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Voorwoord 
In december 2013 behaalde de Tuijps Groep het certificaat ISO14001. In maart 2016 behaalde 

Tuijps het certificaat niveau 4 op de MVO prestatieladder.  

MVO staat voor ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen houdt in dat de Tuijps groep tijdens al haar activiteiten rekening houdt met de 3p’s 

binnen de maatschappij; People – Planet – Profit. Met het certificaat maakt Tuijps dit aantoonbaar 

aan onze opdrachtgevers en andere stakeholders. 

In het kader van niveau 4 betrekt Tuijps stakeholders steeds intensiever bij het MVO-beleid. 

Opdrachtgevers, medewerkers, onderaannemers, leveranciers, ketenpartners. Daarbij hoort gerichte 

communicatie, onder meer via een MVO-jaarverslag. Met het MVO certificaat niveau 4 op zak is de 

Tuijps Groep niet van plan om achterover te gaan leunen. Tuijps is van mening dat er nog een hoop 

winst te behalen is voor het milieu.  

In dit verslag legt Tuijps groep verantwoording af over de door Tuijps verrichte werkzaamheden op 

het gebied van MVO, maar tegelijkertijd wil Tuijps ook laten zien hoeveel plezier en voldoening Tuijps 

hierbij heeft gehad. 
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1. Over Tuijps 
Demarrage Beheer BV handelend onder de naam Tuijps Groep bestaat uit 1 directielid, te weten 

algemeen directeur Mark Tielemans. Mark Tielemans is eindverantwoordelijk voor de gehele 

organisatie en de besluitvorming daarvan.  

De Tuijps Groep telt in totaal een vijf tal dochter BV’s. In onderstaand tabel staat vermeld de directie 

leden per BV. 

Tuijps is er op gericht om de constante verbetering van het  kwaliteits- en 

milieumanagementsysteem te waarborgen en zo op een effectieve en efficiënte wijze te voldoen aan 

de eisen van onze klanten en opdrachtgevers. Onder het kwaliteits- en milieumanagementsysteem 

van Tuijps vallen onze ISO9001, ISO14001 en onze VCA* certificeringen en het MVO-beleid. De 

context van de organisatie van Tuijps zal elke drie jaar worden herzien. De ISO9001 en de ISO14001 

certificeringen gelden alleen voor Tuijps Tegelprojecten. Daarentegen geldt de VCA* certificering 

voor zowel Tuijps Tegelprojecten als voor TotaalBouw Volendam. Het MVO-certificaat geldt voor 

zowel de BV’s Tuijps Tegelprojecten, Totaalbouw Volendam als voor Tuijps Tegels Sanitair en 

Keukens. In het organogram van Tuijps is inzichtelijk en vastgelegd de verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden en verhoudingen binnen de Tuijps Groep. 

2. MVO bij Tuijps 
Bij Tuijps staat het MVO-beleid hoog in het vaandel. Dit zien wij terug in ons beleid van veiligheid, 

gezondheid en milieu. 

ONZE CERTIFICATEN CERTIFICAAT BEHAALD GELDIG TOT 

 MVO Niveau 4 

 ISO 14001:2015 

 ISO 9001:2015 

 VCA* 

 18-3-2016 

 11-12-2013 

 17-07-1997 

 24-02-2000 

 18-03-2019 

 11-12-2019 

 14-12-2019 

 11-12-2019 

 

2.1. Ons MVO-beleid: 
Het beleid van Tuijps is zo ingericht dat dit aansluit bij ons kernproces. Tuijps ambitie is om verder te 

gaan dan alleen de geldende wet- en regelgeving en de eisen van onze opdrachtgevers. Met de 

naamsbekendheid die Tuijps heeft in de sector en door het proactief opzoek te gaan naar 

maatschappelijke (onopgeloste) vraagstukken binnen onze sector en organisatie heeft Tuijps een 

positief effect op de MVO kernthema’s. 

Om te bepalen op welke onderwerpen Tuijps zich het beste kan richten binnen duurzaamheid, zijn 
stakeholders gevraagd een drietal kwesties aan te geven op volgorde van belangrijkheid. Deze input is 
gebruikt voor het opstellen van de MVO elementen. De issues waaruit de stakeholders konden 
prioriteren zijn: 
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People Planet Profit 
Arbeidsomstandigheden CO2 –reductie Elimineren faalkosten 

Opleiding en ontwikkeling Duurzaam gebruik 
van grondstoffen 

Duurzame producten/ 
productverantwoordelijkheid 

Veiligheid Lifecyclemanagement Innovatie/ondernemerschap 

Omgevingsmanagement Afval recyclen, 
Verminderen 
energiegebruik 

Ketensamenwerking 

 
Uit de gesprekken blijkt dat de stakeholders vinden dat kansen liggen voor Tuijps om zich te 
onderscheiden op de volgende issues: 
 

People Planet Profit 

Integriteit Lifecyclemanagement Ketensamenwerking 

 Verminderen energiegebruik Innovatie/ondernemerschap 

 
Stakeholders zien het recyclen van afval, energie CO2-uitstoot en omgevingsmanagement minder als 
innovatie kans voor Tuijps. Meerdere stakeholders geven aan dat ze verwachten dat deze taken nu al 
goed geregeld zijn. Stakeholders geven aan dat bijvoorbeeld lifecyclemanagement ook betekent dat je 
afval en materialen hergebruikt. Stakeholders vinden dat deze begrippen erg met elkaar 
samenhangen. Als de stakeholders moeten prioriteren, geven zij eerder de voorkeur aan een breder 
begrip dan een eenzijdiger begrip als hergebruik. Dat verklaart ten dele waarom lifecyclemanagement 
hoog scoort en hergebruik en afvalrecycling laag. 
 
Op basis van de analyse kan opgemaakt worden dat Tuijps gezien kan worden als een betrouwbare 
(keten)partner. Toch weten veel van de stakeholders niet op welke manier Tuijps precies bezig is met 
duurzaamheid. Op basis van de resultaten uit de stakeholdersanalyse heeft Tuijps groep de volgende 
doelstellingen opgesteld: 
 

 Handhaven van het stroomverbruik ‘UTA’ ondanks stijging aantal werkplekken 

 Reduceren van het stroomverbruik ‘bouw’ (niet SMART)  

 Maximaal 3% stijging brandstofverbruik gerelateerd aan aantal werknemers  

 Regelmatiger en beter communiceren over onze activiteiten, externe profilering 

 Ontwikkelen innovaties tegelwerk handgereedschappen 

 Aanschaf zuinigere bussen die voldoen aan de Euro 6 norm 
 

3.  Stakeholders 
In de stakeholdersanalyse worden 5 groepen onderscheiden die elk apart zijn omschreven. Van deze 

groepen hebben zijn de belangen en invloeden van de  stakeholders gewaardeerd.  
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3.1. Tweespraak stakeholders 
Tuijps is continue in gesprek met haar interne en externe stakeholders. Dit doet Tuijps door middel 

van: 

 Het proactief vragen naar MVO beleid van de externe stakeholders en het bespreken van het 

MVO beleid 

 Het proactief informeren van onze interne stakeholders (medewerkers, zzp’ers) van het MVO 

beleid 

 Online publiceren van het MVO jaarverslag (03-2017 voor het eerst) 

 Onder het kopje duurzaamheid op onze website biedt Tuijps het e-mail adres (info@tuijps.nl) 

aan. Daar kan men terecht voor vragen, aanbevelingen opmerkingen en klachten 

4. Arbeidsomstandighedenbeleid 
Tuijps voert een arbeidsomstandighedenbeleid om zo de integriteit te vergroten. De integriteit wordt 

vergroot door werknemers te informeren middels toolboxmeetingen en werkplek inspecties over de 

eventuele risico’s die zij lopen. Het beleid van Tuijps is gericht op het zo goed mogelijk inrichten van 

de arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers en derden, evenals het zorgdragen voor een 

schoner milieu. Dit houdt in het zo goed mogelijk borgen van de veiligheid, gezondheid en welzijn 

van de medewerkers van Tuijps en derden evenals het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- 

en milieuschade.  

De principes van Tuijps zijn daarbij: 

 Veiligheid, gezondheid, welzijn en zorg voor het milieu staan voorop bij alles wat Tuijps doet 

 "Afspraak is afspraak", zowel naar de klant als binnen de organisatie 

 "Een product waar met plezier aan wordt gewerkt, is altijd een beter product". 

Verliezen door ongevallen en milieu-incidenten kunnen worden beperkt door goed management en 

een actieve betrokkenheid van leidinggevenden en (tijdelijke) medewerkers samen. Door dit in 

woord en daad uit te dragen en door te leren van de opgedane ervaringen streeft Tuijps naar 

voortdurende verbeteringen op het gebied van VGM. 

Tuijps heeft de mogelijkheden onderzocht om werkplekken te creëren voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen Wajongers, SW-medewerkers of mensen uit de bijstand zijn; Tuijps 

selecteert deze toekomstige werknemers volgens de functie eisen zoals deze beschreven staan in de 

functie omschrijvingen van het bedrijf. Met als resultaat dat er werknemers in dienst zijn die een 

afstand tot de arbeidsmarkt hebben en Tuijps werkplekken aanbiedt voor scholieren die moeilijk 

kunnen leren. Via de speciale opleiding probeert men de jongeren zoveel mogelijk via de praktijk te 

laten leren . 

4.1. Ongevallenregistratie 
Om de betrokkenheid van de directie met de werknemers te vergroten en ter voorkoming van 

(bijna)ongevallen omtrent milieu- en VGM-aspecten bezoekt de directie minimaal 4 keer per jaar een 

project. Hier wordt de dagelijkse gang van zaken besproken. Ook wordt hierbij ingegaan op 

Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Mochten aan de hand van deze bezoeken (in)directe maatregelen 

nodig zijn dan zal dit worden besproken met de uitvoerders en de voormannen. De uitvoerders die 

mailto:info@tuijps.nl
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minimaal éénmaal per maand een werkplekbezoek brengen houden controle op de genomen 

maatregelen. 

Maatregelen welke uit de risico-inventarisatie en –evaluatie voortvloeien zullen beschreven worden 

in het Plan Van Aanpak en volgens tijdplanning uitgevoerd worden. Tuijps zal gemelde 

(bijna)ongevallen en incidenten nauwkeurig registreren en onderzoeken. 

Ongevallenstatistiek afgelopen 3 jaar   

     
                  

  TTP 2014 2015 2016                   

1 
Aantal werknemers (incl. 
tijdelijke) 21 16 18 

                  

2 Aantal gewerkte uren 38.474 33.259 29269                   

3 
Ongevallen met verzuim / 
werkverlet 1 0 0 

                  

4 
Ongevallen met dodelijke 
afloop (a) 0 0 0 

                  

5 
Aantal arbeidsongevallen (= 3 
+ 4) 1 0 0 

                  

6 IF Frequentie 26 0 0                   

     
                  

  TBV 2014 2015 2016                   

1 
Aantal werknemers (incl. 
tijdelijke) 3 3 3 

                  

2 Aantal gewerkte uren 4.353 4.325 4.708                   

3 
Ongevallen met verzuim / 
werkverlet 0 0 0 

                  

4 
Ongevallen met dodelijke 
afloop (a) 0 0 0 

                  

5 
Aantal arbeidsongevallen (= 3 
+ 4) 0 0 0 

                  

6 IF Frequentie 0 0 0                   

     
                  

Tuijps vindt het belangrijk dat haar werknemers gezond zijn en blijven. Tuijps is aangesloten bij een 

gecertificeerde arbodienst voor de uit de wet voortvloeiende diensten, zoals geneeskundig 

spreekuur, PAGO, duurzame inzetbaarheid (DIA) en verzuimbeleid. PAGO wordt verricht volgens de 

CAO-normen, werknemers krijgen eens in de vier jaar een uitnodiging van de arbodienst. Om de 

twee jaar zal er met de werknemers een Duurzame Inzetbaarheidsgesprek worden gehouden. DIA is 

de PAGO en de Duurzame Inzetbaarheid Analyse in één.  

  



  

 Pagina 6 van 9  
 

Ziekte verzuim afgelopen 3 jaar    

     
  TTP 2014 2015 2016 

1 Aantal werknemers (incl. tijdelijke) 21 16 18 

2 Aantal gewerkte uren 38.474 33.259 29269 

3 Ziekte uren 1295 3104 1780 

4 ZV percentage 3,37% 9,33% 6,08% 

     
  TBV 2014 2015 2016 

1 Aantal werknemers (incl. tijdelijke) 3 3 3 

2 Aantal gewerkte uren 4.353 4.325 4.708 

3 Ziekte uren 0 396 13 

4 ZV percentage 0,00% 9,16% 0,28% 

     
Het opleiden van medewerkers is en blijft één van de speerpunten binnen de organisatie. Dit is 

onderdeel van de ontwikkeling van de medewerkers zelf, maar ook van de ontwikkeling van de 

organisatie en een investering voor de lange termijn.  

Tuijps steekt daarom ook veel energie in het opleiden van jonge vakmensen, via cursussen die 

gevolgd kunnen worden bij opleidingscentrum Bouwmensen.  

5. Energie en CO2 
In 2013 zijn er door Tuijps Groep beheersmaatregelen getroffen om de verbruiken te reduceren. De 

onderstaande beheersmaatregelen zijn getroffen: 

 Aanschaf energie zuinige TL-buizen in magazijn en kantoor 

 Aanschaf bewegingsmelder in het magazijn 

 Presentatie(s) met alle personeelsleden van Slim Rijden 

 Continueren van het ISO14001 milieucertificaat 

De laatste twee beheersmaatregelen zullen misschien niet direct de  CO2-emissie beïnvloeden, maar 

indirect toch zeker wel. Hierdoor wordt door Tuijps groep duidelijk uitgedragen dat milieu en 

duurzaamheid een serieus item is in de huidige bedrijfsvoering en zal dit bij de werknemers meer 

onder de aandacht komen. Dit heeft als resultaat geleid dat het aan kg Co2 per gewerkt uur is 

gedaald 
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Elektriciteitsverbruik was in 2013 voor een groot deel verantwoordelijk voor onze footprint. Daarom 

heeft Tuijps in 2014 het gehele pand voorzien van energie zuinige TL-5 verlichtingsarmatuur 

geschakeld op een bewegingssensor. In bovenstaande tabel zijn de effecten van de genomen 

maatregel inzichtelijk gemaakt. Voor de panden in Volendam en Amsterdam-Noord neemt het 

bedrijf groene stroom af. Wat betreft de bouwplaats is het verbruik niet SMART te maken, daar 

Tuijps gebruikt maakt van de elektriciteitsvoorzieningen van de aannemer/klant. Als Tuijps kijkt naar 

de arbeidshulpmiddelen van de tegelzetters dan is het gebruik van de halogeen bouwlamp het meest 

verantwoordelijk voor de verbruiken van energie. Momenteel is Tuijps de mogelijkheden aan het 

onderzoeken van een geschikte LED-bouwlamp voor de tegelzetter. 

Het wagenpark is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. Het wagenpark 

bestaat voornamelijk uit werkbussen. Werkbussen en elektrisch rijden is nog niet mogelijk. De 

aandacht voor verduurzaming van het wagenpark is er zeker. Er worden alleen werkbussen 

aangeschaft die voldoen aan de Euro 6 transmissienorm.  
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6. Ketensamenwerking 
Tuijps Tegelprojecten heeft een unieke combinatie in huis waardoor zij de ideale ketenpartner is voor 

aannemers. Tuijps stelt zich vaak de vraag “Hoe kijken de mensen naar het bedrijf op de 

bouwplaats”. Tuijps wil graag invloed uitoefenen op de bouwplaats omtrent veiligheid en kwaliteit, 

maar ook zeker aan duurzaamheid. Zo worden de werknemers al sinds jaar en dag geïnformeerd over 

de risico’s van het tegelzetten, de overlast die zij kunnen veroorzaken voor zowel milieu als met 

geluid en stof en over duidelijk intern en extern communiceren. Tuijps werkt graag mee aan nieuwe 

vormen van samenwerking waarbij hogere kwaliteit behaald wordt tegen lagere kosten. Op die 

manier probeert Tuijps te laten zien aan de ketenpartners dat Tuijps zich positief ontwikkeld en zich 

onderscheid door het maximale te halen uit veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. 

In samenwerking met de ketenpartners probeert Tuijps de fysieke belasting van de werknemers te 

verminderen. Dit wordt bewerkstelligd door gezamenlijk met de co-partners op projecten de 

werkzaamheden te bundelen. Enerzijds wordt bijvoorbeeld door samenwerking met de 

vloerensmeerder het zware werk voor de tegelzetter overgenomen doordat de vloerensmeerder het 

specie in de badkamer spuit. Anderzijds neemt de tegelzetter het werk van de kozijnensteller en de 

loodgieter over door de kozijnen te stellen in de natte ruimtes, de inbouwreservoirs om te bouwen 

en de douchemuren te maken. Hierdoor is het fysieke werk van de tegelzetter niet alleen een stuk 

lichter geworden maar ook een stuk veelzijdiger.  

Als aanvulling op het verminderen van de fysieke belasting voor de tegelzetter van Tuijps zijn wij 

momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken om de tegels uit te laten lopen door een 

gespecialiseerd bedrijf. 

Tuijps neemt ketenverantwoordelijkheid door haar leveranciers vragen te stellen over de 

omstandigheden waarin haar producten gefabriceerd worden. Op deze manier probeert Tuijps 

(indirecte) medeplichtigheid aan schending van de mensenrechten in kwetsbare gebieden te 

voorkomen en bedrijven in haar leveringsketen te stimuleren het schenden van mensenrechten te 

allen tijde te voorkomen. 

  

19.139,05 

14.750,13 15.435,86 

Vergelijking verbruiken 1e half jaar

2014

2015

2016
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7. Innovatie 
Tuijps is continue in ontwikkeling. Met de Droomslijper heeft Tuijps een innovatie op de markt 

gebracht voor de tegelbranche. Met steun van diverse organisatie als BOVATIN, Arbouw, TNO en 

ISZW heeft dit tot een succes geleid. Tot op de dag van vandaag wordt de Droomslijper nog ontdekt 

in de branche die tot verkopen leidt. In totaal zijn er circa 350 Droomslijpers verkocht.  

Verdere onderzoeken naar een innovatie als het maken van PREFAB tegelwanden zijn helaas gestopt. 

Na diverse gesprekken en onderzoeken bleek dat tegelfabrikant MOSA hier ook mee bezig was.  

8. Slot 
Tuijps heeft sinds 2014 een actief duurzaamheidbeleid. Diverse genomen maatregelen zorgen voor 

een mindere belasting van het milieu. Tuijps laat zich leiden door de ambitie om toonaangevend te 

zijn in onze sector. Aan de betrokkenheid van de medewerkers hecht Tuijps veel waarde. Alleen met 

de hulp, passie en gedrevenheid van onze werknemers kan Tuijps het hoogste niveau, niveau 5, op 

de MVO prestatieladder behalen. Tuijps heeft over het jaar 2016 voor het eerst een MVO jaarverslag 

gemaakt om zo invulling te geven aan de externe communicatie die hoort bij de MVO prestatieladder 

niveau 4. 

Indien er na het lezen van dit verslag vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u deze stellen via 

info@tuijps.nl 
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