MVO Jaarverslag 2019
Dehaya III-IV-V B.V.

Inleiding
Tot de groep Dehaya B.V. behoren onder andere:
• 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.
• Dehaya V (Europese Contractvorming): ACQ Projecten B.V., ACQ Europe B.V.
ATOP, CNSTRCT en QLYX, zijn ieder op hun beurt toonaangevend als het gaat om realisatie van
projecten in met name de retail, offices en leisure. Het continu bouwen aan teams en
partnerships en het doorontwikkelen van onze dienstverlening zorgen 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 verbeteren. Hierbij wordt uiteraard
zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu. Dat is MVO voor ons!

De bedrijven onder Dehaya III, IV en V hebben in 2019 hun MVO-certificaat o.b.v. de MVO-wijzer behouden. In
bijgaand jaarverslag leggen de bedrijven behorende tot de holding Dehaya verantwoording af over het gevoerde
MVO-beleid, de acties die we in het kader van MVO hebben uitgevoerd in 2019 en naar de toekomst toe wat onze
MVO-doelen zijn.
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 en Dehaya
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)

Werkomstandigheden: Arbo, Veiligheid, Vitaliteit
Op het gebied van arbo hebben we voor alle medewerkers een jaarlijks budget voor nieuwe bedrijfskleding
beschikbaar gesteld met een eigen inlogmogelijkheid voor het bestelproces . Er kan een keuze gemaakt worden uit
een nieuw assortiment dat kwalitatief en qua veiligheidseisen tot de top van de markt behoort. Onze medewerkers
dragen de kleding met trots en zijn positief over deze ontwikkeling.
In de timmerwerkplaats is de assemblage gescheiden van de machinale houtbewerkingen en is de opslag verbeterd,
zodat er veiliger gewerkt kan worden en er permanent minder geluid en overlast is.
M.b.t. vitaliteit heeft over de catering een enquête plaatsgevonden m.b.t. onze nieuwe locatie. Daaruit is gebleken
dat ca. 90% regelmatig gebruik wil maken van de kantine, is aangegeven wat men voor producten wenst en dat ca.
60% het belangrijk vindt dat er gezonde producten te krijgen zijn en dat een kantine direct bijdraagt aan het
werkgeluk. Verder wordt er natuurlijk nog steeds fruit verstrekt en hebben we wekelijks onze verspillingsarme lunch
met alle medewerkers.
Op het gebied van veiligheid zijn er een groot aantal werkplekinspecties uitgevoerd. Daaruit zijn verbeterpunten
gekomen m.b.t. communicatie op de bouw, verbeteren van faciliteiten op de bouw, verbeteren orde en netheid op
buitenterrein en binnen.
In 2019 hebben ca. 25 medewerkers hun certificaat gehaald voor het werken met een vorkheftruck en hoogwerker
waardoor zij tot 2024 beschikken over een geldig certificaat.
In 2020 gaan we naar een nieuwe lokatie in Den Bosch. Sinds 2019 zijn diverse bijeenkomsten voor medewerkers
georganiseerd i.v.m. voorlichting, om de gelegenheid te bieden vragen te stellen en tips en ideeën te delen, hebben
diverse enquêtes plaatsgevonden en medewerkers kunnen meedenken over de nieuwe naam van het kantoor. Ook
is er een milestonesplan met communicatiemomenten, bijeenkomsten en gelegenheden om de vorderingen van de
verbouwing samen te vieren. Het continu betrekken van onze medewerkers vinden wij van groot belang. Het
bouwteam heeft natuurlijk ook gekeken naar de veiligheid van de werkomgeving, het aantal parkeerplaatsen, maar
ook naar het plaatsen van ongeveer 1500 PV-panelen op het dak. Zo heeft iedereen inspraak kunnen hebben m.b.t.
de nieuwe locatie en is betrokkenheid gecreëerd.

Omgeving: Klanten, Sponsoring, Samenwerking met partners
Samenwerking met partners/klanten:
CNSTRCT is het eerste bedrijf in Nederland dat succesvol innovatieve printtechnologie heeft toegepast in de retail.
Hiervoor zijn exclusieve afspraken gemaakt m.b.t. logistiek, een plaatbedrijf en een printbedrijf.
Sponsoring:
Dehaya kiest betrokken te zijn bij zaken en initiatieven uit de omgeving. Een lokaal/regionaal werknemersbestand en
ondersteuning van lokale initiatieven zijn zeer belangrijk. Als voorbeelden kunnen genoemd worden:
•
het bieden van stageplekken aan leerlingen van diverse opleidingsniveaus
•
het sponsoren van biljartteam Steeds Vooruit Waalwijk
•
het sponsoren van een reclamebord bij voetbalvereniging Waalwijk

Personeel: Ontwikkeling, Teamvorming, Gedrag
De organisatie heeft in 2019 sterk ingezet op de ontwikkeling van personeel, teamvorming en gedrag.
Zo is er voor een groep van 19 medewerkers een Leiderschapsacademy opgestart. Daarin wordt samen gewerkt aan
leidinggeven, het ontwikkelen van talenten, persoonlijke verbeterplannen, missie/visie/strategie, kernwaarden en
coachen op kerncompetenties, team coaching en conflicthantering. Deze academy zal worden voortgezet in 2020.
Ook is aan teamvorming gewerkt bij de teams Casco, Inbouw, AHOLD en Kantoren & Leisure. We hebben gefocust op
de teamvorming en de samenwerking in deze teams door gezamenlijke informele activiteiten, het bezoeken van
elkaars projecten en het delen van ervaringen. Dit was gericht op het intensiveren van het contact, goede
werkrelaties, begrip voor elkaars werkzaamheden etc.
Wij vinden het belangrijk dat we als team opereren gericht op het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen. In 2019
hebben we daarom een werkgroep Samenwerking/Kernwaarden opgericht en is er een enquête gehouden over
voorbeeldgedrag. Dit zal tevens worden gebruikt als input voor de Leiderschapsacademy en voor het vaststellen van
de gewenste competenties in functieprofielen alsmede voor het aannamebeleid.
Verder is een start gemaakt met het opnieuw inrichten en optimaliseren van de interne processen. Daarbij is ook
gekeken naar de communicatiestructuur. De processen zullen in 2020 verder worden geoptimaliseerd.

Samenwerking
Transparantie
Trainingen

Milieu: CO2, Afval, Recycling, Circulariteit
Ook op het milieugebied hebben we niet stil gezeten.
Samen met leveranciers is getracht om zo min mogelijk verpakkingsmateriaal te hebben en op de bouw zodanig in te
kopen dat we nauwelijks afval hebben.
Bij onze LIDL-projecten maken we gebruik van duurzaam FSC-hout, waarvoor we ook gecertificeerd zijn.
Voor het beperken van ons energieverbruik hebben we LED-verlichting in de productie geplaatst, worden leveringen
direct op de projecten gedaan (just in time) en hebben we onze eerste volledig elektrische auto in gebruik genomen.
Op onze nieuwe lokatie gaan we ca. 1500 PV-panelen plaatsen. Ook hierdoor gaan we minder fossiele energie
gebruiken en wordt onze CO2-uitstoot verlaagd.

Bestrijding van ongelijkheid
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.
Eind 2018 was het zover, het eerste grote sponsorproject:
In samenwerking met de stichting Bambanani is een waterput gefinancierd voor Mmabuyane Early Learning Center.
Deze school is gelegen in Selwane (regio Limpopo) in Zuid-Afrika. De regio is arm, 63% van de bevolking leeft onder
de armoedegrens en 1 op 4 leidt aan HIV. Kinderen hebben nauwelijks eten of schoon drinkwater en goede scholen
zijn zeer zeldzaam.
Naast de waterput is een zonnepanelenveldje aangelegd. Zo kunnen bij de school eigen gewassen worden gekweekt
en zijn de mensen zelfvoorzienend. Hiermee krijgen de kinderen gezond voedsel ter beschikking. Het overschot
van de gekweekte gewassen wordt verkocht, waarbij de opbrengsten voor de school zijn. Verder blijkt uit testen het
opgepompte water dusdanig van kwaliteit te zijn dat het voor consumptie geschikt is. Inmiddels zijn ook de sanitaire
voorzieningen aangepakt.
Voor meer informatie over deze stichting kijk op: www.eenpluseenisdrie.nl

Vooruitblik 2020
Kortom, in 2019 hebben we mooie stappen gemaakt. Echter we kijken alweer uit naar 2020 waar we naar onze
nieuwe lokatie gaan. Door blijvend te verbeteren, te leren en door in beweging te blijven kunnen we iedere keer ons
steentje bijdragen aan een betere leefomgeving voor ons allen.
In 2020 zal gewerkt worden aan:
• Partnerships: waaronder building as a service concept
• Vitaliteit: sport op nieuwe locatie toegankelijk voor alle medewerkers in eigen sportruimte
• Continuse: label voor circulaire sloop- en demontagewerkzaamheden toegevoegd aan eigen organisatie met
als doel meer regie, veiligheid, etc.
• Inrichten milieustraat locatie Den Bosch, onderzoek aankoop shredder voor afvalreductie en afvalconcept
(re-duce, re-use, re-cycle)
• Besparing op energie- en brandstofverbruik
• MVO verder doorvoeren in organisatie
Heeft u naar aanleiding van dit MVO-jaarverslag vragen voor ons, neem dan contact met ons op via info@cnstrct.nl
We staan u graag te woord!

