onze
omgeving is ook onze organisatie enorm in beweging.
Er is sprake van culturen die bij elkaar gekomen zijn in onze nieuwe huisvesting waardoor veel aandacht is uitgegaan naar vernieuwde
kernwaarden die bijdragen aan de gezamenlijke bedrijfscultuur.
Er zijn meerdere begeleidingstrajecten van jonge (aanstaande) medewerkers voltooid, zoals een stagiaire, een afstudeeronderzoek naar
leiderschap binnen alle bedrijven en er wordt momenteel een groep studenten begeleidt bij een studieonderzoek.
Binnen het team van HR is er meer aandacht voor het intensief verbeteren van contacten met diverse onderwijsinstellingen op ieder
niveau, om daarmee een hechte lijn van opleiding naar arbeidsmarkt te krijgen en houden.
Vanuit HR zijn meerdere workshops gehouden om dit plan vorm te gaan geven in 2022.
Er zijn ook afgelopen jaar weer enkele leerlingen van beroepsgerichte opleidingen bij ons aan de slag gegaan.
HR heeft een nieuw format ontwikkeld voor toekomst- en ontwikkelgesprekken met onze medewerkers. Geen traditionele
functionerings- en beoordelingsgesprekken op vaste momenten maar het continu met elkaar in gesprek blijven, om te komen tot
optimale prestaties en te kijken naar ieders talenten om deze nog beter in te zetten. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van formulieren
waarin de belangrijkste onderwerpen voor medewerkers en organisatie benoemd staan als leidraad voor deze gesprekken en
verslaglegging daarvan.
In 2022 wordt dat verder toegepast met alle medewerkers en aan het einde van 2022 wordt dat geëvalueerd om waar nodig bij te
sturen.
De kernwaarden SAMEN POSITIEF FLEXIBEL die in 2020 door een werkgroep zijn uitgewerkt en vervolgens gelanceerd binnen de
organisatie en worden nu op allerlei wijzen toegepast in overleggen, interne communicatie, team overleggen en onderlinge afspraken.

Bestrijding van ongelijkheid
Stichting 1+1=3:
Begin 2018 is door onze eigenaar Edwin Soetens en zijn vrouw Coco de stichting “eenpluseenisdrie” (1 + 1 = 3) opgericht. Deze
stichting heeft als doel te zorgen voor kinderen die niet de kansen krijgen die ze verdienen. Kinderen over de hele wereld komen
hiervoor in aanmerking.
Door corona is het afgelopen jaar niet mogelijk geweest om te reizen om op locatie bij te dragen aan mooie projecten.
Daarom hebben wij besloten samen te werken met bestaande initiatieven in binnen- en
buitenland.
Stichting “De hond kan de was doen” – Trainen van assistentiehonden
Fanfare Sint Cecilia Vessem
IJsbaan Leidschenhage/Mall of the Netherlands
Voor meer informatie over deze stichting kijk op: www.eenpluseenisdrie.nl
.

Mileu:
Afval, CO2,recycling en circulariteit
Voor meerdere projecten hebben wij in 2021 weer aandacht gehad voor duurzaamheid.
In sporthal De Roomley in Udenhout zijn bijvoorbeeld verduurzaamde OSB-platen gebruik en
ander plaatmateriaal dat ontstaan is door het samenpersen van oude materialen.
Op 7 augustus 2021 is Lidl Almere opgeleverd, een project dat in samenwerking met Lidl
volledig met verduurzaamd materiaal is gebouwd. Dit is de eerste demontabele, energie- en
CO2 neutrale supermarkt.
Na het plaatsen van prefab demontabele HSB elementen is een duurzame gevelbekleding
aangebracht. Deze gevelbetimmering is geleverd onder het FSC keurmerk, welke een
exclusieve vuurbehandeling heeft ondergaan, waardoor het een unieke, duurzame koollaag
krijgt. Niet alleen duurzaam, maar het ziet er ook nog eens waanzinnig mooi uit.
Uiteraard hebben we deze noviteit gedeeld op onze social media kanalen.
Voor meerdere projecten hebben wij in 2021 weer aandacht gehad voor duurzaamheid.
In sporthal De Roomley in Udenhout zijn bijvoorbeeld verduurzaamde OSB-platen gebruik en ander plaatmateriaal dat ontstaan is door het samenpersen van oude materialen.
Op 7 augustus 2021 is Lidl Almere opgeleverd, een project dat in samenwerking met Lidl volledig met verduurzaamd materiaal is gebouwd. Dit is de eerste demontabele, energie- en CO2
neutrale supermarkt.
Na het plaatsen van prefab demontabele HSB elementen is een duurzame gevelbekleding aangebracht. Deze gevelbetimmering is geleverd onder het FSC keurmerk, welke een exclusieve
vuurbehandeling heeft ondergaan, waardoor het een unieke, duurzame koollaag krijgt. Niet alleen duurzaam, maar het ziet er ook nog eens waanzinnig mooi uit.
Uiteraard hebben we deze noviteit gedeeld op onze social media kanalen.

Onze statistieken

100
medewerkers

20 nieuwe medewerkers
verwelkomd.

7

5 leerlingen

0,58 %
ziekteverzuim.

93

Jubilarissen
1 x 12,5 jaar
4 x 25 jaar

9,6 jaar als gemiddelde
dienstperiode.

Vooruitblik
2022
De wereld verandert in een ongekend tempo en dat
vraagt ieder jaar weer om een uitdaging, maar die gaan
wij graag aan. Het maakt ons scherper en ambitieuzer.
Wij geloven dat elke situatie nieuwe kansen biedt. Ook
wij als organisatie blijven daarom verbeteren en leren.
Afgelopen jaar hebben we door deze instelling met onze
kernwaarden SAMEN POSITIEF FLEXIBEL in gedachten
weer prachtige stappen gemaakt. Voor onszelf maar ook
om ons steentje bij te dragen aan een betere
leefomgeving voor ons allen.

We zijn inmiddels alweer druk met nieuwe
doelstellingen:
Partnerships: waaronder building as a service concept,
tevredenheid opdrachtgevers en opdrachtnemers
verbeterd in kaart brengen.
Vitaliteit: belevingsonderzoek gebruik Foodshop.
Besparing op energie- en brandstof: In gebruikname
laadpalen parkeerterrein. Tevens willen wij ons
energieverbruik en CO2 uitstoot verder in kaart brengen
om van daaruit doelen te stellen voor 2023 en de jaren
daarna.
Veiligheidscampagne: SFTY FRST laten leven door
periodiek nieuwe en herhalende informatie te blijven
communiceren via diverse interne
communicatiekanalen.
Doorontwikkeling duurzame innovaties om toe te
kunnen passen op onze projecten.
Contact opnemen? Dat kan via mvo@acqm.nl
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