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Thunnissen kijkt, ondanks de coronapandemie, terug op een  
solide jaar. Wij zijn trots en tevreden dat we het jaar 2020  
kunnen afsluiten met een goed resultaat. De verschillende  
bedrijfsonderdelen van Thunnissen hebben allemaal bijgedragen  
aan dit resultaat. De omzet steeg naar € 116 mio en ons  
operationeel bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg naar € 9,9 mio.

Veerkracht
Onze medewerkers toonden grote veerkracht. In de omschakeling  
naar thuiswerken en bij het werk op projecten, waar met protocollen  
de productie op gang gehouden werd. Dat stelde ons in staat  
om ondanks Covid-19, ten opzichte van 2019 meer omzet te 
behalen en de organisatie te versterken.

2021 en verder
De omzet van Thunnissen zal het komende jaar naar verwachting 
nog doorgroeien. De orderportefeuille is goed gevuld. Naast de 
lopende werken, hebben we een aantal mooie opdrachten van 
woningcorporaties mogen ontvangen. Het verwachte resultaat 
voor 2021 zal op hetzelfde niveau liggen als 2020.

Wij bedanken onze medewerkers, opdrachtgevers en partners
voor de samenwerking en de bijdrage aan dit succes.

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

WERKKAPITAAL
BEDRAGEN IN € MIO
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116,3 68,7%

norm

15,4

2020 2019  

KENGETALLEN
Netto-omzet  116.281  113.360

Resultaten
EBITDA  9.910  6.398 
Resultaat voor belastingen  9.840  6.314
Resultaat na belastingen 7.399  4.753

Ratio’s (in %)
EBITDA / netto-omzet 8,5 5,6
Resultaat voor belastingen /  8,5 5,6
netto-omzet
Resultaat na belastingen /  6,4 4,2
netto-omzet

Vermogen
Eigen vermogen ( x € 1.000,-)  15.378  15.379
Solvabiliteit (%)  68,7  54,4
Liquiditeit 3,9 2,4

Overig
Orderportefeuille ( x € 1 mio) 310 313
Gem. aantal werknemers (fte) 107 108

113,4111,7

88,7

60,3%

54,4%

61,7% 15,1 15,3
16,0

NIEUWBOUW 
HET SCHOUW 196 WONINGEN
AMSTERDAM NOORD

GECONSOLIDEERDE OMZET
BEDRAGEN IN € MIO

SOLVABILITEIT % 
IN PROCENTEN



Het gecombineerde personeelsbestand 
van de groep.

 2018 2019 2020 

Gecombineerd 121,3 125,3 131,6  
aantal medewerkers 
in fte

Het gecombineerd aantal opgeleverde 
woningen door de groep.

 2018 2019 2020 

Gecombineerd  540  539 523    
aantal opgeleverde
woningen    

Het gecombineerd aantal ongevallen 
van de groep.

 enkel met letsel met letsel 
 materiële zonder met 
 schade verzuim verzuim 

Gecombineerd  1  0 0   
aantal ongevallen
2020    

Gecombineerde aantallen Thunnissen/Van Braam Minnesma/Holleman Santpoort

Klimaat en milieu 
Thunnissen heeft een intrinsieke motivatie voor verduurzaming. 
Niet vanuit regelgeving, maar vanuit haar maatschappelijke  
betrokkenheid om te bouwen aan duurzame woonomgevingen 
en een toekomstbestendige wereld. Vanuit deze overtuiging 
hebben alle woningen die Thunnissen in 2020 in de verkoop 
heeft gebracht al minimaal een EPC van 0. Wij volgen de ont-
wikkelingen op de voet en hebben in 2020 al meerdere BENG 
pilotprojecten gedraaid. 

Er zijn in 2020 een aantal EPV (Energie Prestatie Vergoeding) en 
NOM (Nul-op-de-meter) projecten ontwikkeld en in aanbouw 
genomen, waaronder Park Harga in Schiedam en Haverkamp  
in Den Haag. Daarnaast beschikken veel projecten over een 
groenverklaring. 

Wij stimuleren onze kopers om aanvullende duurzaamheids-
maatregelen te treffen en geven advies (bij ingebruikname) over 
zorgvuldig, duurzaam en efficiënt gebruik van een nieuwbouw-
woning anno 2020 bij ingebruikname. Wij geloven dat de basis 
voor verduurzaming ligt in de ontwikkeling van wijken, maar  
zeker ook bij de eindgebruiker. Verder ligt onze focus steeds 
meer op klimaatadaptief bouwen. Een mooi voorbeeld hiervan 
is De Plukhoeve in Heerhugowaard, waarbij we volop aandacht 
schenken aan groen, duurzaam, biodivers, klimaatadaptief,  
natuurinclusief en vooral ook gezond en veilig wonen.

Veiligheid 
Elk ongeval is er één teveel. Met voortdurende aandacht 
voor veiligheid in alle aspecten van het werk verhogen we het  
veiligheidsbesef. We blijven proactief sturen op gezond en  
veilig werken. ISO 45001 ondersteunt ons bij de invulling  
hiervan. Naast veiligheid, hebben ook gezondheid en welzijn van 
medewerkers een prominente rol in dit systeem.

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 grote  
betrokkenheid en enthousiasme van onze medewerkers leiden 
tot een efficiënte bedrijfsvoering en langdurige samenwerkingen 
met partijen.

Jong Thunnissen 
We hebben een grote groep jonge medewerkers in dienst,  
die volop de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen, te  
innoveren en verantwoordelijkheid te nemen. Het ledenaantal 
van Jong Thunnissen blijft groeien. 

Jong Thunnissen helpt bij het leren kennen van collega’s, maar 
zorgt ook vooral voor delen van kennis en ervaring tussen  
verschillende disciplines. In 2020 is gewerkt aan verschillende 
thema’s, waaronder een slimme bouwplaatsinrichting, virtuele 
verkoop en een digitale voortgangsbewaking.

Samenwerking
Om onze producten en dienstverlening naar een hoger niveau 
te tillen en toekomstbestendig te maken, is commitment van en 
samenwerking met andere partijen nodig. Op basis van langdurige 
samenwerkingen met voorkeurspartijen zijn we samen beter in 
staat te verbeteren en te verduurzamen.

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

NIEUWBOUW & RESTAURATIE
MARGARETHA’S HOEVE 
NIEUW VENNEP 

Verbinden van oud en nieuw door een bijzondere samen- 
werking. De monumentale stolpboerderij is gerestaureerd 
door groepsmaatschappij Holleman Santpoort en is nu ge-
transformeerd naar een zorgboerderij. In de directe omgeving  
realiseerde Thunnissen 30 karakteristieke boerderijwoningen, 
die ‘te gast’ zijn op het boerenerf van Margaretha’s Hoeve. 



BELANGRIJKE 
GEBEURTENISSEN
2020

Uitdagingen
Hoewel corona in 2020 een grote impact heeft gehad op de  
bedrijfsvoering kijken wij, mede door de enorme veerkracht,  
creativiteit en het vakmanschap van onze mensen, terug op een 
succesvol jaar. Op de kantoren en bouwplaatsen hebben we veel 
extra maatregelen moeten nemen. Gelukkig hebben we onze 
bouwactiviteiten kunnen continueren. 

In 2020 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 aan-
gescherpte milieuregels, zoals stikstof en PFAS voor de nodige 
uitdagingen. 

Industrialisatie en digitalisering
We hebben een sterke positieve ontwikkeling doorgemaakt 
op het gebied van digitalisering en industrialisering. Hiermee  
verbeteren en versnellen we onze processen. Onze BIM  
afdeling is wederom gegroeid en de centrale spil in de organisatie.  
Onze BIM modellen zijn niet alleen volledig as built, maar ook  
de resultaten van de kwaliteitsborging zijn hierin verwerkt. 

Het is onze overtuiging dat goede kwaliteitsborging begint in de  
engineeringsfase. De geautomatiseerde bedrijfsprocessen zijn 
verder geoptimaliseerd en zo ingericht dat wij in een zeer korte  
tijd efficiënt kunnen ontwikkelen, verkopen en bouwen. Ook  
is veel energie gestoken in het verder brengen van bestaande 
innovaties.

Woonon & Wet Kwaliteitsborging
Het Woonon platform is nog meer uitgebouwd tot een totale  
informatiedrager voor woningen. 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.

Het afgelopen jaar zijn we proactief aan de slag gegaan met  
de nadere invoering van de Wet kwaliteitsborging. Er zijn  
applicaties toegevoegd aan het Woonon platform als instrument 
voor kwaliteitsborging, zodat we er helemaal klaar voor zijn  
als het zover is. Daarnaast is Woonon de informatiedrager voor 
het consumentendossier, waar klanten in een digitale omgeving 
alle informatie van de woning tot hun beschikking hebben. 

In de uitvoering maken we gebruik van gebruiksvriendelijke  
applicaties om onze keuringen en kwaliteitsregistraties zo  
effectief mogelijk in te voeren. Deze nieuwe applicaties  
vervangen een groot deel van de documenten als keuringen en 
checklists uit ons handboek. Resultaten uit de diverse keuringen 
worden centraal opgeslagen in onze database. Zo wordt ook 
de energieprestatie van de woningen (NTA 8800) vastgelegd.
Voor de koper wordt zo inzichtelijk dat de woning voldoet aan  
de BENG-eisen en welk energielabel daarbij hoort. 

De opleveringen van onze woningen worden digitaal geregistreerd, 
waarbij niet alleen tekortkomingen worden geregistreerd. Er 
wordt op elementniveau vastgelegd dat deze vrij is van tekort- 
komingen; de eerste stap van omgekeerde bewijslast. Met de 
toevoeging van deze en andere apps groeit Woonon tot een  
volwaardig woning-ecosysteem voor consument en partner.

Annelies Haaijman, interne kwaliteitsborger: “Door bewuster  
bezig te zijn met kwaliteit verbetert het product en til je automatisch 
het proces naar een hoger niveau. Doordat we zaken consequent en 
eenvoudig in Woonon kunnen vastleggen geeft dit rust in het proces.” 

Groepsmaatschappij Van Braam Minnesma heeft een forse  
omzetgroei laten zien, o.a. doordat woningcorporaties ons 
steeds vaker bij grootschalige renovatieopdrachten betrekken. 

De uitbreiding in (renovatie) 
bouwstromen heeft geresulteerd 
in efficiencyvoordelen.

RENOVATIE 
GENTIAANBUURT 85 WONINGEN
AMSTERDAM NOORD

NIEUWBOUW 
ENERGIEZUINIG ZORGCOMPLEX
NOORDWIJKERHOUT
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De omzet is met € 116 miljoen op een hoog niveau gebleven 
(2019: € 113 miljoen). De omzet bestaat uit een mooie mix 
van projecten qua omvang en diverse opdrachtgevers versus  
eigen ontwikkeling. Thunnissen heeft geen omzetdoelstelling, 
gekeken wordt naar het rendement en de beheersbaarheid van 
de portefeuille. Het resultaat na belasting van € 7,4 miljoen  
is een mooie verdere verbetering ten opzichte van 2019  
(€ 4,8 miljoen).

Werkkapitaal
Wederom is de rekening courant faciliteit (€ 2,5 miljoen) van  
de Rabobank volledig onbenut gebleven. Daarnaast heeft  
Thunnissen Ontwikkeling van de Rabobank de beschikking  
over een (ongebruikte) stand-by faciliteit (€ 5 miljoen) voor 
grondposities.

Waardecreatie 
De inzet om naast eigen ontwikkelposities ook steeds meer 
strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan, en hiermee 
meerwaarde te creëren voor beide partijen, werpt zijn vruchten 
af. We hebben onze toegevoegde waarde kunnen inzetten om 
meer grondwaarde te genereren voor eigenaren van posities  
en tegelijkertijd daarmee projecten met gezonde rendementen 
verworven. 

Frans Baud, commissaris Thunnissen: “Thunnissen heeft de  
afgelopen tijd gericht posities verworven, waar ze de komende jaren 
op voort kunnen bouwen. De vooruitzichten zijn veelbelovend.”

Ook het ontzorgen van diverse ontwikkelaars zonder eigen 
bouwtak is een steeds meer voorkomend model geworden. De 
projecten worden door Thunnissen vanaf schetsniveau volledig 
uitontwikkeld. 

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000 na verwerking bestemming resultaat)

GECONSOLIDEERDE 

BALANS PER 31 DEC

Vaste activa    
Materiële vaste activa   1.523    1.618  
Financiële vaste activa  -   -  
    1.523    1.618 
Vlottende activa    
Voorraden   2.196    6.899  
Vorderingen  11.410    16.469  
Liquide middelen  7.256   3.284 
    20.862   26.652 
   22.385   28.270
    
Groepsvermogen    15.378   15.379 

Voorzieningen    1.591    1.586 
  
Langlopende schulden   -    - 

Kortlopende schulden
Onderhanden projecten   1.141   5.644 
Schulden 4.275    5.661
    5.416   11.305
    22.385     28.270 

Bedrijfsopbrengsten   116.281    113.360  
Kostprijs omzet  -102.904    -103.512  
Algemene kosten  -3.467    -3.450  
Afschrijvingskosten  -141    -131  
   -106.512    -107.093 
Bedrijfsresultaat   9.769    6.267 
    
Financiële baten en lasten    
saldo rentebaten en -lasten  71  47
    
Resultaat uit gewone     
bedrijfsuitoefening   9.840   6.314 
vóór belasting    
Belastingen   -2.441   -1.561 
Resultaat uit deelnemingen   -    - 
    
Nettoresultaat   7.399    4.753 

2020

2020 

2019 

2019 

GECONSOLIDEERDE 

WINST- & VERLIESREKENING

RESULTATEN 
2020

NIEUWBOUW 
KONINGSKWARTIER ZEVENHUIZEN
FASE 5 35 WONINGEN
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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.

Wij laten ons graag uitdagen door gemeenten en corporaties bij 
marktconsultaties, (grond)tenders en design and build selecties. 
De focus blijft onveranderd liggen op locaties met een snelle 
doorlooptijd en uitvragen met een aanwijsbaar concurrentie-
voordeel of toegevoegde waarde op het gebied van (bouw)proces.

Thunnissen realiseert hoogwaardige duurzame woonomgevingen 
vanuit de belangen en verwachtingen van de opdrachtgever, 
eindgebruiker en omgeving. Als ontwikkelende bouwer bieden 
wij een integrale aanpak en kunnen wij het verschil maken in 
waardecreatie.

Dit doen wij niet alleen met opdrachtgevers, maar met een team 
van specialisten, waaronder architecten, stedenbouwkundigen, 
constructeurs, onderaannemers en leveranciers. Want meer-
waarde bieden, dat kan geen partij alleen. Dus bedankt voor de 
samenwerking en uw waardering en vertrouwen in Thunnissen!

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

SAMEN BOUWEN 
AAN DE TOEKOMST NIEUWBOUW 

RIETKRAAG 87 HUIZEN
WOONGEBIED WILGENRIJK

De komende jaren voegt Thunnissen ruim 400 huizen toe  
aan het Woongebied Wilgenrijk in Maassluis, verspreid over  
vijf deelgebieden. Nu in realisatie is het eerste deelplan  
Rietkraag, 87 huizen. In de zomer van 2021 start de verkoop  
van het volgende deelplan Parksingel, 85 huizen. Elk  
deelgebied kenmerkt zich door maximale differentiatie van de 
verschillende woningcategorieën. 

Ferdi Buijsrogge, directeur gebiedsontwikkeling Wilgenrijk:
“In Thunnissen hebben wij een samenwerkingspartner gevonden 
die onze visie op wonen begrijpt en dit vertaalt naar bijzondere 
buurten met een intieme sfeer en aandacht voor kwaliteit en stijl.”


