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Het jaar 2019 was zowel qua omzet als resultaat wederom een
solide jaar. De verschillende bedrijfsonderdelen van Thunnissen
hebben allemaal bijgedragen aan dit mooie resultaat. De omzet
steeg licht met 1,5% naar EUR 113 mio en ons operationeel
bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg naar € 6,4 mio.

KENGETALLEN
Netto-omzet

2019

2018

113.360

111.733

6.398
6.314
4.753

5.378
5.283
4.123

5,6
5,6

4,8
4,7

4,2

3,7

Vermogen
Eigen vermogen ( x € 1.000,-)
Solvabiliteit (%)
Liquiditeit

15.379
54,4
2,4

15.626
60,3
2,8

Overig
Gem. aantal werknemers (fte)
Orderportefeuille ( x € 1 mio)

108
313

104
307

Resultaten
EBITDA
Resultaat voor belastingen
Resultaat na belastingen
Ratio’s (in %)
EBITDA / netto-omzet
Resultaat voor belastingen /
netto-omzet
Resultaat na belastingen /
netto-omzet

Dankzij de inzet van onze medewerkers en de goede samenwerking
met onze partners en opdrachtgevers hebben we een goed jaar
achter de rug. In 2019 werkten wij aan uiteenlopende boeiende
en duurzame ontwikkel- en bouwprojecten.
Waardecreatie
In 2019 zijn bewust zeer beperkt nieuwe posities verworven in
verband met irrealistisch hoge vraagprijzen. Er wordt nog meer
in strategische samenwerkingsverbanden gezocht naar het
creëren van meerwaarde voor beide partijen. Zo kunnen we
onze toegevoegde waarde inzetten om meer grondwaarde te
genereren voor eigenaren van posities en tegelijkertijd daarmee
projecten met gezonde rendementen verwerven.

De projecten worden door Thunnissen vanaf schetsniveau
volledig uitontwikkeld. Partijen kunnen hierbij het volledige
proces van engineering, verkoop, bouwaanvraag en realisatie
bij ons kwijt waarbij ze zelf de focus kunnen houden op andere
hoofdactiviteiten.
2020 en verder
De omzet van Thunnissen zal, ondanks de coronamaatregelen,
naar verwachting nog doorgroeien. Naast de lopende werken,
hebben we een aantal mooie opdrachten van woningcorporaties
mogen ontvangen. Het verwachte resultaat na belastingen
bedraagt in 2020 € 5,8 miljoen.
De afgelopen jaren is automatisering volledig doorgevoerd in
onze bedrijfsprocessen. Voor de komende jaren is het belangrijk
deze aanpassingen maximaal te effectueren en uitbouwen voor
het nog sterker maken van de organisatie.
Duurzame, digitale en innovatieve oplossingen
Als innovatief bedrijf stelt Thunnissen de ontwikkelingen op
het gebied van digitalisering centraal, om zo aan creatieve
duurzame oplossingen te werken met als doel nog efficiënter te
kunnen opereren. Er is een stap gezet met het online verkopen
van woningen. Wij zien dit als een sluitstuk in ons nu al grotendeels online afspelend oriëntatieproces. Zo geven wij verdere
invulling aan de behoefte van de klant. Dit online verkoopproces
gaan we de komende tijd verder uitbouwen.
Thunnissen blijft continu investeren in duurzame, digitale en
innovatieve oplossingen. Zeker geen nieuwe onderwerpen, maar
door hierin te blijven investeren maken we ons klaar voor de
toekomst en kunnen we nog beter inspelen op de snel groeiende
vraag naar woningen.
Bedankt
Wij bedanken al onze medewerkers, onderaannemers, adviseurs
en klanten voor de samenwerking en hun bijdrage aan dit succes.

Wij laten ons graag uitdagen door gemeenten en corporaties bij
marktconsultaties, (grond)tenders en design & build selecties. De
focus blijft onveranderd liggen op locaties met een snelle doorlooptijd en uitvragen met een aanwijsbaar concurrentievoordeel
of toegevoegde waarde op het gebied van het (bouw)proces.
Als ontwerpende bouwer bieden wij een integrale aanpak en
kunnen wij het verschil maken in waardecreatie. Het ontzorgen
van diverse ontwikkelaars zonder eigen bouwtak is een steeds
meer voorkomend model geworden.
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KLAAR VOOR
DE TOEKOMST
Onze verwachting is dat de bouwsector de komende jaren meer
verandert, dan in de 30 jaar ervoor. Om in een snel veranderende
omgeving onderscheidend te kunnen zijn en blijvend klantwaarde
te creëren, moet je als organisatie wendbaar zijn.
Digitalisering & industrialisering
Thunnissen heeft de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling
doorgemaakt op het gebied van digitalisering en industrialisering.
De bedrijfsprocessen zijn volledig geautomatiseerd en zo ingericht
dat wij in een zeer korte tijd efficiënt kunnen ontwikkelen, verkopen
en bouwen. BIM-engineering speelt een grote rol bij het op een
geïndustrialiseerde en data gestuurde manier van ontwerpen en
realiseren.
Duurzame projecten
Thunnissen is actief bezig als het om duurzaamheid gaat. Wij
hebben daarvoor de keus gemaakt om die ambitie uit te rollen
voor al onze projecten in plaats van af en toe één. Hierdoor zijn
alle woningen die Thunnissen in 2019 zelf in de verkoop heeft
gebracht minimaal EPC 0.
Dit gaat verder dan het vigerende bouwbesluit. Daarnaast
is Thunnissen STIP gecertificeerd. Hiermee maken we als
organisatie, voor al onze projecten, alleen nog maar gebruik van
duurzaam hout.
Daarnaast hebben wij in 2019 een drietal projecten gerealiseerd
met een GPR-ambitie. Het eigen ontwikkelproject Van Lieflandpark is hierbij koploper met een GPR van 9 en als tweede
geëindigd als duurzame Gebiedsontwikkeling bij de SKG Award
van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.
Dit gaat verder als alleen de (technische) energieprestatie, maar
ziet ook toe op de thema’s: milieu,gezondheid, gebruikskwaliteit
en toekomstwaarde. Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen
in het circulair bouwen op de voet en zullen we 2020 de eerste
pilotprojecten gaan draaien.
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Gecombineerd
125,3
aantal medewerkers
in fte

121,3

125,3

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. Wij zijn enorm dankbaar dat er
geen ongevallen met dodelijke afloop zijn geweest. We blijven
proactief sturen op veilig en gezond werken.

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.
Medewerkers
Onze medewerkers zijn het allerbelangrijkste kapitaal van de
organisatie. 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 met een integrale aanpak.
De aanpak leidt tot effectieve en efficiënte ontwikkelingsprocessen. De grote betrokkenheid en enthousiasme van onze
medewerkers leiden tot een efficiënte bedrijfsvoering en
langdurige samenwerkingen met partijen.
Nadrukkelijk is duurzame inzetbaarheid een thema. Het thema is
veelomvattend. Er worden onder andere: sportieve activiteiten
georganiseerd, de opleidingscarrousel wordt ingezet ook voor
ontwikkelingen in de breedte en er is aandacht om stress te
herkennen en helpen voorkomen.
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 2019 hebben we een toename
in participatie waargenomen.

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

Het gecombineerde personeelsbestand
van de groep.

Gezond & veilig werken
Een duurzame bedrijfsvoering met gedreven en gezonde collega’s
is een voorwaarde om mooie duurzame woonomgevingen
te kunnen realiseren. Veiligheid en gezondheid zijn daarbij de
belangrijkste pijlers.

Het gecombineerd aantal opgeleverde
woningen door de groep.

Gecombineerd
aantal opgeleverde
woningen

Gecombineerde aantallen Thunnissen/Van Braam Minnesma/Holleman Santpoort

2017

2018

2019

454

540

539

Het gecombineerd aantal ongevallen
van de groep.
enkel met letsel met letsel
materiële
zonder
met
schade verzuim verzuim
Gecombineerd
aantal ongevallen
2019

2
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De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in het opleiden
van onze werknemers, met als resultaat dat we inmiddels kunnen
bouwen op een grote groep jonge innovatieve medewerkers,
die volop de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen, te
innoveren en verantwoordelijkheid te nemen.

BELANGRIJKE
GEBEURTENISSEN

2019

Samenwerking
Thunnissen gaat voor duurzame samenwerkingsverbanden.
Onze partners zijn belangrijk bij het realiseren van onze missie:
het verschil maken in waardecreatie. Samen met partners
werken we continu aan proces- en productinnovaties om klanten
steeds beter te kunnen bedienen en onze producten toekomstbestendig te maken.
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 bedrijfscultuur 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.
Uitdagingen
In 2019 is het eens te meer duidelijk geworden dat onze branche
gewend moet raken aan continue veranderingen. Zijn het niet
de telkens heftiger wordende marktschommelingen, zorgen
aangescherpte milieuregels, zoals stikstof en PFAS voor de
nodige uitdagingen.
Ook is het in 2019 duidelijk geworden dat WKB en BENG er toch
echt aan gaan komen. Als organisatie wordt het telkens belangrijker om je snel aan deze veranderingen aan te kunnen passen.
Door verandering te zien als constante factor heeft Thunnissen
al ruim honderd jaar bestaansrecht.

Het Woonon platform is zelfstandig verdergegaan om een
volgende stap te zetten in de doorontwikkeling. Er is ingezet op
uitbreiding van de toepassingen en snelheid van de gebruikersinterface. We zijn ervan overtuigd dat Woonon op de juiste
manier inspeelt op de behoefte van de consument.
Daarnaast biedt het Woonon platform mogelijkheden om uitgebreid te worden als invulling voor de Wet Kwaliteitsborging.
In 2019 is onze keuringsapp gelanceerd. Deze vervangt een
groot deel van de documenten als keuringen en checklists uit
ons handboek. Resultaten uit de diverse keuringen worden
centraal opgeslagen in onze database. Dit sluit aan bij onze
ambitie van vergaande digitalisering en automatisering.

Naast de keuringsapp wordt er hard gewerkt aan de opleverapp.
Hiermee kunnen woningen digitaal worden opgeleverd. Deze
app zal in 2020 gelanceerd worden. Het is de bedoeling dat
beide apps onderdeel worden van het Woonon ecosysteem. Met
de reeds bestaande koppeling met BIM zal Woonon een totale
informatiedrager voor woningen worden.
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.

Samenwerking voorop
De orderportefeuille is gevuld met een mooie mix van projecten
voor corporaties, ontwikkelaars en eigen ontwikkeling. In 2019
zijn beperkt nieuwe posities verworven. Er wordt meer in samenwerkingsverbanden gezocht naar het creëren van meerwaarde
voor beide partijen.
In februari 2019 werd het co-makingcontract tussen
Woningcorporatie Ymere en Thunnissen verlengd voor een
periode van vijf jaar. Al vanaf 2009 zijn Ymere en Thunnissen
actief met het in co-making organiseren van projecten.
Kwaliteitsborging door technologie
Het klantenportaal 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.

BIM model
nieuwbouw Sumatraplantsoen, Amsterdam

RESULTATEN
2019
De omzet is met € 113 miljoen op een hoog niveau gebleven
(2018: € 112 miljoen). De omzet is gerealiseerd met projecten
van verschillende omvang; uit eigen ontwikkeling en samen
met diverse opdrachtgevers. Thunnissen heeft geen omzetdoelstelling, gekeken wordt naar het rendement en de beheersbaarheid van de portefeuille.
Het resultaat na belasting van € 4,8 miljoen is een mooie verdere
verbetering ten opzichte van 2018 (€ 4,1 miljoen). Het nettorendement is met 4,2% bovengemiddeld in de branche. Met het oog
op de krapte en kostenstijgingen in de markt, is de directie zeer
tevreden met het behaalde rendement.
Als innoverende ontwikkelende bouwer blijkt wederom in
2019 dat onder veranderende marktomstandigheden ook een
goed rendement behaald kan worden. Om onszelf uit te blijven
dagen, benchmarken we onze prestaties altijd met andere
ontwikkelende bouwers.
Werkkapitaal
Wederom is de rekening courant faciliteit (€ 2,5 miljoen) van
de Rabobank volledig onbenut gebleven. De voorraadpositie is
toegenomen met € 5,5 miljoen; nagenoeg volledig toe te schrijven
aan de afname van een individuele grondpositie welke is vergund
en inmiddels in verkoop. Volledig gefinancierd uit eigen middelen.
Daarnaast is in 2019 niet substantieel geacquireerd vanwege
hoogoplopende vraagprijzen. Een beslissing waar we op dit
moment tevreden naar terugkijken. De focus blijft liggen op
projecten met een korte doorlooptijd en beperkt risico.
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De orderportefeuille is gevuld met een mix van projecten voor
corporaties, ontwikkelaars en eigen ontwikkeling. Groepsmaatschappij Van Braam Minnesma heeft in 2019 geïnvesteerd
in de opwaardering van haar bedrijfslocatie teneinde extra
huurinkomsten te genereren.

“De huidige tijd kent naast de vele
kansen, ook grote risico’s. De grillige
tijd waarin we leven, vraagt om nog
meer creativiteit om ambities waar
te maken.
Het is Thunnissen gelukt om, door
scherp en creatief te blijven, een
mooi resultaat te behalen.
Mijn complimenten daarvoor.”
Frans Baud
Commissaris Thunnissen
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BALANS PER 31 DEC
2019

2018

Vaste activa				
Materiële vaste activa
1.618 		 1.687
Financiële vaste activa
-		
		
1.618 		
1.687
Vlottende activa				
Voorraden
6.899 		 1.445
Vorderingen
16.469 		 14.379
Liquide middelen
3.284		 8.415
		
26.652		
24.239
		
28.270		
25.926
				
Groepsvermogen		
15.379		
15.626
Voorzieningen		
1.586 		
			
Langlopende schulden		
- 		
Kortlopende schulden
Onderhanden projecten
5.644		 2.113
Schulden
5.661 		 6.699
		
11.305		
		
28.270 		

1.488
-

8.812
25.926

(bedragen x € 1.000 na verwerking bestemming resultaat)
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WINST- & VERLIESREKENING
2019

2018

Bedrijfsopbrengsten		 113.360 		 111.733
Kostprijs omzet
-103.512 		-103.419
Algemene kosten
-3.450 		 -2.936
Afschrijvingskosten
-131 		
-131
		 -107.093 		 -106.486
Bedrijfsresultaat		
6.267 		
5.247
				
Financiële baten en lasten				
saldo rentebaten en -lasten		
47		
36
				
Resultaat uit gewone 				
bedrijfsuitoefening		 6.314		 5.283
vóór belasting				
Belastingen		
-1.561		 -1.160
Resultaat uit deelnemingen		
- 		
				
Nettoresultaat		
4.753 		
4.123
(bedragen x € 1.000)

SAMEN BOUWEN
AAN DE TOEKOMST
Wij zijn trots op de door ons gerealiseerde projecten. In dit
jaarverslag vindt u slechts een kleine selectie van de in 2019
opgeleverde projecten. Voor een compleet overzicht van onze
projecten: thunnissen.nl

De kernactiviteiten van Thunnissen zijn het ontwikkelen,
engineeren, bouwen en onderhouden van vastgoed in NoordHolland, Zuid-Holland en Utrecht voor zowel professionele
afnemers als voor particulieren.
Thunnissen realiseert hoogwaardige duurzame woonomgevingen vanuit de belangen en verwachtingen van de opdrachtgever,
eindgebruiker en omgeving. Als ontwerpende bouwer bieden
wij een integrale aanpak en kunnen wij het verschil maken in
waardecreatie.
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Dit doen wij niet alleen met opdrachtgevers, maar met een team
van specialisten, waaronder architecten, stedenbouwkundigen,
constructeurs, onderaannemers en leveranciers.
Want meerwaarde bieden, dat kan geen partij alleen. Dus
bedankt voor de samenwerking en uw waardering en vertrouwen
in Thunnissen!
Thunnissen Groep bv
Wipperplein 10-14
2103 LR Heemstede
info@thunnissen.nl
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Nootdorp, het Gildehof
85 eengezinswoningen en 22 appartementen
Amsterdam, De Vrije Kade
108 stoere woningen aan de Noordelijke IJ-oevers
Almere, De Kimwierde
40 appartementen (co-making woningcorporatie Ymere)
Schiedam, Park Harga
73 energieneutrale woningen in jaren’30 stijl
Hoofddorp, Tudor Gardens
83 woningen in Tudorstijl
Noordwijkerhout, Mossenest II
38 twee-onder-een-kapwoningen

Thunnissen.nl

Van Braam Minnesma
Holleman Santpoort

