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Het jaar 2018 was zowel qua omzet als resultaat een solide jaar. 
De verschillende bedrijfsonderdelen van Thunnissen hebben  
allemaal bijgedragen aan dit mooie resultaat. De omzet steeg 
met 26% naar € 112 mio en ons operationeel bedrijfsresultaat 
(EBITDA) bleef nagenoeg gelijk met € 5,4 mio. 

De omzetstijging is te danken aan de toegenomen omvang van 
projecten. In 2018 werkten wij aan uiteenlopende boeiende  
en duurzame ontwikkel- en bouwprojecten. Altijd in goede  
samenwerking, omdat dit toegevoegde waarde oplevert. 

Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de  
organisatie. De grote betrokkenheid en enthousiasme van onze 
medewerkers leiden tot een efficiënte bedrijfsvoering en lang-
durige samenwerkingen met partijen. Daar zijn wij trots op. 

Digitalisering 
Het kernbegrip in 2018 was toekomstbestendigheid. Dit  
betekent voor ons dat wij maximaal willen inspelen op de  
actuele en toekomstige behoeften van de consument en onze 
opdrachtgever. Wij werken daarom continu aan proces- en  
productinnovaties om onze waarde te vergroten. Om dit te  
kunnen doen is een duurzame bedrijfsvoering met gedreven en 
gezonde collega’s een voorwaarde. Daarom investeerden wij  
ook in de ontwikkeling van medewerkers. 

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het sterker maken  
van de organisatie, zodat wij klaar zijn voor de toekomst.  
Daarbij zetten wij nadrukkelijk in op innovatie en digitalisering.  
Thunnissen is een bijzonder efficiënte organisatie, mede door de 
digitalisering van processen. Intern ontwikkelde programma’s en 
apps dragen bij aan een efficiënt proces, evenals aan de kwaliteit 
van onze producten. 

2019 en verder
De omzet van Thunnissen zal het komende jaar naar verwach-
ting nog doorgroeien. De orderportefeuille is goed gevuld. We 
hebben een aantal mooie projecten verworven in de Rand-
stad. We blijven de komende tijd investeren in kansrijke grond-
posities met een snelle doorlooptijd in ons werkgebied. Het 
verwachte resultaat na belastingen bedraagt in 2019 € 4,5  
miljoen. De komende jaren bouwen we verder aan een nog  
sterkere organisatie. De focus ligt hierbij op industrialisering van 
processen en verdere digitalisering. 

Bedankt
Wij bedanken al onze medewerkers, onderaannemers, adviseurs 
en klanten voor de samenwerking en hun bijdrage aan dit succes. 

GECONSOLIDEERDE OMZET
BEDRAGEN IN € MIO

Roel van Drongelen, Richard Treur, Bart Maas en Martijn Goesten

SOLVABILITEIT % WERKKAPITAAL
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KENGETALLEN

Netto-omzet 111.733 88.711

Resultaten
EBITDA 5.378 5.580
Resultaat voor belastingen 5.283 5.559
Resultaat na belastingen 4.123 4.196

Ratio’s (in %)
EBITDA / netto-omzet 4,8 6,3
Resultaat voor belastingen /  4,7 6,3
netto-omzet
Resultaat na belastingen /  3,7 4,7
netto-omzet

Vermogen
Eigen vermogen ( x € 1.000,-) 15.626 15.003
Solvabiliteit (%) 60,3 61,7
Liquiditeit 2,8 3,1

Overig
Gem. aantal werknemers (fte) 104 111
Orderportefeuille ( x € 1 mio) 307 200



Duurzaamheid
Thunnissen voelt zich betrokken bij haar opdrachtgevers en 
voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzame  
woonomgevingen te realiseren waar men zich prettig voelt. 
Daarom gaan we met de projecten uit eigen ontwikkeling op het 
gebied van energiezuinigheid een stap verder (dan de geldende 
eisen vanuit Bouwbesluit) naar een EPC van 0. 

Materialen
Thunnissen is een STIP-bedrijf: dit houdt in dat wij uitsluitend 
verantwoord geproduceerd hout gebruiken voor onze projecten. 
Daarnaast beschikt Thunnissen over de certificaten FSC en 
PEFC. Thunnissen volgt met grote interesse de ontwikkelingen 
op het gebied van cradle to cradle bouw. Bij voldoende capaciteit 
in het aanbod, zoeken we de duurzame oplossing. 

Bedrijfsvoering
Een duurzame bedrijfsvoering met gedreven & gezonde collega’s  
is een voorwaarde om mooie duurzame woonomgevingen  
te kunnen realiseren. Veiligheid en gezondheid zijn daarbij de  
belangrijkste pijlers. In 2018 is Thunnissen overgestapt van  
VCA naar het nieuwe ISO 45001. ISO 45001 geeft de ruimte om 
het veiligheidssysteem aan te passen aan de werkzaamheden 
van de eigen onderneming, het sluit bovendien beter aan bij het 
vernieuwde ISO 9001. Naast veiligheid, hebben ook gezondheid 
en welzijn van medewerkers een prominente rol in dit systeem. 

Veiligheid 
Elk ongeval is er één teveel. Met voortdurende aandacht voor 
veiligheid in alle aspecten van het werk doen we er alles aan om 
elkaar scherp te houden. 

Medewerkers
Het personeelsbeleid binnen Thunnissen is gericht op het creëren  
van een kwalitatief hoogwaardige kern van personeel, met 
als doelstelling om compleet zelfstandig te ontwikkelen  
en bouwen. De integrale aanpak leidt tot effectieve en  
efficiënte ontwikkelingsprocessen. 

Opleidingen & ontwikkeling
Om onze medewerkers uit te blijven dagen, maken we al jaren 
gebruik van de opleidingscarrousel met onder andere diverse  
in-company trainingen. Voor bouwplaatsmedewerkers en  
uitvoerders is er een online platform om kennis op uiteenlopende  
onderwerpen bij te spijkeren. In 2018 hebben we een flinke  
toename in participatie waargenomen. 

Nadrukkelijk is duurzame inzetbaarheid een thema. Het thema 
is veelomvattend. Er worden onder andere sportieve activiteiten  
georganiseerd, de opleidingscarrousel wordt ingezet voor 
ontwikkelingen in de breedte en er is aandacht om stress te  
herkennen en te helpen voorkomen. 

Integriteit 
Onze duurzame samenwerkingen zijn op basis van transparantie  
en vertrouwen. Integriteit is een basisvoorwaarde om het  
vertrouwen van opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers 
en andere partijen te hebben en te behouden. Onze bedrijfs- 
cultuur is hierop ingericht: open en transparant. 

Thunnissen is aangesloten bij de Stichting Beoordeling  
Integriteit Bouwbedrijf (SBIB) die voor de gehele bedrijfstak een 
gedragscode voor verantwoord ondernemen heeft opgesteld. 

KLAAR VOOR 
DE TOEKOMST

Er zijn geen ongevallen geregistreerd bij 
Thunnissen,  Van Braam Minnesma en Holleman 
Santpoort. Er hebben twee ongevallen bij 
onderaannemers plaatsgevonden. 

2016 2017 2018 

Gecombineerd aantal  8  6 2
ongevallen met letsel

Het platform Jong Thunnissen helpt bij het leren kennen van 
collega’s, maar zorgt ook vooral voor kruisbestuiving tussen 

verschillende disciplines. Innovatie wordt aangejaagd  
door mensen die met een frisse blik naar de hedendaags 

problemen kijken en bekend zijn met de laatste technieken

We dagen hen uit om met ideeën te komen. Door te 
luisteren en de juiste ideeën om te zetten in pilots, 

ontstaat er een voedingsbodem voor continue verbetering.

Het gecombineerde personeelsbestand van de groep 
bedroeg in 2018 121 fte. De daling t.o.v. 2017 komt 
mede door de verdergaande automatiseringsslag. 

2016 2017 2018 

     Gecombineerd aantal 123,1 125,3 121,3  
     medewerkers in fte

Het gecombineerd aantal opgeleverd woningen  
van de groep bedroeg in 2018 540. 

2016 2017 2018 

    Gecombineerd aantal  439  454 540    
    opgeleverde woningen



BELANGRIJKE 
GEBEURTENISSEN
2018

Directiewisseling
In 2018 heeft een directiewisseling plaatsgevonden. Het nieuwe  
directieteam kent het bedrijf door en door en werkt dagelijks  
met de betrokken en creatieve projectteams aan uitdagende 
projecten en het continu verbeteren van de werkmethodieken. 

Het directieteam is al jarenlang betrokken bij de organisatie. 
Deze continuïteitsgarantie was een belangrijk argument voor  
de vorige directie om het stokje over te dragen aan de eigen  
managers. 

Samenwerking voorop
De orderportefeuille is gevuld met een mix van projecten voor 
corporaties, ontwikkelaars en eigen ontwikkeling. In 2018 zijn 
beperkt nieuwe posities verworven. Er wordt meer in samen-
werkingsverbanden gezocht naar het creëren van meerwaarde 
voor beide partijen. Steeds vaker staat de relatie met onze op-
drachtgevers in het teken van een langdurige samenwerking. De 
komende jaren blijven wij investeren in verdere intensivering van 
onze samenwerkingen. Wij voelen ons daar goed in thuis.  

Parkeergarage
Op 18 september werden we opgeschrikt door het  
gedeeltelijk instorten van een vloer van een parkeergarage in  
Wormerveer. Een project van Van Braam Minnesma uit 2010.
We zijn vooral heel dankbaar dat zich geen persoonlijke  
ongelukken hebben voorgedaan. Nu het onderzoek is afgerond, 
en de herstelwerkzaamheden zijn gestart, kunnen we onze blik 
op de toekomst richten. Uiteraard zijn de lessen van dit voorval 
wel direct opgenomen in de organisatie. 

Procesoptimalisatie door technologie
Kwaliteitsborging heeft een gezicht gekregen door de uitrol 

van onze intern ontwikkelde apps, die gekoppeld zijn aan 
de projectportalen. 

Het is onze overtuiging dat goede kwaliteitsborging begint 
in de engineeringsfase. In 2011 is de keuze gemaakt om een 
eigen BIM engineeringsafdeling op te zetten, zodat we risico 
gestuurd werken en de focus op de juiste onderdelen leggen. 

Onze BIM modellen zijn niet alleen volledig as-built, maar ook 
de resultaten van de kwaliteitsborging zijn hierin verwerkt. 

Het kopersportaal Woonon resulteert in een efficiënter 
proces met minder faalkosten door de koppelingen met 

BIM, leveranciers en het financiële pakket. 

Het leidt ook tot een substantiële omzetverhoging, doordat 
veel meer opties worden aangeboden en gekozen. 
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De omzet heeft met 26% een behoorlijke sprong gemaakt naar 
€ 112 miljoen (2017: € 89 miljoen). De toegenomen omzet is 
overwegend te verklaren door de toegenomen omvang van  
projecten. Thunnissen heeft geen omzetdoelstelling, gekeken  
wordt naar het rendement en de beheersbaarheid van de  
portefeuille. 

Het resultaat na belasting van € 4,1 miljoen is nagenoeg gelijk 
aan 2017. Ondanks de impact van de gedeeltelijke instorting van 
de parkeergarage in Wormerveer is het netto rendement met 
3,7% bovengemiddeld in de branche. Met het oog op de kosten-
stijgingen in de markt, die vorig jaar ook al gesignaleerd werden, 
is de directie zeer tevreden met het behaalde rendement. 

Financiering
In 2018 zijn de laatste langlopende leningen afgewikkeld.  
Thunnissen beschikt wel over een bedrijfskrediet bij de Rabobank 
in de vorm van een rekening courant faciliteit ad € 2,5 mio. 

Groepsmaatschappij Van Braam Minnesma heeft in 2018  
geïnvesteerd in de aanschaf van haar bedrijfslocatie alsme-
de in materieel dat de komende jaren ingezet kan worden op 
reeds geacquireerde projecten. Met deze investeringen zal de 
onderneming uit Wormerveer weerbaarder zijn, in tijden dat de  
economische omstandigheden anders zijn. Ter financiering heeft 
Van Braam Minnesma een krediet afgesloten in de vorm van een 
rekening courant faciliteit. 

2019
De omzet van Thunnissen zal het komende jaar naar verwachting  
nog doorgroeien naar een niveau van € 120 miljoen. We hebben  
en aantal mooie projecten verworven in de Randstad. Het  
verwachte resultaat na belastingen bedraagt in 2019 € 4,5 miljoen. 

Wij zijn 2019 gestart met een goed gevulde orderportefeuille.  
De komende jaren blijven we verder bouwen aan een nog  
sterkere organisatie. De focus ligt hierbij op industrialisering van 
processen en verdere digitalisering.

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000 na verwerking bestemming resultaat)

GECONSOLIDEERDE 

BALANS PER 31 DEC

Vaste activa 
Materiële vaste activa   1.687   444  
Financiële vaste activa -  -  

1.687   444 
Vlottende activa 
Voorraden   1.445   5.199  
Vorderingen  14.379   15.356 
Liquide middelen  8.415  3.309 

  24.239  23.864 
25.926  24.308

Eigen vermogen   15.626  15.003 

Voorzieningen   1.488   1.480 

Langlopende schulden  -  220

Kortlopende schulden
Onderhanden projecten   2.113  195  
Schulden   6.699   7.410 

  8.812  7.605
  25.926   24.308 

Bedrijfsopbrengsten  111.733   88.711  
Kostprijs omzet -103.419 -79.138 
Algemene kosten -2.936  -3.993 
Afschrijvingskosten -131 -223 

 -106.486 -83.354
Bedrijfsresultaat  5.247  5.357 

Financiële baten en lasten 
saldo rentebaten en -lasten 36 202

Resultaat uit gewone  
bedrijfsuitoefening   5.283   5.559 
vóór belasting
Belastingen -1.160 -1.363 
Resultaat uit deelnemingen  -   -

Nettoresultaat  4.123   4.196 

2018 

2018 

2017 

2017 

GECONSOLIDEERDE 

WINST- & VERLIESREKENING

RESULTATEN 
2018

“In het afgelopen periode heb ik  
Thunnissen leren kennen als een 
innovatieve toekomstgerichte organisatie 
met enthousiaste en ondernemende 
mensen. Daarvoor zet ik graag mijn 
kennis en ervaring in. 
Mijn complimenten voor het behaalde 
resultaat. De marktomstandigheden in 
2018 waren complex en uitdagend, dus 
dit is een hele mooie prestatie.”

Nieuwe commissaris Thunnissen

Frans Baud
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De kernactiviteiten van Thunnissen zijn het ontwikkelen,  
bouwen en onderhouden van vastgoed in Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht voor zowel professionele afnemers als 
voor particulieren.

Met alle specialisaties in huis bieden wij een full service aanpak 
gericht op de totale levensloop van een woonproduct. Altijd met 
de vertaling van de klantvraag voorop, zodat onze opdrachtgever 
optimaal comfort kan bieden aan de gebruiker. 

Om toegevoegde waarde te kunnen bieden, denken wij graag 
in een vroegtijdig stadium mee. Vanaf de eerste schetsen tot 
aan de oplevering zijn wij een meedenkend partner. Zo hebben 
wij al veel projecten gerealiseerd voor gemeenten, corporaties,  
beleggers en andere vastgoedeigenaren. En daar zijn wij trots op!

Onze projecten ontstaan vanuit eigen grondverwerving of in  
opdracht. Thunnissen doet graag mee aan tenders en markt-
consultaties. Onze efficiënte en oplossingsgerichte aanpak blijkt 
succesvol en genereert daarmee hoge grondwaarden. Daarnaast 
is Thunnissen bereid en in staat tot risicodragende participatie 
en daardoor een interessante partij voor corporaties, beleggers 
en gemeenten.

Mooie projecten realiseren dat doen we niet alleen met  
opdrachtgevers, maar met een team van specialisten, waaronder  
architecten, stedenbouwkundigen, constructeurs, onderaan- 
nemers en leveranciers. Want meerwaarde bieden, dat kan  
geen partij alleen. Dus bedankt voor de samenwerking en uw 
waardering en vertrouwen!

Thunnissen Groep bv Van Braam Minnesma
Wipperplein 10-14  Holleman Santpoort
2103 LR Heemstede
info@thunnissen.nl 

SAMEN BOUWEN 
AAN DE TOEKOMST

Wij zijn trots op onze projecten. Hieronder ziet u hiervan slechts 
een kleine selectie. Voor een compleet overzicht van de projecten:  
thunnissen.nl 

1. Utrecht , Van Lieflandpark 
20 nul-op- de- meter- verandawoningen

2. Haarlem, Wonen in de Plataan 
84 woningen in woonpark aan de Italiëlaan

3.  Hoofddorp, Tudor Gardens 
83 duurzame woningen in Tudorstijl

4.  Amsterdam, De Vrije Kade 
108 stoere woningen aan de Noordelijke IJ-oevers

5.  Krommenie – Wonen in de Fortuin 
79 woningen in samenspraak met de buurt ontwikkeld

6.  Nieuw Vennep – Jonkheer Van der Poll, Nieuwe Kom 
104 woningen in nieuwbouwwijk Nieuwe Kom
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