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Inleiding 
In deze publicatie zijn enkele jaarverslagen van Hendriks Coppelmans 
Bouwgroep B.V. opgenomen. Het betreft het sociaal jaarverslag en het 
arbo/milieujaarverslag. Aangezien we sinds 2018 geen 
ondernemingsraad (OR) hebben, ontbreekt een OR-jaarverslag. Een 
aantal onderwerpen heeft te maken met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO).  
Deze zijn gemarkeerd met een groen blaadje:  
 

Medewerkers: kleine stijging 
In 2021 is het personeelsbestand licht gestegen van 74 naar 77 
medewerkers. De gemiddelde leeftijd is gedaald van 49,0 naar 48,2 jaar 
en de duur van de dienstverbanden van 16,8 naar 16,0 jaar. 
De gemiddelde leeftijd stijgt omdat iedereen een jaartje ouder is 
geworden, maar wordt gecompenseerd door uitstroom van senioren 
vanwege (vroeg)pensioen en het aannemen van jongere collega’s. 
In Figuur 2 zie je de personeelsmutaties.  
 

 
Figuur 1 

Figuur 2. 
 In dienst  

 Bouw  4 

 UTA 6 

 Uit dienst  

 Vroegpensioen 3 

 Eigen verzoek 4 

 Anders*) 0 

*) Bijvoorbeeld einde contract, via kantonrechter of ontslagvergunning 
 

Opleidingen: fors gestegen 
Ondanks het coronavirus kon toch een aantal groepsgewijze cursussen 
gevolgd worden. Maar liefst 57% van onze collega’s heeft een cursus 
gevolgd. Daarnaast is de ontwikkeling van medewerkers ondersteund 
door coaching in de praktijk. Ook is veel aandacht geweest voor 
reflectie op de samenwerking met HBO en de verhuizing van Uden naar 
Oss, die eind van het jaar heeft plaatsgevonden. 
 

Figuur 3. Cursuscijfers 
 2019 2020 2021 

 Aantal gevolgde 
 cursussen 

34 11 55 

 Aantal cursisten 31 10 44 

 Deelnamegraad 41% 14% 57% 

 Gemiddeld aantal 
 cursussen per medewerker 

0,5 0,1 0,7 

 Gemiddeld aantal 
 cursussen per cursist 

1,1 1,1 1,3 
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Girlsday 
 
Bij alle medewerkers wordt een ‘wachtdag’ ingehouden als ze zich voor 
de 2e en 3e keer ziekmelden. In 2021 hebben 22 personen zich een of 
meerdere malen ziek gemeld (26 in 2020). Daarvan hebben 6 collega’s 
te maken gehad met 1 wachtdag. Het was bij niemand nodig om 2 
wachtdagen in te houden (net als in 2020). 
 
Griepachtige verschijnselen vormen al jaren de belangrijkste 
verzuimoorzaak. Van alle 28 verzuimgevallen in 2021 vallen er 10 (36%) 
in deze categorie. We proberen verzuim door griep te verminderen met 
ons jaarlijkse aanbod van de griepvaccinatie. 
De coronapandemie heeft in 2021 tot weinig ziektegevallen geleid, 
maar wel tot veel verzuim als gevolg van quarantaineregels. Dit 
verzuim valt uiteraard buiten het ziekteverzuim. Collega’s die met 
corona waren besmet hadden slechts milde klachten en konden vaak 
thuis doorwerken. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
De loon- en salarisaanpassingen die in de Cao’s waren 
overeengekomen zijn doorgevoerd.  
Omdat Hendriks Coppelmans in 2020 een goed financieel resultaat 
heeft gerealiseerd, hebben alle medewerkers begin 2021 een 
winstdelingsuitkering ontvangen. 
 
Aan het eind van het jaar is de werklocatie van een grote groep collega’s 
verplaatst naar Oss. Medewerkers van het Serviceteam in Uden zijn 
eveneens verhuisd. Zowel individueel als tijdens groepsbijeenkomsten 
heeft iedereen gelegenheid gekregen om de persoonlijke gevolgen 
hiervan te bespreken.  
 

Communicatie: goede respons 
Ondanks de coronabeperkingen heeft de HAP heeft in 2021 vijf 
activiteiten kunnen organiseren. Ook de familiedag kon weer 
plaatsvinden (Toverland) en bleek het meest populair met 107 
deelnemers.   
De Plusclub kon in het najaar weer een activiteit organiseren. Tijdens de 
bijeenkomst kon Bart Hendriks alsnog een toelichting geven op zijn 
terugtreden, en het ‘stokje’ overdragen aan Vincent Hendriks. 
 
Ook onze website beschouwen we als een belangrijk 
communicatiemiddel.  Er zijn zes stellingen gepubliceerd waarover 
ieder zijn of haar mening kon geven. In totaal zijn er 170 stemmen 
uitgebracht. Gemiddeld reageren dus 28 collega’s op een stelling (25 in 

Jongeren 
We hebben weer veel aandacht besteed aan de opleiding van 
jongeren. Gedurende het jaar zijn 16 leerlingen, stagiairs en 
afstudeerders bij Hendriks Coppelmans actief geweest. 
In juni is basisschool De Parel te gast geweest op ons project in 
Berlicum. Leerlingen kunnen op die manier kennis maken met de 
bouwpraktijk en we hopen dat ze daardoor kiezen voor een 
vervolgopleiding in de bouw.  Gelukkig kon ‘Girlsday’ weer doorgang 
vinden. De ‘leermeestersbijeenkomst’ is vanwege corona 
geannuleerd. 
  
Afstand arbeidsmarkt 
Het past bij onze MVO-ambitie om plaats te bieden aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Door omstandigheden 
(onervarenheid, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, langdurig in de 
WW) zijn deze personen nog niet, of niet meer, gewend aan het 
normale werkproces en door het bieden van aangepaste functies 
kunnen ze weer wennen en ervaring op doen.  
In 2021 zijn 8 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gedurende 
korte of langere tijd bij ons actief geweest, waaronder 6 BBL-
leerlingen.  
 

Ziekteverzuim: daling 
Het ziekteverzuim is met 1,7 procentpunt gedaald naar 2,5% (blauwe 
lijn in Figuur 4). Hiermee voldoen we ruimschoots aan onze 
doelstelling om onder de 4,0% te blijven. Het lage percentage is 
opvallend gezien het coronapandemie. Een van de oorzaken is dat er 
vorig jaar minder langdurig verzuim aan de orde was.  Dat zie je dan 
ook aan de (groene) lijn die de gemiddelde duur van een ziektegeval 
aangeeft. Die is fors gedaald naar 43 dagen.  
Prettig is bovendien dat de verzuimfrequentie (paarse lijn, het 
gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker) stabiel en laag is 
gebleven op 0,4 meldingen per medewerker per jaar. 
 

 
Figuur 4. Verzuim 
 

Het is onze verantwoordelijkheid om voor (deels) arbeidsongeschikte 
collega’s passende werkzaamheden te zoeken. Als we rekening 
houden met de uren die arbeidsongeschikte collega’s toch productief 
aan de slag zijn geweest, dan komen we uit op een verzuimcijfer van 
1,8%  (rode lijn in Figuur 4). Dat betekent dat we arbeidsongeschikte 
collega’s voor ongeveer 18% aangepast werk hebben kunnen bieden. 
Dat is een lagere score dan in 2020 (26%). De score kan per jaar sterk 
variëren omdat het vinden van aangepast werk sterk afhankelijk is van 
individuele gevallen. Daarnaast is passend werk schaarser dan 
vroeger, omdat ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een 
beroep doen op deze werkzaamheden. 
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2020). Via de rubriek ‘Actueel’ werd telkens teruggekoppeld wat de 
respons op een bepaalde stelling is geweest. Bij bedrijfsmatige 
beslissingen wordt de respons op een stelling meegewogen. 
Via het maandbericht wordt iedereen geattendeerd op nieuws op de 
website, en kan snel worden doorgeklikt naar berichten waarin je 
geïnteresseerd bent. 
Het ‘Huisnummer’ wordt nog steeds verzonden in de vertrouwde papieren 
variant. 
 
Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd om actuele thema’s 
binnen het bedrijf te presenteren. In juni was de aftrap voor de Focus3-
themaperiode waarmee het bedrijfsbeleid werd uitgelegd. Met 
hulpmiddelen als bierviltjes, mokken en bekers werd de boodschap 
ondersteund. Tijdens een drietal bijeenkomsten in november werd de 
themaperiode afgesloten, en was er tijdens de pubquiz tevens gelegenheid 
om nader kennis te maken met collega’s van andere werkmaatschappijen. 
 
Ook de zomerbarbecue heeft doorgang kunnen vinden, en stond onder 
meer in het teken van het afscheid van Bart Hendriks. 
 
Helaas is het ook in 2021 niet gelukt om een ondernemingsraad (OR) te 
vormen. Daardoor ontbreekt een belangrijk communicatiekanaal tussen 
directie en medewerkers. Toch komen regelmatig thema’s aan de orde 
waarbij normaal gesproken de OR geconsulteerd wordt. Iedereen mag 
erop vertrouwen dat de directie zich in die gevallen laat adviseren door 
groep collega’s met draagvlak onder de medewerkers. Op die manier 
proberen we bij beslissingen zo goed mogelijk de mening van de 
medewerkers mee te wegen. 
In 2022 gaan verkiezingen plaatsvinden voor de gemeenschappelijke OR 
van de gehele bouwgroep. Medewerkers van Hendriks Coppelmans 
hebben de mogelijkheid om ter oriëntatie als toehoorder bij 
vergaderingen aanwezig te zijn. 
 

ARBO/MILIEU JAARVERSLAG 
 

Beleid: ongewijzigd 
Jaarlijks wordt beoordeeld of het arbo/milieubeleidsplan gewijzigd moet 
worden. In 2021 is de tekst van het plan niet aangepast. 
De arbo/milieucommissie is bezig geweest met het uitvoeren van de acties 
op het jaarplan, waarop punten staan die voortkomen uit signalen uit de 
organisatie en aandachtspunten uit de in 2016 uitgevoerde bedrijfsrisico-
inventarisatie (ABRIE). Daarnaast is de huidige gang van zaken op het 
gebied van arbo en milieu regelmatig getoetst en beoordeeld.  
 

Ongevallen: geen verzuim 

 
Figuur 5. Ongevallen 
 
 

  

   

 

 

  

Ongevallen: geen verzuim 
In Figuur 5 zie je dat het aantal ongevallen met een gestegen is tot vier 
(rode lijn). In alle gevallen betrof het een ongeluk met een medewerker 
die niet bij Hendriks Coppelmans in dienst was. Al meerdere jaren blijkt 
dat ‘vreemden’ op de bouwplaats vaker met ongevallen te maken 
hebben dan eigen medewerkers. Eerste hulp op de werkplek was 
voldoende om weer te kunnen hervatten. Over het verzuim van 
slachtoffers die werken bij onderaannemers of ingeleend zijn hebben 
wij geen nauwkeurige informatie. 
Naast deze cijfers gebruiken we de ongevallenfrequentie-index als 
indicator. Dit cijfer zegt iets over de ongevallen mét verzuim van de 
afgelopen 3 jaren, gerelateerd aan het aantal gewerkte uren. Deze 
waarde is gedaald van 7  naar 1. 
 

 
Zomerbarbecue 
 

Kennis en vaardigheid 
Er zijn veel opleidingen gevolgd op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en veiligheid. 17 Collega’s hebben de BHV-
herhalingscursus gevolgd. De training ‘Aanslaan van hijslasten’ is 
gevolgd door 11 collega’s, en ‘Veilig werken met de heftruck’ door 13 
medewerkers. 
 
Tijdens de uitvoerdersvergaderingen die twee maal per jaar 
plaatsvinden is het tonen van foto’s van veilige en onveilige situaties 
een vast agendapunt. Met deze presentatie door de arbocoördinator 
proberen we de kennis en de bewustwording bij uitvoerders te 
vergroten. 
 
De algemene deskundigheid op het gebied van arbo en milieu is op 
niveau gehouden via vakbladen en bijeenkomsten met deskundigen. 
 

Meten en verbeteren 
Met behulp van onze KAM-controlelijst beoordelen we regelmatig hoe 
Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzaken er binnen ons bedrijf voor staan. Er is 
geen extern deskundige ingezet, omdat de aard van onze projecten dit 
jaar vrij eenvoudig was. We investeren hier liever in als we een project 
in uitvoering hebben met specifieke veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s. was gecorrigeerd. 
 
Bij de periodieke arbeidsgezondheidsonderzoeken (PAGO), waarvan 
alle medewerkers gebruik kunnen maken, vul je altijd een medische 
vragenlijst in. Jaarlijks vragen we deze gegevens (geanonimiseerd) op 
bij Volandis. Hieruit bleek dat werkstress (spanning) het grootste risico 
voor uitval vormt. Dit was in het verleden ook al een risico en via 
bijvoorbeeld een themaperiode hebben we dit thema onder de 
aandacht gebracht. Daarnaast zijn we van mening dat onze 
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ontwikkelingsgesprekken een prima platform zijn om problemen op 
dat gebied te bespreken. 
 

Iedere maand beoordelen we een aantal onderaannemers en 
leveranciers onder meer op het aspect arbo/milieu. In Figuur 6 zie je het 
resultaat hiervan. In 2021 is de score met 0,1 gestegen naar 
rapportcijfer 7,3. Dit niveau vinden wij ruim voldoende en is geen 
aanleiding om extra actie te ondernemen richting leveranciers.  
 

 
Figuur 6. Gedrag van onderaannemers. 
 

Communicatie en bewustwording 
- De themaperiode bestond 25 jaar, en dat was een reden voor een 

terugblik onder het motto ’25 jaar Veilig!’. In alle jaren is altijd een 
beroep op het eigen gedrag van alle medewerkers gedaan. Dat 
stond opnieuw centraal in de eerste themaweek. Vervolgens is 
aandacht besteed aan kennis en informatie, die essentieel zijn om 
veilig te kunnen werken. De laatste week was er aandacht voor  
hulpmiddelen die beschikbaar zijn om betere 
arbeidsomstandigheden te creëren.  

- De werkgroep HC-groen heeft haar werkzaamheden voortgezet. 
Daarnaast volgt de werkgroep ‘Circulaire economie’ nog steeds de 
maatschappelijke ontwikkelingen, en de kansen voor Hendriks 
Coppelmans o dit themagebied.  

- Veel aandacht is besteed aan de hereniging met Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling in Oss, en het vertrek uit het kantoor aan de 
Loopkantstraat. Er zijn verschillende groepsbijeenkomsten 
geweest om iedereen te informeren, maar ook om een platform te 
bieden voor reacties en emoties.  

- In de vaste rubriek ‘Arboaspect’ in ons Huisnummer is dit jaar 
aandacht besteed aan de ongevalsprocedure en aan het verschil 
tussen VCA-certificering en de VCA-opleiding die alle 
productiemedewerkers volgen. 

- In mei en oktober zijn alle medewerkers via de ‘Zomerspecial’ en de 
‘Winterspecial’ geïnformeerd over de risico’s en gang van zaken bij 
lastige weersomstandigheden. 

 

Jaarplanacties: onder controle 
- De vluchtwegen op ons kantoor is dit jaar niet gecontroleerd omdat 

we op het punt stonden te gaan verhuizen. Een 
ontruimingsoefening is om die reden ook niet uitgevoerd. Nieuwe 
collega’s hebben natuurlijk  wel individueel instructie ontvangen. 

- De ‘veiligheidsladder’ is een relatief nieuw hulpmiddel om houding 
en gedrag op het gebied van veiligheid en gezondheid in een bedrijf  
te meten. Het doel is om daarmee bij te dragen aan het veiligheids- 

en gezondheidsbewustzijn. Na onderzoek is besloten om deze ‘tool’ 
vooralsnog niet binnen ons bedrijf in te zetten. 

- Namens de arbo/milieucommissie is Oltjan Akkerman aangesloten 
bij de VGW-werkgroep van Hendriks Bouw & Ontwikkeling. De 
bedoeling hiervan is om arbozaken af te stemmen tussen Hendriks 
Coppelmans en Hendriks Bouw & Ontwikkeling.  

- Er is een proef uitgevoerd om nieuwe bouwplaatsmedewerkers een 
betere veiligheidsinstructie geven. Dat gebeurde door  instructieve 
toets via internet. Deze werkwijze bleek praktisch te onhandig en 
we blijven daarom op zoek naar verbetering. 

- Net als alle jaren is ‘stress’ een risicofactor voor ieders gezondheid. 
Ook in 2021 hebben we weer bij dit thema stilgestaan, maar 
aangezien hier in 2020 al veel aandacht voor is geweest (mede door 
de hereniging en de coronapandemie) zijn geen algemene acties 
georganiseerd. Wel is ‘stress’ altijd een thema dat individueel 
aandacht krijgt, bijvoorbeeld tijdens ontwikkelingsgesprekken en 
bij de planning van personeel. 

 

Tenslotte 
Binnen Hendriks Coppelmans bestaan geen grote knelpunten op het 
gebied van arbeidsomstandigheden. Gelukkig kan de 
arbo/milieucommissie zich daarom bezighouden met relatief kleine 
verbeterpunten. Betere arbeidsomstandigheden en milieu bereiken we 
alleen met ieders medewerking. Mocht je tekortkomingen of kansen op 
het gebied van arbo of milieu tegenkomen, geef de 
arbo/milieucommissie dan een seintje. Dan kunnen ze er iets mee doen.  
 
Alle betrokkenen worden bedankt voor de inspanning en ook komend 
jaar rekenen we weer op ieders constructieve bijdrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document is als pdf-bestand te downloaden vanaf 
https://www.hendrikscoppelmans.nl/downloads/publicaties/. 
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