
 

 
 
  

MVO Jaarverslag 
 

Dehaya III-IV-V  BV 

INLEIDING 
 
De bedrijven onder Dehaya (III, IV en V) BV hebben in 2017 hun MVO certificaat (MVO wijzer o.b.v. ISO26000 
richtlijnen) behaald. In bijgaand jaarverslag legt Dehaya in- en extern verantwoording af over het gevoerde beleid. 
Voor dit rapport wordt aansluiting gezocht bij de GRI reporting standard.  
 
ATOP, CNSTRCT en QLYX, zijn ieder op hun beurt toonaangevend als het gaat om realisatie van projecten in met 
name de retail. Jarenlange ervaring en vakmanschap in uitvoering en alle project coördinatie en voorbereidings-
processen staan garant voor een zorgeloos (ver)bouwproces met een perfect eindresultaat. Het continu bouwen aan 
teams en  partnerships en het door ontwikkelen van onze dienstverleningsprocessen zorgen dat projecten bij ons in 
goede handen zijn. Klanten, medewerkers en partners staan daarom bij ons centraal en zullen steeds verder 
betrokken worden om de interne organisatie te verbeteren. 
 
Dit eerste MVO jaarverslag geeft een duidelijk beeld van waar we staan en wat we voor ogen hebben…. 
 
 



 

 

  

SCOPE DEHAYA 
 
Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw, het realiseren van turn-key projecten, 
waaronder complete afbouw- en interieurbouw en het uitvoeren van afbouwwerkzaamheden.  
 
Tot de groep van bedrijven onder Dehaya, behoren onder andere:  

• Dehaya III – Contractvorming: Atop BV, CNSTRCT BV, qlyx BV. 

• Dehaya IV – Uitvoering: qlyx projecten, CNSTRCT Projecten, Atop Montage, ATOP Projecten, Atop 
Interieurbouw en ACQ Beheer. 

• Dehaya V – Europese Contractvorming: ACQ projecten BV, ACQ Europe BV. 
 
 
Naast certificering voor de MVO wijzer, zijn de uitvoerende onderdelen binnen Dehaya al jarenlang gecertificeerd 
voor VCA */** en CNSTRCT voor FSC©. Met certificeringspartner EBN Certifications en samenwerking met buro040 
(als adviseur) hebben we al onze processen geborgd. 
 

 



 

  

MVO BELEID DEHAYA 
 
Het MVO beleid van Dehaya is rondom de 9 pijlers van de ISO-26000 geformuleerd en verwoord naar de ACQ (Atop-
CNSTRCT-Qlyx) MVO boom, met thema’s als:  

• Gezondheid: Arbo en Vitaliteit 

• Omgeving: Wetgeving, Milieu en Afval 

• Keten: Klanten, Leveranciers en Bedrijfsomgeving 

• Beleid & Organisatie: Goed bestuur, Personeelsbeleid, Gedrag en Communicatie 
 
Met deze boom is tot op heden intern gecommuniceerd. Voor dit jaarverslag is echter aansluiting  
gezocht bij de 17 doelen van het Global Reporting Initiative (GRI standard). Dehaya zet in op:  

• Welzijn, gezondheid en werkcondities (3) 

• Voorkomen van verspilling (12) 

• Partnership in zaken en de sociale omgeving (11, 17)  

• Bestrijding van armoede en ongelijkheid en ontwikkeling (1, 4) 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

WELZIJN – GEZONDHEID EN WERK CONDITIES 
 
COMPLIANCY Dehaya heeft in 2017 geïnvesteerd in een energie-efficiënte klimaatbeheersing (werkplaats interieur-
bouw (IB) ). Ook is daar de stofafzuiging aangepast, zodat voldaan wordt aan ATEX eisen (explosieveiligheid) en 
blootstelling aan houtstof.  
 
BHV: Verder is de veiligheid voor personeel en bezoekers verbeterd door betere faciliteiten voor de BHV.  
 
DUURZAME INZETBAARHEID: In de uitvoering zijn diverse branche oplossingen beoordeeld op toepasbaarheid. Dit 
moet leiden tot een reductie van de fysieke inspanning en minder uitval van personeel. Er wordt getest met:  

• de Matador (til- & transporthulp voor het plaatsen van deuren)  

• een vacuümheffer (voor het plaatsen van zware wanden)  
Na de testperiode (t/m najaar 2018) zal besloten worden welke middelen worden aangehouden. 
 
TRANSPARANTIE: In 2017 is gewerkt aan een nieuwe editie van het veiligheidshandboekje “Werken bij/met ACQ”. 
Dit wordt in Q3 2018 opnieuw uitgegeven, op basis van een nieuwe arbo RI&E. Verder zijn in het kader van 
transparantie het personeels- en thuiswerkreglement en de leaseregeling vernieuwd. Ook zijn voor alle functies 
beschrijvingen opgesteld.  
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2     
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innovaties 
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0,83%    ☺ 



 

 
  

VOORKOMEN VAN VERSPILLING 
 
INNOVATIES: De volgende innovaties zijn doorgevoerd: 

- MVRO/AH → ontwikkeling van een duurzame “koof” welke langer mee gaat  
- ETOS → schilderwerk met “bio-based paint” met een zeer beperkte footprint (30 % → 0 % olie aandeel) 
- Intern → ontwikkeling van een nieuw type retail wandbekleding 

Streven is 3 innovaties per jaar door te voeren. 
 
HERGEBRUIK RESTSTROMEN: Op de afdeling interieurbouw is gewerkt aan hergebruik van afvalhout (laten ophalen 
door stichtingen, scholen en instellingen). De vraag naar ons materiaal blijkt onvoldoende en niet stabiel.  
Het project rondom een afvalstroom voor houtmot is gegeven de huidige installatie niet doorgegaan. Het 
leegschudden van zakken houtmot in een aparte container levert een extreem hoge houtstof- blootstelling op.  
 
VOORKOMEN VAN VERSPILLINGEN: Een afstudeeronderzoek, geeft de volgende kansen voor besparing: terug-
brengen hoeveelheid grondstoffen en onnodige verplaatsing ervan, digitalisering van projectdossiers (minder papier). 
 
ENERGIEVERBRUIK: Klimaatinstallatie voor interieurbouw en opnieuw inregelen op kantoor, alsmede sensoren voor 
verlichting (en nieuwe LED verlichting) levert een aanzienlijke besparing op; zowel absoluut als relatief. 

 
Duurzame innovaties 

 
Hergebruik reststromen 

 
Energieverbruik 

 
Grondstoffen verbruik 

Personeel 
+16%    ☺ 

Omzet  
+13%     

Stroom  
-44%    ☺ 

Gas  
-13%    ☺ 

3x Product 
innovatie 
100%     ☺ 



 

 

PARTNERSHIP IN ZAKEN EN SOCIALE OMGEVING 
 
SAMENWERKING met vaste klanten, leveranciers en onderaannemers zijn langjarige en met transparante afspraken. 
Hierdoor zijn er minder verassingen, meer duidelijkheid en een beter procesverloop. Met enkele partners wordt 
structureel projectmatig samengewerkt om projecten soepeler te laten verlopen van A-Z. 
Daarnaast wordt met meerdere activiteiten/thema’s per jaar de interne sociale samenhang en met relaties versterkt. 
In 2017 was er het event “Verkade fabriek” gevolgd door “klanten verbazen” in de Efteling.  
 
LOKALE OMGEVING EN SPONSORING: Dehaya kiest betrokken te zijn bij zaken en initiatieven in de omgeving. Een 
lokaal/regionaal werknemersbestand en ondersteuning van lokale initiatieven zijn zeer belangrijk. Als voorbeelden 
kunnen genoemd worden: 

• Verspillingsarme lunches (op inschrijving) verzorgd door scholieren van SKB 

• Lidmaatschap van het bedrijventerrein “Haven” 

• Sponsoring van biljartteam van Gerard Snoeren   

• Stagebedrijf voor 5 leerlingen van het Avans College, verder stage plaatsen in Montage en bij Interieurbouw 

• Een lokaal sport-abonnement is onderzocht, maar leverde helaas slechts 3 belangstellenden op 
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ONTWIKKELING EN BESTRIJDING VAN ONGELIJKHEID  
 
In het jubileumjaar 2018 is door Atop oprichter Edwin Soetens samen met zijn vrouw Coco en 4 andere bestuurders 
de stichting 1 + 1 = 3, opgericht voor het kansarme kind. Het doel is een betere leefwereld voor kinderen, waar dan 
ook ter wereld. Dit doen ze door projecten te ondersteunen die gericht zijn op kinderen, die niet de kansen krijgen 
die ze verdienen. Door krachten te bundelen kunnen ze nog meer betekenen voor deze kleine medemensen. 
 
De stichting is op 8 juni 2018 wereldkundig gemaakt op een inspiratie event voor zakelijke partners en personeel. 
Naast 3 lezingen van de Captain van het NL-olympisch team, een topsporter en een trendwatcher, was er een 
presentatie van de 1+1=3 stichting, de website: www.eenpluseenisdrie.nl en een oproep voor donaties.  
 
In het verlengde hiervan wordt begin juli 2018 het interne “Good Habitz” ontwikkelprogramma gestart voor alle 
medewerkers. Met meer dan 100 verschillende trainingen, de “Good Habitz organisatie coach” en een donatie 
programma (aan de stichting 1+1=3) , is dit een mooie mogelijkheid voor medewerkers om zichzelf persoonlijk en 
zakelijk te ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 

 
Gelijkheid 

 
Ontwikkeling 

 
Kansen 

 
Inspiratie 

Persoonlijke 
en zakelijke 

ontwikkeling 
 ++    ☺ 

1x Externe 
events     

100%   ☺ 

Donatie 
programma  

++    ☺ 

Ext. Sociale 
projecten  
1+1=3    ☺ 



 

 
 

In 2018 zal gewerkt worden aan… 
 

• Veiligheid  
o Slimmere werkplekinspecties en eenvoudiger melding van ongevallen in de uitvoering 
o Betere zithouding en klimaat(instelling) op kantoorwerkplekken 
o Opnieuw uitvoeren van de RI&E 
o Meer stofafzuiging per werkplek interieurbouw 

• Personeelzaken 
o Doorontwikkeling van competentie management 
o Iedereen een digitaal dossier wat via een portal beschikbaar komt 
o Ontwikkeling van personen en afdelingen met “Good Habitz” 

• Organisatie en beleid 
o Ontwikkeling van teams en interne sociale cohesie 
o Doorpakken op resultaten MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO) van begin 2018 

• Milieu / CO2 footprint 
o Reductie brandstofverbuik/CO2 door zuiniger wagenpark en rijstijl 
o Grondstofverbruik omlaag, Afval verminderen en Hergebruik verbeteren 
o Benutting “dak van de buurman” voor afname van solar/zonnestroom 
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