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Bericht van de groepsdirectie

Nederland in 
transitie

Digitalisering
We praten en lezen er al 
jaren over, maar het lijkt 
erop dat we definitief zijn 
aanbeland in de netwerk- en 
informatiesamenleving. De mobiele 
telefoon en tablet zijn niet meer 
weg te denken uit ons dagelijks 
leven en we staan daardoor 
constant met elkaar in contact. 
Niet alleen met collega’s maar ook 
met het thuisfront communiceren 
we permanent. Privé en zakelijk 
lopen daardoor steeds meer 
door elkaar, er lijkt geen duidelijk 
gescheiden tijd meer voor óf het 
een óf het ander. 

De telefoons van onze tieners 
pingen tot laat op de avond; er 

komen onophoudelijk berichten 
binnen via WhatsApp. We zien 
elkaar misschien niet vaker, 
maar zijn wel 24/7 met elkaar in 
contact. Je kunt nu met “vrienden” 
van over de hele wereld online 
gamen, terwijl je ze nog nooit 
gezien hebt en ze waarschijnlijk 
ook nooit zult ontmoeten. Dat 
verandert niet alleen de sociale 
relaties die we met elkaar hebben, 
maar ook de relaties tussen 
bedrijven. Dit heeft ook directe 
gevolgen voor onze manier van 
werken. Niet alleen de manier 
waarop we onze klanten bedienen 
verandert door de digitalisering. 
Ook in balans tussen werk en 
privé zoeken we naar een nieuw 
evenwicht.

De online netwerken waartoe we 
ons aangetrokken voelen, zijn 
ook aan verandering onderhevig. 
Inmiddels is Facebook vooral 
populair onder ouders, opa’s en 
oma’s. De jeugd beweegt zich 
momenteel meer op Instagram en 
Snapchat. Als je nu over MSN of 
Hyves praat, is dat een teken dat 
je stokoud bent. De namen van de 
populaire netwerken mogen dan in 
de tijd veranderen, het fenomeen 
van delen en liken voorlopig niet. 

Energietransitie
Een andere grote verandering 
in de maatschappij is hoe we 
aankijken tegen het verkrijgen 
van energie. Wat begon als zorg 
van “geitenwollen sokken” en 

2017 was een jaar van beweging: de economie is booming en ook de bouwsector groeit sterk. De Stiho Groep 
speelt actief in op alle kansen die deze veranderingen bieden.

activistische milieuaanhangers, 
vindt nu langzaamaan steun 
in bredere kring. Steeds meer 
mensen raken ervan overtuigd 
dat onze afhankelijkheid van olie 
en gas moet verminderen. Het 
grootschalig oppompen van gas 
in Groningen stuit op steeds meer 
verzet. Niet alleen bij de direct 
betrokkenen in Groningen zelf, 
maar inmiddels ook in de rest van 
het land. Het aantal aardbevingen 
neemt in een dusdanig tempo toe 
dat het steeds moeilijker uit te 
leggen is dat dit nodig is voor de 
welvaart van het land. 

De aandacht voor hernieuwbare 
energie, zoals die van windmolens 
en zonnepanelen, neemt toe. 
Vooral de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van zonne-energie, 
zijn ook niet ontsnapt aan de 
aandacht van De Stiho Groep. Bij 
de bouw van de nieuwe vestiging 
van Bouwmaat Utrecht XL 
werd het gehele dak vol gelegd 
met zonnepanelen. Door deze 
zonnepanelen, slimme installaties 
en extra isolatie is het pand 
opgeleverd als “nul op de meter” 
pand en dus energieneutraal. 
Bij de verbouwing van Stiho 
DC Utrecht plaatsen we meer 

dan 5.000 zonnepanelen. Deze 
ontwikkelingen passen bij ons 
streven om minstens 20% van alle 
elektriciteitsverbruik binnen 2 jaar 
zelf te produceren.

Bouw
In de tussentijd is de Nederlandse 
economie “booming” in 2017. 
Met 3,3% groei bereiken we de 
hoogste economische groei 
in 10 jaar tijd. Alle sectoren 
groeien, met de bouwsector 
stevig in het “linkerrijtje”. De 
markt trekt stevig aan, er lijkt 
sprake van een inhaalslag. De 
uitdagingen nemen ook toe, 
personeelstekorten zijn steeds 
sterker voelbaar, inkoopprijzen 
stijgen en levertijden van 
onder andere beton en staal 
lopen hard op. Ruim 20% van 
de bouwondernemers wijst 
op onvoldoende personeel 
als verklaring voor de lagere 
omzetgroei aan het einde van het 
jaar. Nog eens 13% wijt dit aan 
een tekort aan materialen. 

In de crisis is de uitstroom van 
(oudere) ervaren arbeidskrachten 
fors geweest, terwijl de 
instroom bij opleidingen en 
bedrijfsscholen minimaal bleef. 

De capaciteitsproblemen maken 
bouwers selectiever in het 
aannemen van projecten. De 
orderportefeuilles zijn meer dan 
goed gevuld. De orderportefeuille 
in de Burgerlijke & Utiliteitsbouw 
(B&U) ligt met 10,2 maanden 
op het hoogste niveau dat 
ooit is gemeten door het EIB 
(Economisch Instituut Bouw). 

In 2017 wordt een record 
aantal huizen verkocht, wat een 
stroom aan verhuizingen tot 
gevolg zal hebben. Dat levert 
kansen voor verdere groei van 
De Stiho Groep. Kansen die 
zich bevinden in digitalisering 
van de bouw(toelevering) en de 
verduurzaming van het totale 
gebouwenbestand om in 2050 
energieneutraal te zijn. Dit past in 
het streven van de Nederlandse 
overheid om in datzelfde jaar de 
volledige economie circulair te 
hebben gemaakt. 

Stevige groei
De Stiho Groep groeit in 2017 in 
totaal met 9%. Het mooie is dat 
deze omzetgroei gelijk verdeeld 
is over zowel Stiho/Giebels, 
Bouwmaat als Baars & Bloemhoff. 
De groepsomzet groeit daarmee 
naar € 241 miljoen, terwijl de 
brutomarge licht daalt naar 31,3%.

De kosten stijgen met 5%. De 
grootste aanleiding voor deze 
stijging zijn de personeelskosten. 
Dit komt doordat we van alle 
formules van De Stiho Groep de 
organisatie gericht versterken met 
het oog op morgen.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat laat gelukkig 
ook een flinke stijging zien, naar 
6,2% van de omzet. Zo maken 
we een mooi groepsresultaat van 
€ 11 miljoen na belastingen, een 
stijging van 30% in vergelijking 
met het jaar 2016.

De Stiho Groep in 2017

Foto: Drone Pro
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DNABericht van de groepsdirectie

Investeringen
In 2017 deden we verschillende 
grote investeringen met oog voor 
morgen. Zo openden we Stiho-
bouwpleinen in Den Bosch, Utrecht 
en Groningen en verwierven we het 
bedrijfscomplex naast Stiho DC 
Utrecht om het DC uit te kunnen 
breiden. Baars & Bloemhoff opende 
in februari haar tweede Broeinest 
in Rotterdam en DSG Bouwmaten 
opende twee XL vestigingen: in 
Utrecht en Eindhoven. 

Oog voor morgen
De nieuwe directie heeft bij 
haar aantreden in 2016 twee 
speerpunten geformuleerd. Ook 
in 2017 is voortgebouwd aan de 
digitalisering van De Stiho Groep 
en daarnaast blijft het bieden 
van een unieke werkplek en het 
zijn van een goede werkgever erg 
belangrijk. 

In 2017 was het digitale 
ontwikkelteam van Sybrand’s 
Place een heel jaar actief om 
De Stiho Groep op te stuwen in 
de digitale vaart der volkeren. 
Aan het eind van 2017 sloot 
Sybrand’s Place zelfs een 
samenwerkingsovereenkomst 
met een bedrijf dat voortaan een 
extra digitaal ontwikkelteam in het 
buitenland voor De Stiho Groep 
aan het werk zal zetten.

Dat is ook hard nodig, want de 
wereld om ons heen digitaliseert in 
rap tempo. Er zijn voorbeelden te 
over, maar een mijlpaal werd toch 
wel bereikt op Single’s Day 2017. 
Op die dag slaagde de Chinese 
webgigant Alibaba erin om maar 
liefst $ 24 miljard aan spullen te 
verkopen via haar webplatform en 
dat in slechts 24 uur! We kunnen 
dan laconiek doen en zeggen 
dat het hier om consumenten 
gaat en letterlijk ver van ons bed 
plaatsvindt, toch lijkt dit een teken 
voor wat ons nog te wachten 

staat. De ontwikkelingen in de 
professionele markt volgen op 
enige afstand de ontwikkelingen 
in de consumentenmarkt. Het is 
zelfs de vraag of op internet het 
onderscheid tussen professional en 
consument wel in stand zal blijven.

Op het gebied van de unieke 
werkplek lanceerden we in 2017 
het programma Duurzame 
Inzetbaarheid. Daarbij zijn de 
begrippen Jobfit en Topfit 
geïntroduceerd en kregen alle 
managers een tweedaagse 
training Verbindend Leiderschap. 
Jobfit staat voor de wederzijdse 
verantwoordelijkheid van 
medewerker en organisatie om 
werk te blijven doen dat bij je 
past. Ook als de behoefte van 
een van de twee in de loop van 
de tijd verandert. Topfit heeft 
alles te maken met je fysieke 
en mentale gezondheid, een 
verantwoordelijkheid die iedereen 
voor zichzelf moet nemen. Verder 
deden we in november 2017 
wederom een medewerkers-
betrokkenheids onderzoek samen 
met Effectory. In 2015 eindigden 
we op nummer 8 van Nederland 
in onze categorie. Dit jaar heeft 
Effectory gekozen voor een andere 
insteek, namelijk branchegericht. 
Onze resultaten zijn vergeleken 

met die van 20 andere bedrijven 
in de branche (detail)handel. Hier 
zijn we op de tweede plek in deze 
branche geëindigd. Een geweldig 
mooi resultaat!

Doorgroeien
In 2018 verwachten we door te 
groeien in de volle breedte van  
De Stiho Groep. De balans 
is verder versterkt door het 
leegstaande vastgoed dat we het 
afgelopen jaar voor een gunstige 
prijs hebben kunnen verkopen. 
Het is mooi dat we financieel 
sterk genoeg bleken hiermee te 
kunnen wachten tot er betere 
tijden aanbraken voor deze 
transacties. Het economische tij 
zit mee en we staan er sterk voor 
met zowel de beschikbare mensen 
als middelen. In 2018 wordt in 
elk geval geïnvesteerd in een 
derde Broeinest (in Amsterdam), 
de ombouw van Bouwmaat 
Nieuwegein en modernisering/
uitbreiding van het DC van 
Stiho in Utrecht. Daarnaast 
blijven we extra investeren in 
automatisering. Het aantal 
mensen dat dagelijks actief is 
voor De Stiho Groep blijft groeien.

Oog voor morgen!
De groepsdirectie
Marco, Bart, Laurens en Pjotr

Het DNA van  
De Stiho Groep 

De Stiho Groep wil, als familiebedrijf, betekenisvol 
zijn voor de ontwikkeling van klanten, medewerkers, 
aandeelhouders en haar omgeving. We verbinden 
mensen en we bouwen, met plezier en vastberadenheid, 
aan beter.  

Betekenisvol voor klanten: 
Onze klanten zijn bouwers in de breedste zin van 
het woord. Zij scheppen voor hun opdrachtgevers 
gebouwen en ruimtes om te zijn, te wonen en te 
werken. De Stiho Groep is betekenisvol voor klanten 
(en hun opdrachtgevers) door ze te inspireren en door 
ze verder te helpen. We stemmen onze materialen, 
advies en diensten steeds af op het werkproces en de 
behoeftes van de klant.

Betekenisvol voor medewerkers: 
De Stiho Groep biedt een unieke werkplek waar 
mensen het beste uit zichzelf en anderen halen. 
We zoeken mensen die zich met hart en ziel willen 
inzetten in hechte teams. Mensen die de behoefte 
hebben om andere mensen te begrijpen en te helpen 
en zichzelf en anderen te ontwikkelen. 

Betekenisvol voor aandeelhouders:
We zijn betekenisvol voor onze aandeelhouders (de 
oprichtersfamilie en de medewerkers) door te streven 
naar zelfstandigheid en continuiteit en een gezond 
rendement te bieden.

Betekenisvol voor onze omgeving: 
We zijn betekenisvol voor leveranciers en partners 
door ons te verbinden en samen distributiekanalen 
te ontwikkelen. We voeren alle activiteiten uit met 
respect voor leefomgeving, milieu en maatschappij. 
We spannen ons in om mensen op te leiden en waar 
nodig de helpende hand toe te steken. We zitten niet 
stil, maar werken hard om betekenisvol te blijven.
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Bericht van de familie-aandeelhouders Bericht van de Raad van Commissarissen

Een bewogen jaar Betrokken en dichtbij
Rol 
Sommige medewerkers van De Stiho groep zullen zich afvragen wat de 
rol is van de Raad van Commissarissen. Wat doen de commissarissen 
voor De Stiho Groep? Onze rol is enerzijds om de groepsdirectie uit te 
dagen om de juiste strategische koers te kiezen en anderzijds om erop 
toe te zien dat de gekozen koers op een goede wijze tot stand wordt 
gebracht. Daarvoor komen we normaal gesproken zes keer per jaar bij 
elkaar. Daarbij bespreken we een aantal vaste agendapunten, zoals de 
wijze waarop het bedrijf gefinancierd is, voorgenomen investeringen, 
risicomanagement, mogelijke overnamekandidaten, operationele 
uitdagingen, de voortgang van het budget van het lopende jaar en de 
budgetplannen voor komend jaar. De beoordeling van de groepsdirectie 
wordt ook door de RvC gedaan. 
 
In memoriam 
Met grote spijt hebben we in 2017 plotseling afscheid moeten nemen 
van onze zeer gewaardeerde commissaris Huub van Rozendaal. Huub 
was sinds twee jaar het financiële geweten binnen de RvC. Met zijn ruim 
20-jarige ervaring als financieel directeur bij Sligro en zijn bijzondere 
aimabele persoonlijkheid wist hij keer op keer op bescheiden maar 
doortastende wijze de juiste vragen te stellen. Daardoor werden de 
plannen, op financieel vlak, altijd aangescherpt en uiteindelijk beter. 

Nieuw gezicht 
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 werd 
Selma Postma geïnstalleerd als nieuwe commissaris. We waren actief op 
zoek naar iemand die De Stiho Groep verder kan helpen op het gebied 
van digitalisering en online activiteiten. Selma is in het dagelijks leven 
eindverantwoordelijk voor de online tak van Albert Heijn. We zijn zeer 
verheugd met haar komst en maken graag gebruik van haar ervaring en 
netwerk. 
 
Uitstekend resultaat 
De recente crisisjaren van 2009 tot 2014 waren niet altijd makkelijk. 
Het is echter het soort periodes dat bij een bedrijf dat al meer dan 
90 jaar actief is, hoort. Sindsdien heeft De Stiho Groep weer stevig de 
wind in de zeilen met als gevolg dat we een uitstekend resultaat hebben 
gerealiseerd in 2017. De koers is goed, de markt zit mee, maar het 
belangrijkste zijn de mensen die elke dag het succes van De Stiho Groep 
realiseren. Vanuit de RvC danken we iedereen voor zijn of haar bijdrage 
aan dit mooie resultaat! 
 
Frans Corpeleijn (voorzitter), Derk Doijer, Pieter Pelt en Selma Postma 

Als familie-aandeelhouders zijn we in verschillende vormen betrokken 
bij het reilen en zeilen van De Stiho Groep. We verdelen onderling taken 
en bepalen wie de familie vertegenwoordigt en op welk moment. We 
spreken van de “NowGen”, die bestaat uit Pieter, Laurette en Marga en 
de “NextGen” die samengesteld is uit Joost, Daan, Bas, Gijs, Renée, 
Willemien. De NextGen, bestaande uit twintigers, vertegenwoordigt de 
toekomstige generatie die zich verbindt aan De Stiho Groep.    
 
Die verbintenis wordt begin 2018 nog verder bezegeld doordat alle 
NextGen-leden voor een groter deel aandeelhouder zijn geworden van 
De Stiho Groep. Ieder NextGen-lid heeft nu een groter aandeel in De 
Stiho Groep, overgenomen van de NowGen. Een van de dingen die we 
daarnaast doen, is het volgen van specifieke opleidingen. Zo zijn Gijs, 
Renée en Pieter in 2017 samen naar de Kellogg University in Chicago 
geweest om een speciale opleiding voor familiebedrijven te volgen. In 
2018 zullen Marga en Daan hetzelfde gaan doen. Vorig jaar is Laurens 
vanuit de groepsdirectie mee gegaan en dit jaar zal Bart de groep 
completeren. 
 
Het afgelopen jaar waren we bij verschillende bijeenkomsten aanwezig. 
Soms voor iedereen zichtbaar tijdens feesten en openingen maar soms 
ook in beperkter kring, zoals de Introductiedag voor nieuwe medewerkers. 
Daar willen we het “familiegevoel” van De Stiho Groep graag extra 
bekrachtigen door een gezicht te geven aan de familie en onze 
persoonlijke betrokkenheid te tonen. De reacties zijn vaak erg positief, 
men voelt écht dat het hier niet gaat om een beursgenoteerd bedrijf.   
 
Bijeenkomsten waar niet veel mensen van De Stiho Groep bij aanwezig 
zijn, zoals de vergaderingen met de familieaandeelhouders en de 
groepsdirectie, zijn wat minder zichtbaar maar daarom niet minder 
belangrijk. Beide generaties worden op regelmatige basis door de 
groepsdirectie bijgepraat over de ontwikkelingen van de groep. We 
worden actief gevraagd naar onze mening over de dingen die zich binnen 
het bedrijf en binnen de markt voordoen. 
 
De NextGen was in november samen met de groepsdirectie bij Sybrand’s 
Place. Daar verzorgden Nanne Batelaan en Robert Borst een presentatie 
over de digitaliseringsgolf die op verschillende manieren onze kant op 
komt. Nanne vertelde over zijn ervaringen tijdens zijn studiereis naar 
het mekka van de E-commerce in China. Robert vertaalde dat naar 
het huidige ICT niveau binnen De Stiho Groep. In de daarop volgende 
discussie konden we mooi onze eigen ervaringen en observaties kwijt. 
Zo leren wij van De Stiho Groep en andersom vertegenwoordigen wij de 
visie en ideeën van de nieuwe generatie. Niet alleen omdat we familie zijn, 
maar ook omdat we juist een verse blik van buitenaf hebben. 
 
Een hartelijke groet van Joost, Daan, Bas, Gijs, Renée, Willemien, 
Laurette, Pieter en Marga
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Digitalisering

principe van het Stiho-bouwplein 
succesvol: de klant kan er 
terecht voor hout, plaat- en 
bouwmaterialen én voor ijzerwaren 
en gereedschappen. Ook one 
stop drop – alles met één vracht 
geleverd – is voor onze klanten 
zeer aantrekkelijk: het bespaart 
logistieke kosten én heeft een 
positieve impact op het milieu.

Social media
De Stiho Groep is actief op social 
media. Zo gebruiken Baars & 

Bloemhoff en Broeinest zowel 
de website als diverse online 
platforms – waaronder Instagram 
– om klanten te informeren én 
te inspireren. Dat slaat aan: 
maandelijks bereiken wij meer dan 
25.000 mensen, dat is best veel 
voor een bedrijf van deze omvang. 

Integratie website en webshop
Sinds 2017 zijn de website en de 
webshop van Baars & Bloemhoff 
geïntegreerd. Voorheen kon de 
architect voor informatie en 

inspiratie terecht op de website. 
De verwerker echter deed zijn 
bestellingen in de webshop. 
De site en shop brengen beide 
werelden nu samen. De bezoeker 
wordt getrakteerd op rijke content, 
met mooie foto’s en video’s, en kan 
eenvoudig zijn bestellingen doen.

Klant en verkoper 
dichter bij elkaar
Digitalisering gaat ervoor zorgen 
dat de wereld van de klant en die 
van de verkoper dichter bij elkaar 
komen te liggen. Zowel klant 
als verkoper hebben toegang 
tot dezelfde informatie en de 
klant krijgt meer regie over zijn 
gegevens in zijn online omgeving. 
Waar het om draait, is dat we 
als groothandel waarde blijven 
toevoegen. De tijd dat je het 
spelletje kon winnen als je 
prijs goed was, gaat niet meer 
op. Internet heeft geleid tot 
transparantie en daardoor moeten 
prijzen per definitie marktconform 
zijn. Je zult als groothandel 
dus meer moeten doen om je 
bestaansrecht te behouden. 
Digitalisering gaat daarbij helpen.

Eind 2015 is de digitale trans-
formatie van De Stiho Groep 
naar een omnichannelorganisatie 
ingezet. Er zijn inmiddels flinke 
stappen gezet, dat heeft impact 
op de werkzaamheden en rol van 
medewerkers.

Van verkoper naar 
adviseur
Zo verandert de rol van de 
verkoper. Deze zal steeds meer 
uitgedaagd worden om mee te 
denken met de klant. Dus niet 
alleen: welk product heb je nodig? 

Maar ook: wat wil je maken, hoe 
zet je je mensen in, hebben je 
mensen voldoende kennis en heb 
je logistieke uitdagingen? Doordat 
de druk in de markt hoog is en de 
bouw kampt met een tekort aan 
vakmensen, is het voor de klant 
prettig als hij een partner heeft 
die met hem meedenkt. 

Meer tijd voor de klant
De nieuwe, adviserende rol van 
de verkoper vraagt ook om meer 
kennis. Deze kennis is al in huis, 
maar de uitdaging is om deze 

breed te delen in de organisatie én 
extern. Ook inhoudelijk verandert 
het werk door digitalisering. 
Routinematige werkzaamheden 
worden digitaal opgelost, 
waardoor meer tijd vrij komt om de 
klant te ondersteunen. 

Makkelijk materialen 
bestellen
Voor de klant maken we het 
bestellen van materialen zo 
makkelijk mogelijk, zodat dit 
niet te veel tijd kost. Dat maakt 
bijvoorbeeld het one stop shop 

De Stiho Groep zit middenin de digitale transformatie die wordt versterkt met Sybrands Place, ons eigen digitale 
ontwikkelteam. Die digitalisering gaat ervoor zorgen dat de organisatie toekomstbestendig is en verandert 
tegelijkertijd de rol van medewerkers en de inhoud van hun werkzaamheden.

Toekomstbestendig 
door digitalisering

“De combinatie van digitaal en mensentaal maakt bedrijven sterk”
Rob Helderman, E-commerce manager bij Royal Brinkman, toeleverancier, adviseur en installateur voor de 
glastuinbouw: “Net als De Stiho Groep is Royal Brinkman een familiebedrijf én kennisbedrijf. Dat betekent 
dat de aandacht voor de mens in beide bedrijven groot is, maar die aandacht kan veel beter worden 
gegeven als zo veel mogelijk standaardwerkzaamheden digitaal gerealiseerd kunnen worden. Net als bij 
De Stiho Groep zijn door de digitalisering de rollen van mensen veranderd. Wij zijn al zeven jaar bezig 
met de digitale transformatie en online is inmiddels het leidende saleskanaal. Onze mensen zijn meer 
en meer adviseur geworden: niet transactiegericht, maar advies- en relatiegericht. Digitaal heeft ervoor 
gezorgd dat dat kan. Die combinatie van digitaal 
en mensentaal maakt bedrijven sterk.
Digitaliseren doe je met zijn allen. Elke medewerker 
heeft er een rol in: van de inkoper en de category 
manager tot de logistiek medewerker. E-commerce 
is een gezamenlijk doel én een gezamenlijk succes. 
Bij Royal Brinkman organiseerden we vorig jaar 
de Royalympics, een event waarbij we met 100 
collega’s werken aan het verbeteren van de 
webshop. Van de receptioniste tot de chauffeur en 
de verkoper binnendienst. Iedereen doet mee, dat 
levert waardevolle inzichten op.”
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Duurzame inzetbaarheid

duurzame inzetbaarheid niet 
altijd makkelijk. Daarom volgen 
alle 70 leidinggevenden van De 
Stiho Groep de tweedaagse 
training Verbindend Leiderschap. 
Daarin leren leidinggevenden 
onder andere om op een veilige en 
motiverende basis een gesprek te 
voeren met hun medewerkers over 
de thema’s Jobfit en Topfit.

Waarom nu?
Op dit moment zijn heel veel 
bedrijven bezig met duurzame 
inzetbaarheid. Bij De Stiho Groep 
past het heel goed, omdat in onze 
organisatie de mens centraal 
staat. Tegelijkertijd zijn er ook 
externe factoren die een rol 
spelen. Een voorbeeld is de krapte 
op de arbeidsmarkt: wil je goede 
mensen aan je binden, dan is het 
belangrijk dat je ze iets te bieden 
hebt. Een tweede voorbeeld is dat 
mensen steeds langer moeten 
doorwerken. Des te belangrijker 
dat je met het ouder worden 

vitaal blijft. Tot slot wordt het 
werk steeds digitaler, daardoor 
verandert de inhoud van functies; 
mensen hebben hulp nodig bij die 
aanpassing.

In het verleden waren er al 
initiatieven op het vlak van 
duurzame inzetbaarheid – zoals 
trainingen stoppen met roken 
– maar deze werden meer ad 
hoc georganiseerd. Nu vallen al 
dit soort initiatieven onder één 
paraplu en kunnen we duurzame 
inzetbaarheid gestructureerder 
aanpakken.

Vanaf 2018
We vinden het belangrijk 
dat duurzame inzetbaarheid 
een normaal onderwerp van 
gesprek wordt. In 2018 geven 
we daarom follow-up aan de 
training Verbindend Leiderschap. 
Daarnaast zullen we nieuwe 
workshops ontwikkelen. Tot slot 
gaan we aan de slag met formule 

bouwblokken. Hierbij bekijken 
we per business unit welke 
behoefte er is op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid. Hiervoor 
organiseren we een workshop die 
alle medewerkers met de collega’s 
van hun eigen vestiging/afdeling 
volgen. Duurzame inzetbaarheid is 
geen project: het is een onderwerp 
dat continu aandacht zal blijven 
krijgen. Daarom willen we als 
werkgever ook in gesprek blijven 
met onze medewerkers. Zo werken 
we samen aan een duurzame 
toekomst, zowel voor jou als voor 
de organisatie.

In 2017 zijn we gestart met 
het programma ‘FIT bouwen 
aan de toekomst’. Met dit 
meerjarenprogramma willen 
we duurzame inzetbaarheid 
stimuleren. Een medewerker is 
duurzaam inzetbaar als hij vitaal, 
competent, gemotiveerd en in 
balans is. De invulling daarvan is 
echter per mens verschillend. Waar 
de een zijn of haar vakinhoudelijke 
competenties wil aanvullen, is het 
voor de ander misschien belangrijk 
om hulp te krijgen bij het omgaan 
met werkdruk. Het programma FIT 
bouwen aan de toekomst focust 
op twee aspecten van fit zijn: 
Jobfit en Topfit. Als je duurzaam 
inzetbaar bent, doe je werk dat bij 
je past en waarin je je kwaliteiten 
goed kunt benutten (Jobfit) en 

daarnaast voel je je fysiek en 
mentaal goed, energiek en in 
balans (Topfit).

Samen bereik je meer
De verantwoordelijkheid om 
duurzaam inzetbaar te zijn en 
te blijven ligt op twee plekken. 
Zo is het voor de medewerker 
belangrijk dat hij de juiste kennis 
en vaardigheden heeft en van 

toegevoegde waarde blijft binnen 
het bedrijf. De rol van De Stiho 
Groep is om hem of haar daarin te 
ondersteunen, door bijvoorbeeld 
in trainingen en opleidingen te 
voorzien. Maar: mensen kunnen 
pas excelleren als ze op een plek 
zitten die echt bij ze past. 

Trainingen
Nu is het gesprek aangaan over 

Gemiddeld leven we steeds langer. Dat is mooi, maar tegelijkertijd zijn er steeds minder werkenden in 
Nederland die de sociale voorzieningen voor de hele bevolking bij elkaar brengen. Daarom schuift de 
pensioenleeftijd steeds verder op. Als je langer door moet werken, is het nog belangrijker dat je werk blijft doen 
dat past bij je fysieke en mentale gezondheid.  De Stiho Groep vindt het belangrijk dat medewerkers duurzaam 
inzetbaar zijn. Onze organisatie is succesvoller als onze mensen Topfit én Jobfit zijn.

Jobfit & Topfit

Medewerkers betrokkenheids onderzoek
Onderzoeks bureau Effectory voerde voor De Stiho Groep het 
medewerkers betrokkenheids onderzoek uit in 2017. Op duurzame 
inzetbaarheid scoren we een 7,5. Het was voor het eerst dat we dit 
thema meenamen als onderdeel van het onderzoek. Die 7,5 is dan 
ook het vertrekpunt. Bij het volgende onderzoek, over twee jaar, 
zullen we weten of we het nog beter gaan doen op dat vlak.

Workshops voor mede werkers 
van De Stiho Groep
• Stoppen met roken
• Vitaliteit 
• Omgaan met werkdruk 

Informatie over workshops, 
trainingen en vitaliteit is te 
vinden op destihogroep-fit.
nl. Ook vind je hier tips en 
filmpjes. Begin januari 2018 
waren er al 1200 bezoeken 
aan de site gebracht. 

“Van employer for life naar lifetime employment”
Carolien Wannyn, consultant bij Effectory: “Het feit dat De Stiho Groep een 
medewerkers betrokkenheids onderzoek laat uitvoeren, geeft aan dat zij hun 
medewerkers serieus nemen. Maar met alleen een onderzoek ben je er niet.  
Daarna begint het eigenlijk pas, want als werkgever zul je aan de slag moeten 
met de uitkomsten van het onderzoek. Bij De Stiho Groep viel op dat vier 
aspecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid als zeer belangrijk 
worden ervaren. In de eerste plaats een uitdagende werkomgeving en 
uitdagende werkzaamheden, ten tweede de stimulans die medewerkers van 
hun leidinggevende krijgen om zich te ontwikkelen. Overall kun je zeggen dat het met deze punten wel 
goed zit bij De Stiho Groep. Dat is belangrijk, want beide aspecten dragen eraan bij dat medewerkers 
bevlogen en betrokken zijn en blijven. Ook zijn er aandachtspunten om duurzame inzetbaarheid verder 
te optimaliseren. Zo zijn de behoefte aan een veilige omgeving om het werk goed te kunnen doen en het 
werk emotioneel goed aankunnen, verbeterpunten. Als werkgever kun je hier niet omheen als je mensen 
op de lange termijn duurzaam inzetbaar wilt maken. We zien bij organisaties dat er een verschuiving is 
van ‘employer for life’ naar ‘lifetime employment’, oftewel hoe houd je mensen zo fit dat ze tot hun 67e 
door kunnen? Dat is een uitdaging, maar door goed te luisteren naar medewerkers kun je veel bereiken. 
Overigens ligt de verantwoordelijkheid voor duurzaam fit worden wel bij de medewerker: de werkgever 
faciliteert, maar hoe fit je bent, daar heb je zelf veel invloed op.”
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Circulariteit

mij bracht me in contact met Stiho en de klik was 
er meteen. We spreken dezelfde taal en zien de 
noodzaak van circulair. Ik zocht een partner met visie 
en daadkracht en die vond ik in Stiho. In het begin was 
het natuurlijk even zoeken hoe je dit aanpakt en het is 
dan heel prettig als je samenwerkt met een partij die 
in oplossingen denkt en verbindingen kan maken die 
anderen niet zien.”

Rol van de groothandel cruciaal
Michel vindt de rol van de groothandel cruciaal om de 
circulaire economie een boost te geven. “Ons principe 
is dat we de stroom hergebruikte materialen invlechten 
in de stroom nieuwe materialen. Ik geloof niet in een 
marktplaats voor tweedehands bouwmaterialen. Een 
aannemer wil in een keer een complete bestelling 
ophalen en niet op twee plekken zijn spullen hoeven 
halen. Daarin zit ook de kracht van de hybride 
oplossing: als de klant kiest voor circulair, krijgt hij 
zo veel mogelijk circulaire materialen, aangevuld met 
nieuwe producten indien nodig. Het feit dat Stiho op 
deze manier kan leveren, geeft de organisatie een 
unieke positie.

Urban Mining Collective
De partijen die zijn aangesloten bij New Horizon 
Urban Mining zijn inmiddels verenigd in het Urban 
Mining Collective. New Horizon is initiatiefnemer van 
het Urban Mining Collective, waarbinnen Stiho een 
van de voortrekkers is. Samen hebben deze partijen 
de omvang en de kracht om de circulaire economie 
een flinke push te geven. “Deze groep is niet extreem 
groot, dat is ook niet onze ambitie. Uitbreiding van de 
groep vindt alleen plaats als een nieuwe partij waarde 
toevoegt aan wat we nu al doen.” Terugkijkend valt het 
Michel op dat hij veel samenwerkt met familiebedrijven. 
“Dat is geen toeval. Bij familiebedrijven is er vaak de 
rust om te kunnen en mogen denken op de lange 
termijn. Ik vind dat veel te veel bedrijven focussen 
op kwartaalcijfers. Een langetermijnvisie heeft ook 
invloed op het investeringsklimaat: dat is gericht 
op de toekomst. Daarnaast is er veel vertrouwen 
tussen familiebedrijven onderling en dat creëert een 
prettige sfeer om in te werken.” Michels droom is dat 
binnen afzienbare tijd de kosten van de sloop en de 
opbrengsten ervan gelijk zijn. “Slopen kost dan geen 
geld meer.”

Michel Baars werkte tot 2014 bij ingenieursbureau 
Search, het grootste gebouwinspectiebureau 
van Nederland. Toen Search werd verkocht aan 
een beursgenoteerde organisatie, besloot hij dat 
het tijd was om iets nieuws te gaan ondernemen. 
“Beursgenoteerd betekent vaak risicomijdend, dat 
past niet bij mij. Lang heb ik niet thuis gezeten. Na 
drie maanden vissen in De Biesbosch besloot ik 
circulair ondernemer te worden, omdat ik impact wilde 
realiseren op dat vlak. In de rol van ‘adviseur’ bij Search 
was het ons in mijn ogen niet gelukt om de circulaire 
principes de vastgoedwereld goed in te krijgen. Ik 
bedacht in 2015 een andere aanpak.”

Nieuw economisch model 
Michel ziet circulaire economie als een nieuw 
economisch model. “Het gaat verder dan duurzaam 
handelen. Duurzaamheid gaat heel vaak over ‘minder 
slecht doen’. Bijvoorbeeld led-lampen gebruiken in 
plaats van gloeilampen. Ik geloof dat we duurzaamheid 
fundamenteel anders moeten aanpakken. Dus niet 
‘minder slecht doen’, maar: alléén goed doen. Ten 
tweede wil ik dat duurzaamheid veel breder gedragen 

wordt. Er is een fractie van de maatschappij die 
duurzaamheid belangrijk vindt. Deze mensen zijn 
het allemaal met elkaar eens en dat is mooi, maar ik 
vind het belangrijk dat we juist de mensen bereiken 
die helemaal niet nadenken over duurzaamheid, laat 
staan er beslissingen over (willen) nemen. Ik ben ervan 
overtuigd dat dat alleen maar kan over de business-
as. Om het kort te zeggen: niet de visser moet het aas 
lekker vinden, maar de vis.

Sterke partner
Michel gelooft erin dat mensen bereid zijn om te kiezen 
voor duurzaam als het aanbod goed is. “Dat aanbod 
mag niet duurder zijn, leveringen mogen niet langer 
duren en je moet het niet hoeven terugverdienen. 
Ik was ervan overtuigd dat ik met New Horizon 
Urban Mining van toegevoegde waarde kon zijn 
voor de markt. Wij oogsten bruikbare materialen en 
grondstoffen uit panden die anders gesloopt worden 
en brengen deze opnieuw in het systeem van vraag 
en aanbod. Natuurlijk hebben we, om deze materialen 
opnieuw op de markt te brengen, partners nodig, 
zoals producenten en distributeurs. Een relatie van 

Samen 
bouwen 

aan 
circulaire 
economie

In 2015 richtte Michel Baars zijn bedrijf New Horizon 
Urban Mining op. Inmiddels behoort het tot de 
grootste sloopbedrijven van Nederland. Maar het is 
niet zomaar een sloopbedrijf: New Horizon ‘oogst’. 
Michel: “Materialen en grondstoffen kunnen opnieuw 
worden gebruikt. Daar hadden we partners bij nodig 
en die vonden we onder andere in Stiho.”

Foto: Renske Schut
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Continu  
werken  

aan beter
2017 stond bij Stiho en Giebels in 
het teken van twee grote thema’s: 

circulariteit en het verder uitbouwen 
van de dienstverlening.

Stiho en Giebels
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Stiho en Giebels

van de dienstverlening. Zo 
is het concept Slagkracht 
uitgegroeid tot een volwassen 
concept. Slagkracht biedt een 
totaalpakket aan diensten voor 
klanten die werkzaam zijn in 
vastgoedonderhoud, zoals voor 
woningcorporaties. Slagkracht 
is een concept op maat: samen 
slimmer in vastgoedonderhoud. 
Samen met de klant maken we 
maatoplossingen waarmee hij 
tijd en geld bespaart bij het 
uitvoeren van zijn projecten. 
Denk daarbij aan diensten als 
materialen uitlopen in de woning, 
klantspecifiek assortiment en een 
handige bestel-app waarin de 
klant eenvoudig zijn materialen 
kan bestellen via een tablet. Bij 
Stiho noemen we deze vorm van 
dienstverlening co-creatie.

Digitaal & social
Op de diverse social media 
kanalen groeien we in aantal 
volgers en bereik. Op Facebook 
groeide het aantal volgers in 
2017 met ruim 23%, op LinkedIn 
zagen we een groei van bijna 56%. 
Sinds begin 2018 zijn we ook 
actief op Instagram. Sinds 2017 
delen we content op een nieuwe 

manier: niet alleen via tekst, maar 
vooral ook via beeld. De vlogs 
van onze productspecialisten 
worden door klanten bijvoorbeeld 
goed gewaardeerd. Daarnaast 
geven we onze klanten een 
podium door mooie projecten 
te laten zien en brengen we via 
interessante artikelen vakkennis 
en branchenieuws aan de man.

Toekomst
In 2018 bouwen we verder. We 
zien dat de combinatie Stiho 
en Giebels steeds makkelijker 
door onze klanten gevonden 
wordt: ijzerwaren worden steeds 
vaker meebesteld met andere 
materialen. We willen nog meer 
circulaire materialen gaan leveren, 
we willen onze dienstverlening 
verder uitbreiden en verder 
bouwen aan digitale oplossingen. 
De tijd is er rijp voor: de markt 
heeft zich hersteld en onze klanten 
hebben weer veel mooie projecten. 
Van ons vraagt dat intern dat we 
extra aandacht gaan besteden 
aan slimmer werken. Dat betekent 
voor 2018 dat we veel meer gaan 
werken met lean-methodieken. Zo 
maken we tijd vrij om onze klanten 
nog beter te bedienen.

Stiho en Giebels nemen circulair 
ondernemen zeer serieus. Stiho 
is dan ook een van de partners 
van het eerste uur van New 
Horizon Urban Mining in het Urban 
Mining Collective (UMC). Het 
UMC gebruikt de stad als bron 
en zorgt ervoor dat grondstoffen 
en materialen uit slooppanden 
geschikt worden gemaakt voor 
hergebruik. Naast Stiho maken 
andere gevestigde namen uit de 
bouwwereld deel uit van het UMC.

Eerste circulaire 
materialen te koop
Voorheen werden panden helemaal 
gesloopt, maar als het aan het 
UMC ligt, gebeurt dat in de 
toekomst niet meer. Panden zitten 
vol bruikbare grondstoffen. Denk 
hierbij aan kozijnen en sloten, maar 
ook aan zaken als tapijttegels en 
nog veel meer. Inmiddels heeft 
Stiho al meegewerkt aan een 
aantal projecten waarbij circulaire 

materialen werden gebruikt. Zo 
had Stiho een aandeel in de 
bouw van Circl, het Circulair 
Paviljoen van ABN AMRO aan 
de Amsterdamse Zuidas. Circl is 
niet alleen grotendeels gebouwd 
met circulaire materialen, het is zo 
ontworpen dat grondstoffen uit dit 
paviljoen in de toekomst ook weer 
kunnen worden ingezet. De hoge 
scheidingswanden die werden 
gebruikt voor de vergaderruimtes 
in Circl, zijn gemaakt met oude 
meranti kozijnen die zijn geoogst 
door New Horizon Urban Mining. 
Daarnaast waren eind vorig jaar 
de eerste circulaire sloten te koop 
bij Stiho-bouwplein.

Misverstanden
Over circulaire materialen bestaat 
een aantal misverstanden. 
Bijvoorbeeld dat de klant, als 
deze circulaire materialen bestelt, 
een berg ongesorteerd materiaal 
ontvangt. Dat is niet zo. Circulaire 

materialen worden gesorteerd, 
eventueel verpakt en op dezelfde 
manier geleverd als nieuwe 
producten. Circulaire materialen 
zijn geen B-keus materialen. Ze 
worden onder dezelfde garanties 
uitgeleverd als nieuwe materialen. 
Mocht er eens een product tussen 
zitten dat niet voldoet aan de 
beloftes, dan wordt het omgeruild. 
En als er onvoldoende circulaire 
materialen beschikbaar zijn, 
zorgen Stiho en Giebels voor een 
zogenoemde hybride levering: 
we leveren dan zo veel mogelijk 
circulaire materialen en vullen dat 
aan met nieuwe materialen. Zo 
krijgt de klant altijd het aantal 
materialen dat hij besteld heeft. 
Tot slot betaalt de klant voor 
circulaire materialen evenveel als 
voor nieuwe materialen. De waarde 
zit niet in de kostprijs, maar in 
het feit dat er wordt gewerkt met 
circulair materiaal. Door circulaire 
materialen aan te bieden, kunnen 
ook klanten onderscheidend zijn 
op het gebied van duurzaamheid.

Dienstverlening
Naast circulair heeft Stiho 
in 2017 veel tijd en energie 
geïnvesteerd in het uitbouwen 

Highlights 2017
• Opening Stiho-bouwplein Utrecht
• Opening Stiho-bouwplein Groningen
• Opening Stiho-bouwplein Den Bosch
• Aankoop vastgoed voor uitbreiding DC Utrecht

Stiho bedient de aannemerij 
en spant zich in om klanten 
te ontzorgen door kennis, 
diensten en een ruim 
assortiment bouwmaterialen, 
hout en plaat te ontsluiten 
voor alle marktpartijen 
in de bouw. Kennis van 
bouwmaterialen en 
toepassingen, uitgebreide 
logistieke dienstverlening en 
elektronische toegankelijkheid 
zijn daarbij speerpunten. 
Klanten kunnen hun 
materialen afhalen op de 
vestiging of laten bezorgen. 
Eenvoudig online bestellen 
behoort tot de mogelijkheden.

Giebels is dé specialist in 
ijzerwaren en gereedschappen 
en heeft een ruim assortiment 
machines en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
Giebels biedt een scala aan 
diensten. De klant kan hier 
sleutels laten maken en 
kleding laten bedrukken. 

Stiho en Giebels zijn samen 
te vinden op de Stiho-
bouwpleinen. Hier vindt de 
klant ook showopstellingen 
voor deuren, hang- en 
sluitwerk, stenen, dakpannen 
en gevelbekleding.

stiho.nl
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Jaar van  
innovatie

De wereld verandert in een 
snel tempo. Baars & Bloemhoff 

verandert daarin mee. In 2017 zijn 
grote stappen gezet op het vlak 
van digitalisering. Dat zal zowel 
onze klant als onze medewerker 

veel voordelen opleveren.

Baars & Bloemhoff

Foto: Floris Vink
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niet meer heen. YouTube is, naast 
Google, de grootste zoekmachine 
ter wereld. Logisch ook, je kunt 
makkelijk informatie consumeren. 
Zo maken we ook geen papieren 
productcatalogus meer. Alles is  
nu digitaal.

Zichtbaarheid
Baars & Bloemhoff was in 2017 
niet alleen online zichtbaar, we 
deden ook aan verschillende 

beurzen mee. Sommige gericht 
op architecten en ontwerpers, 
zoals de Dutch Design Week, 
Design District en zelfs de Salone 
del Mobile in Milaan. Daarnaast 
hebben we ook een prachtige 
week met veel aandacht ervaren 
tijdens de HoutPro+ beurs 
in Den Bosch, waar we vele 
interieurbouwers en meubelmakers 
konden bijpraten over de nieuwe 
ontwikkelingen in de branche. 

Baars & Bloemhoff

Uitbreiding
Broeinest in Eindhoven is alweer 
drie jaar geleden gelanceerd 
en is inmiddels goed bekend bij 
architecten en interieurbouwers. 
Dat heeft bijgedragen aan de 
succesvolle start van Broeinest 
Rotterdam begin 2017. Bij de 
opening in februari waren meer 
dan 500 gasten aanwezig. Naast 
de opening van deze mooie nieuwe 
locatie is in 2017 ook een extra 
voorraadhal van 5.000 m2 naast 
het bestaande distributiecentrum 
in gebruik genomen om de groei 
van de afgelopen jaren voort te 
zetten. 

Integratie site en shop
Een tweede mijlpaal is de 
integratie van de website en de 
webshop van Baars & Bloemhoff 
(zie ook pagina 10-11). We zijn er 
ongelooflijk trots op dat dit zo 
goed heeft uitgepakt. We zien het 
aan de rankings in Google en aan 
de bezoekersaantallen van de site. 
Sinds 2017 zijn de vestigingen 
zelf verantwoordelijk voor de 
klanten die in de webshop kopen. 
Voorheen was dit centraal 
geregeld, maar logisch was 
dat niet: het gaat tenslotte om 
dezelfde klant. Die klant koopt nu 
alleen via een ander kanaal. 

Social media
In het verlengde van de nieuwe 
website is Baars & Bloemhoff zeer 
actief op social media, vanuit 
twee kanalen: Baars & Bloemhoff 
en Broeinest. Op Facebook, 
Instagram en Twitter hebben we 
meer dan 5.000 volgers en dat 
heeft eveneens een positief effect 
op de website. Daarmee worden 
meer dan 25.000 mensen bereikt. 
Er worden via social media zelfs 
directe verkoopvragen gesteld 
op de social kanalen. Goede 
content is daarbij onmisbaar: we 
zorgen voor mooie foto’s en goed 
videobeeld. Je kunt om video ook 

Highlights 2017
• Salone del Mobile, de 

designbeurs in Milaan
• Dutch Design Week in 

Eindhoven
• Design District in 

Rotterdam
• HoutPro+ in Den Bosch
• Opening Broeinest 

Rotterdam
• Uitbreiding DC Zaandam
• Site/shop integratie

“Als je kúnt digitaliseren, moet je het doen”
Pieterjan Desmet, CEO Decospan: “Bij Decospan vinden we: als je processen kúnt digitaliseren, moet je 
het  doen. Het levert meer efficiency op en een grotere output. Als leverancier moet je ook wel, want in 
de interieurbranche – en overigens ook in andere branches – zien we dat individualisering een duidelijke 
trend is. Dat betekent dat steeds meer wordt gevraagd naar maatwerk – zeker in het hogere segment.  
Er is steeds meer vraag naar technisch hoogwaardige materialen. 
Als de vraag naar standaardwerk zo veel mogelijk digitaal wordt opgelost, kun je tijd en aandacht geven 
aan customized zaken. Wat ik prettig vind aan de samenwerking met Baars & Bloemhoff, is dat we samen 
optrekken. Bijvoorbeeld in Broeinest, samen hebben we onze focus op de voorschrijver, de architect. We 
werken al meer dan tien jaar met elkaar. Mede door deze samenwerking staan onze producten en merken 
stevig in de markt – niet alleen in Nederland, maar internationaal. We leren – nog steeds – heel veel van 
elkaar. Ik vind dat bijzonder voor een distributeur, maar met Baars en Bloemhoff is het normaal.”

Met Baars & Bloemhoff 
haalt de interieurbouwer en 
meubelmaker het beste uit 
zichzelf. Hij kan er terecht 
voor het beste advies en 
het perfecte decoratieve 
plaatmateriaal. Tegelijkertijd 
inspireert Baars & Bloemhoff 
de interieurarchitect met 
de nieuwste merken en 
materialen. Hierdoor kan hij 
het ideale interieur ontwerpen 
van winkels, kantoren, 
horecagelegenheden, 
zorginstellingen en andere 
publieke ruimtes.
Baars & Bloemhoff is altijd op 
zoek naar noviteiten en reist 
daarvoor de hele wereld over. 
Baars & Bloemhoff: ruimte 
voor ideeën. 

www.baars-bloemhoff.nl 

Het samenwerkingsverband 
Broeinest biedt alles wat de 
creatieve maker nodig heeft. 
Zoals de bibliotheek met meer 
dan 2000 unieke materialen, 
flexwerkplekken en ruimtes 
voor brainstormsessies. Ook 
biedt Broeinest een goed 
uitgeruste werkplaats met 
handgereedschap en een 
lasersnijder. Inspiratie opdoen 
kan tijdens de vele workshops, 
ontbijtsessies en lezingen. 

www.broeinest.nl
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Droomvlucht  
next level

In 2015 maakte Bouwmaat een start met Droomvlucht. In 2016 en 2017 
gingen alle DSG Bouwmaten op deze inspiratiereis, die grote invloed heeft 

op de manier van samenwerken binnen teams.

Bouwmaat
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Bouwmaat

Grote wisselingen
Droomvlucht was niet altijd 
makkelijk. Zo hebben we afscheid 
genomen van een aantal 
managers. Zij zijn iets anders 
gaan doen binnen De Stiho Groep 
of zijn elders gaan werken. Die 
besluiten zijn genomen op basis 
van een assessment dat mensen 
testte op de juiste vaardigheden. 
Terugkijkend hadden we ook dingen 
beter kunnen doen: zo hebben 
we soms mensen van buitenaf 
aangenomen en in het diepe 
gegooid. Goede begeleiding blijkt 
nog belangrijker dan we al dachten.

Veel talent in huis
Ondanks alle wissels in de teams 
zien we in het medewerkers-
betrokkenheids onderzoek terug 
dat mensen nog steeds met 
plezier bij onze Bouwmaten 
werken. Droomvlucht heeft ons 
ook doen beseffen wat een schat 
aan kennis en talent we al in huis 
hebben. Er waren medewerkers 
die al jaren bij onze Bouwmaten 
werkten, Droomvlucht helemaal 
niet zagen zitten maar uiteindelijk 
een assessment deden en 
talenten hadden waarvan zij én wij 
niet wisten dat ze ze hadden. Dat 

is geweldig om te zien. In 2018 
gaan we er veel aan doen om de 
goede mensen ook te behouden.

Slimmer werken
Net als bij Stiho en Baars & 
Bloemhoff zetten we ook bij 
Bouwmaat stappen om slimmer 
te gaan werken. Dat doen we 
bijvoorbeeld door projecten 
via lean-methodieken te gaan 
aanvliegen. Dat maakt veel 
inzichtelijker wat we doen en geeft 
ons de kans om snel in te spelen 
op veranderingen. Wat omzet 
betreft heeft DSG Bouwmaten
voor het vierde jaar op rij een meer
dan gemiddeld resultaat behaald.
Potentie tot een verdere groei in 
omzet en rendement is aanwezig.

In het kort houdt Droomvlucht een 
nieuwe manier van samenwerken 
binnen teams in. Commercie en 
operatie/logistiek worden van 
elkaar gescheiden. Dat betekent 
dat er op elke vestiging een 
manager commercie is én een 
manager logistiek, terwijl er 
voorheen één vestigingsmanager 
was. Dat is soms wennen, want 
functieprofielen en taken werden 
aangepast. Ook gebeurde 
het dat mensen een andere 
leidinggevende kregen, omdat 
zij met de implementatie van 
Droomvlucht bijvoorbeeld in het 
team van de manager logistiek 
vielen, terwijl ze voorheen werden 
aangestuurd door degene 
die nu manager commercie is 
geworden. Droomvlucht is niet in 
één keer in alle DSG Bouwmaten 
geïmplementeerd. We zijn 
begonnen in 4 vestigingen. We 
wilden leren. Was het proces daar 
afgerond, dan waren de volgende 
vestigingen aan de beurt. Ultimo 
2017 zijn Bouwmaat Amersfoort 

en Bouwmaat Eindhoven Ekkersrijt 
als laatste op reis gegaan.  

Stabiele teams
Om Droomvlucht goed te 
kunnen implementeren, zijn er 
wel wat randvoorwaarden: zo 
moet het met het leiderschap 
in de vestiging goed zitten en 

daarnaast is het belangrijk dat 
het team stabiel is. Droomvlucht 
begint met een kick-off voor het 
hele team, die wordt begeleid 
door coach en organisatie-
adviseur Gijs Schoneveld (zie ook 
het kader). Het doel van deze 
kick-off is de verbinding zoeken 
met elkaar, waarbij iedereen iets 
over zichzelf vertelt. Dat leidt 
tot mooie, persoonlijke en soms 
ook emotionele verhalen. Na de 
kick-off krijgt de vestiging Gijs 
10 dagen ‘cadeau’ om het team 
te helpen logistiek en operatie/
commercie te gaan scheiden en de 
klant nog beter van dienst te zijn. 
Hoe de vestiging daar komt, mag 
het team zelf bepalen. Vier tot 
zes maanden later is het proces 
afgerond en kan de vestiging 
zelfstandig door. In het ideale 
geval zijn de mensen binnen het 
team meer met elkaar verbonden. 
Na twee jaar Droomvlucht zien we 
dat 10 vestigingen goed lopen,  
4 nog een uitdaging vormen en  
2 net begonnen zijn. Droomvlucht 
is niet een eenmalig proces, 
het heeft onderhoud nodig 
om te voorkomen dat mensen 
terugvallen in oud gedrag. Daar 
gaan we in 2018 mee aan de slag. 

Highlights 2017
• Overgang naar ASPOS, een nieuw ERP-pakket. ASPOS is in de 

cloud, en kan gekoppeld worden aan de database en webshop. In 
Q2 2018 zijn alle vestigingen over. 

• Centraal Logistiek Centrum (CLC). In de oude situatie werden alle 
vestigingen elke dag rechtstreeks door leveranciers beleverd. Dat 
leverde zowel voor inkoop als voor de vestigingen veel werk op. 
Het CLC lost dit op: al het kleingoed gaat eerst naar een centraal 
DC en alleen de andere materialen gaan nog rechtstreeks naar de 
vestiging. Dat maakt de aanvoer naar de vestiging eenvoudiger 
met minder handling, minder fouten en minder kosten. Dat maakt 
het ook mogelijk om sneller te bestellen.

• Nieuwbouw Bouwmaat XL Utrecht 
• Nieuwbouw Bouwmaat XL Eindhoven de Hurk
• Start verbouwing Bouwmaat XL Nieuwegein
• Digitalisering op M&O vlak met HR-pakket Youforce en Softbrick

“Het is belangrijk om met elkaar de verbinding aan te gaan”
Gijs Schoneveld, coach en organisatie-adviseur bij Van Ruwe 
en de Bolster BV, was nauw betrokken bij de implementatie van 
Droomvlucht in 2017. “Droomvlucht gaat over méér dan het 
scheiden van commercie en operatie/logistiek. Het gaat vooral 
over het creëren van een cultuur waarin de sfeer zo veilig voelt dat 
mensen elkaar durven aanspreken op verantwoordelijkheden. Dat 
kun je alleen doen als je de verbinding met elkaar aangaat en van 
elkaar weet wie je bent. Wat ik mensen wil meegeven, is dat elkaar 
aanspreken altijd gaat om functioneel aanspreken, vanuit de rol die 
je hebt. Dat is soms moeilijk, want het voelt vaak persoonlijk. Na 
twee jaar Droomvlucht zie ik dat het teams steeds beter lukt om 
op deze nieuwe manier met elkaar te werken. De uitdaging is om dit 
proces voort te zetten en bottom-up te blijven werken. 
Ik vind het belangrijk dat het ondernemerschap bij de vestiging 
ligt. De teams van onze Bouwmaten hebben op een aantal zaken 
geen invloed, zoals de acties die Bouwmaat Nederland bepaalt en 
bepaalde vestigingskosten. Maar daarnaast hebben alle teams een 
beïnvloedbaar budget waarop zij kunnen sturen. De kunst is om 
met het team te bepalen welke KPI’s je wél direct kunt beïnvloeden. 
En door commercie en operatie/logistiek te scheiden, wordt er 
efficiënter gewerkt en hebben teams meer tijd en ruimte om daar 
aandacht aan te schenken.”

Bouwmaat is voor de 
vakman dé groothandel in 
bouwmaterialen en biedt 
alles voor slimmer bouwen. 
Bouwmaat helpt de vakman 
zo efficiënt mogelijk zijn 
werk te doen. Alles is 
daarop afgestemd, van het 
assortiment en de service 
tot de openingstijden van 
de vestigingen. Of het nu 
gaat om bouwmaterialen, 
hout, sanitair, elektra, 
gereedschappen, ijzerwaren, 
verf, of keukens: Bouwmaat 
is de slimste keuze voor 
elke professional die werkt 
in de herstel-, renovatie- 
en onderhoudsbranche. Bij 
Bouwmaat is de vakman 
thuis. Bouwmaat heeft al 46 
vestigingen in Nederland en 
is dus altijd vlakbij. De Stiho 
Groep is voor 16 vestigingen 
franchisenemer.

www.bouwmaat.nl
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BouwreizenPersoneelsAandelenPlan

Bouwreizen 2017
De Stiho Groep organiseert sinds 2001 samen met Habitat for Humanity 
bouwreizen. In 2017 gingen twee teams van in totaal 39 medewerkers, 
klanten en leveranciers naar Yogyakarta in Indonesië om daar huizen te 
bouwen voor de allerarmsten.

In Indonesië wonen ruim 256 miljoen mensen, waarvan 12% onder 
de armoedegrens leeft. Huisvesting is hier continu een uitdaging. De 
tsunami in 2004, anderhalf jaar later een aardbeving en nog eens een 
jaar later overstromingen zorgden voor nog grotere problemen. Naar 
schatting heeft het land per jaar 735.000 huizen nodig en moeten er 
420.000 worden gerepareerd. 

Namens alle donateurs en De Stiho Groep is er aan Habitat for 
Humanity vorig jaar een cheque van maar liefst € 88.781,- overhandigd.

De Stiho Groep is een familiebedrijf. De familie is aandeelhouder en 
actief betrokken bij het bedrijf. Ook de medewerkers van De Stiho 
Groep zijn (bijna allemaal) aandeelhouder, sinds de familie in 1999 het 
PersoneelsAandelenPlan invoerde. 

Wie mogen aandelen kopen?
Elke medewerker kan 2x per jaar aandelen kopen, maar ook verkopen. 
Een medewerker die 6 maanden in dienst is, krijgt als welkom een PAP-
aandeel cadeau. Bovendien kunnen medewerkers elk half jaar een 
aandeel verdienen als zij zich in die periode niet ziek hebben gemeld. 
Hierdoor zijn vrijwel alle medewerkers aandeelhouder.

Hoeveel aandelen zijn er?
Het totale aantal aandelen van De Stiho Groep bedraagt 1.109.674. 
Daarvan zijn 110.000 aandelen uitgegeven aan de Stichting 
Administratiekantoor PersoneelsAandeel. De medewerkers bezitten 
hiermee 10% van de aandelen. Door de gekozen voorwaarden kan elke 
medewerker zelf stemmen op zijn aandeel.

Wat is een aandeel waard?
Voor het PersoneelsAandelenPlan wordt de prijs van het aandeel 
berekend met een formule:
• 75% van de waarde wordt berekend als zesmaal de jaarwinst, 

gemiddeld over de laatste drie jaren
• 25% van de waarde wordt berekend uit het eigen vermogen
• De totale waarde wordt gedeeld door het aantal aandelen.

Bovenstaande formule wordt zowel voor aan- als verkoop gebruikt. Het 
voordeel van deze formule is dat de prijs van het aandeel niet zo snel 
schommelt en beter aansluit bij de langjarige waarde van het bedrijf.

De koers
Koersen kunnen stijgen en dalen. Door de betere resultaten is de koers 
opgelopen van € 46,76 in april 2017 naar € 59,31 in april 2018.  
Daarmee is de hoogste koers tot nu toe (€ 58,45 in 2008) overtroffen. 
Aan de aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld om 40% van  
het resultaat als dividend uit te keren, dat is € 3,98 per aandeel (vorig 
jaar € 3,09).

PersoneelsAandelenPlan 
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Cijfers

31 december 2017 31 december 2016

x € 1.000 x € 1.000 % vermogen x € 1.000 x € 1.000 % vermogen

Vaste activa:

onroerend goed 102.163 68% 91.837 69%

overige bedrijfsmiddelen 5.096 3% 2.989 2%

deelnemingen en vorderingen 5.469 4% 5.314 4%

Totaal vaste activa 112.728 75% 100.140 75%

Werkkapitaal:

voorraad handelsgoederen 38.571 35.656

handelsdebiteuren 18.966 16.730

overige vorderingen en overlopende activa 5.171 4.815

liquide middelen 390 419

af: handelscrediteuren -13.005 -13.143

af: schuld belastingen en sociale premies -5.712 -4.295

af: overige schulden en overlopende passiva -7.374 -6.764

Saldo werkkapitaal 37.007 25% 33.418 25%

 NETTO GEÏNVESTEERD VERMOGEN 149.735 100% 133.558 100%

Financiering:

Eigen vermogen 98.914 66% 88.001 66%

Voorzieningen 12.015 8% 11.188 8%

Langlopende externe financiering 27.500 18% 26.500 20%

kortlopende schulden kredietinstellingen 12.875 8.008

af: tegoeden bij kredietinstellingen -1.569 -139

Saldo kortlopende externe financiering 11.306 8% 7.869 6%

 TOTAAL FINANCIERING 149.735 100% 133.558 100%

Verkorte groepsbalans per 31 december 2017 
(voor bestemming resultaat)

Toelichting op de verkorte jaarrekening van De Stiho Groep BV

Verkorte jaarrekening
In ons jaarbericht nemen wij een verkorte 
groepsjaarrekening op. De complete 
jaarrekening wordt kort na vaststelling door de 
aandeelhoudersvergadering gedeponeerd bij het 
Handelsregister en is voor belanghebbenden op 
aanvraag verkrijgbaar.

Consolidatiekring
In de groepsjaarrekening zijn de gegevens 
verwerkt van De Stiho Groep BV en al haar 
groepsmaatschappijen. De belangrijkste daarvan zijn:
• Stiho BV, Nieuwegein (100%)
• Giebels Bouw & Techniek BV, Haarlem (100%)
• Baars en Bloemhoff BV, Nieuwegein (100%)
• DSG diensten BV, Nieuwegein (100%)
• DSG Fulfilment BV, Nieuwegein (100%)
• DSG Bouwmaten BV, Nieuwegein (100%)
• DSG Bouwmaten Vastgoed BV, Nieuwegein (100%)
• DSG Fulfilment Vastgoed BV, Nieuwegein (100%)
• Stiho Vastgoed BV, Nieuwegein (100%)
• Kanaaldijk Helmond BV, Nieuwegein (100%)
• Gasthuisdijk Zwolle BV, Nieuwegein (100%)
Voor alle genoemde vennootschappen is door  
De Stiho Groep BV een aansprakelijkheidsverklaring 
(art. 403) afgegeven.

Grondslagen
De Stiho Groep volgt de Nederlandse 
verslaggevingsregels en past waar mogelijk het 
voorzichtigheidsprincipe toe. Het vastgoed wordt 
grotendeels gewaardeerd op actuele waarde.

Ontwikkeling resultaat
De netto groepsomzet is in 2017 autonoom met 9% 
gestegen.

Het bruto omzetresultaat in procenten van de omzet 
is licht gedaald naar 31,3% (2016: 31,5%). 

De bedrijfskosten stijgen met 4,8% naar  
€ 64,1 miljoen. In het boekjaar is een forse inspanning 
geleverd om de digitale dienstverlening te verbeteren. 
Het grootste deel van deze kosten is ten laste van 
het resultaat gebracht, een zeer beperkt deel is 
geactiveerd.

Het bedrijfsresultaat is sterk gestegen naar  
€ 15,0 miljoen, inclusief € 1,5 miljoen boekwinsten op 
verkocht vastgoed. Dit bedrijfsresultaat is 6,2% van 
de omzet (exclusief boekwinst 5,6%; vorig jaar 5,2%). 

Het groepsresultaat na belastingen stijgt van € 8,5 
miljoen naar € 11,0 miljoen.

Toelichting balans
Het totaal aan vaste activa stijgt met € 12,6 
miljoen naar € 112,7 miljoen. Dit komt met name 
door € 19,6 miljoen investeringen in vastgoed en 
bedrijfsmiddelen en door periodieke herwaardering 
van de bedrijfsterreinen (+ € 3,6 miljoen). Daarnaast 
is overtollig onroerend goed verkocht voor € 9,0 
miljoen met een boekwinst van € 1,5 miljoen.

Het netto werkkapitaal is met 10,7% gestegen naar  
€ 37,0 miljoen. Het werkkapitaal stijgt harder dan 
de omzet doordat we in deze aantrekkende markt 
hogere voorraden aanhouden.

Per saldo stijgt het netto geïnvesteerd vermogen 
met  € 16,2 miljoen, van € 133,3 naar € 149,7 miljoen. 
De externe financiering stijgt ondanks omvangrijke 
investeringen beperkt, van € 34,4 naar € 38,8 
miljoen. In het boekjaar is de financiering herzien 
en opnieuw vastgelegd voor een periode van 5 jaar. 
Het eigen vermogen stijgt door winstinhouding 
en herwaardering van € 88,0 miljoen naar € 98,9 
miljoen.

2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 in % omzet x € 1.000 x € 1.000 in % omzet

Netto omzet 241.235 100% 221.498 100%

inkoopwaarde van de omzet 165.687 151.663

Bruto omzetresultaat 75.548 31,3% 69.835 31,5%

Overige bedrijfsopbrengsten 3.588 2.463

Bedrijfskosten:

personeelskosten 35.570 14,7% 34.025 15,4%

afschrijvingen op materiële vaste activa 3.236 1,3% 3.779 1,7%

overige bedrijfskosten 25.321 10,5% 23.364 10,5%

Totaal bedrijfskosten 64.127 26,6% 61.168 27,6%

Bedrijfsresultaat 15.009 6,2% 11.130 5,0%

aandeel in resultaat deelnemingen 453 601

rentelasten minus rentebaten -901 -1.074

Resultaat voor belastingen 14.561 10.657

vennootschapsbelasting -3.524 -2.180

 GROEPSRESULTAAT NA BELASTINGEN 11.037 4,6% 8.477 3,8%

Verkorte groepswinst- en verliesrekening over 2017 
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Tien jaren overzicht

2017
• Opening Stiho-bouwplein Utrecht
• Nieuwbouw Bouwmaat XL Eindhoven De Hurk
• Opening Stiho-bouwplein Groningen
• Nieuwbouw Bouwmaat XL Utrecht
• Opening Broeinest Rotterdam

2016
• Verhuizing Stiho Van Hoof naar Stiho-bouwplein 

Den Bosch
• Verbouwing Bouwmaat XL Haarlem
• Uitwijk Bouwmaat Utrecht

2015
• Baars & Bloemhoff opent 1e Broeinest in Eindhoven

2014
• Overname Bouwcenter van Hoof in Rosmalen
• Verhuizing Bouwmaat Leiderdorp naar Bouwmaat 

XL Leiden
• Opening Stiho-bouwplein Haarlem en Haarlem-

Zuid

2013
• Verhuizing Bouwmaat Hoensbroek naar Heerlen
• Sluiting Stiho DC Zaandam
• Opening Stiho-bouwplein Alkmaar
• Opening Stiho-bouwplein Schiedam
• Opening Stiho-bouwplein Tilburg
• Opening Bouwmaat Eindhoven Ekkersrijt

2012
• Sluiting Bouwmaat Hoorn
• Sluiting Stiho DC Gilze
• Opening Stiho-bouwplein Nieuwegein
• Opening Stiho-bouwplein Beverwijk
• Opening Stiho-bouwplein Hilversum

2011
• Opening Bouwmaat Hoofddorp
• Opening Stiho-bouwplein Amsterdam Houthavens

2010
• Overname Schipper bouwproducten Hilversum

2009
• Opening Bouwmaat Purmerend
• Overname Giebels Bouw & Techniek
• Opening 1e Stiho-bouwplein te Amsterdam Amstel

2007
• Opening Stiho DC Gilze
• Overname Houthandel Platim in Amsterdam
• Opening Bouwmaat Hoorn en Alphen aan den Rijn

Tien jaren overzicht
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Resultaat

Netto omzet 241.235 221.498 214.223 193.248 182.377 202.443 233.285 225.884 241.201 287.788

Bruto marge 75.548 69.835 67.114 57.626 53.714 60.209 69.366 68.505 69.152 81.621

Kosten 57.303 54.926 50.683 47.917 47.491 53.591 58.186 55.658 56.457 65.222

Afschrijvingen 3.236 3.779 5.334 4.288 4.659 5.232 4.775 5.750 5.456 5.799

Bedrijfsresultaat 15.009 11.130 11.097 5.421 1.564 1.386 6.405 7.097 7.239 10.600

Resultaat deelnemingen 453 601 601 586 579 496 441 909 104 331

Rentelasten -901 -1.074 -1.647 -1.690 -1.502 -2.590 -2.361 -1.671 -1.574 -2.776

Eenmalige resultaten 0 0 0 0 -4.304 -11.909 0 0 -1.441 -2.800

Belastingen -3.524 -2.180 -2.008 -783 1.008 3.304 -1.090 -1.234 -1.126 -1.206

Groepsresultaat na belastingen 11.037 8.477 8.043 3.534 -2.655 -9.313 3.395 5.101 3.202 4.149

Vermogen

Vaste activa 112.728 100.140 97.647 101.576 102.952 108.273 105.221 104.470 96.279 95.863

Werkkapitaal:

Voorraden, vorderingen en kas 63.098 57.620 54.133 52.832 49.777 55.952 63.654 60.264 63.521 75.953

af: Crediteuren en overige schulden -26.091 -24.202 -24.201 -21.166 -18.145 -25.807 -21.011 -21.310 -21.163 -21.194

Netto geinvesteerd vermogen 149.735 133.558 127.579 133.242 134.584 138.418 147.864 143.424 138.637 150.622

Groepsvermogen 98.914 88.001 80.945 74.743 71.180 77.216 87.540 86.343 82.508 78.990

Voorzieningen 12.015 11.188 11.421 10.345 10.680 11.998 13.988 13.930 13.609 14.266

Langlopende bankschulden 27.500 26.500 35.500 52.875 55.000 62.000 62.000 62.000 62.000 54.500

Kortlopende bankschulden 12.875 8.008 2.337 10.454 8.742 1.108 0 0 0 2.866

af: Banktegoeden -1.569 -139 -2.624 -15.175 -11.018 -13.904 -15.664 -18.849 -19.480 0

Totaal financiering 149.735 133.558 127.579 133.242 134.584 138.418 147.864 143.424 138.637 150.622

Medewerkers en investeringen

Aantal medewerkers per jaareinde 717 678 644 610 544 680 788 769 759 835

Gem. aantal medewerkers op full-time basis 588 569 523 505 552 633 706 695 704 781

Investeringen in vaste activa 19.636 6.056 1.151 4.761 3.862 11.616 6.278 14.044 7.872 13.149

Kengetallen

Bruto marge / netto omzet 31,3% 31,5% 31,3% 29,8% 29,5% 29,7% 29,7% 30,3% 28,7% 28,4%

Bedrijfsresultaat / netto omzet 6,2% 5,0% 5,2% 2,8% 0,9% 0,7% 2,7% 3,1% 3,0% 3,7%

Bedrijfsresultaat / netto geinvesteerd vermogen 10,6% 8,5% 8,5% 4,0% 1,1% 1,0% 4,4% 5,0% 5,0% 7,1%

Netto omzet / netto werkkapitaal 6,9 7,0 7,0 6,1 5,9 5,6 5,7 5,6 5,0 5,0

Rentedragende financiering / eigen vermogen 39,2% 39,1% 43,5% 64,4% 74,1% 63,7% 52,9% 50,0% 51,5% 72,6%

Gegevens per aandeel (x € 1,-)

Eigen vermogen  89,14  80,13  77,52  72,32  69,07  74,94  84,91  83,68  80,00  76,61 

Netto resultaat  9,95  7,72  7,54  3,30  -2,70  -9,25  2,96  4,60  2,81  3,76 

PAP-koers  59,31  46,76  36,04  22,43  21,59  29,30  36,63  37,68  45,31  54,20 

Dividend  3,98  3,09  3,02  1,22  -    -    1,19  1,84  1,12  1,50 

Tien jaar De Stiho Groep in cijfers (x € 1.000) 
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Vestigingen

Stiho + Giebels Alkmaar Diamantweg 9 1812 RC Alkmaar 072 - 547 17 00

Stiho + Giebels Amsterdam Amstel Wenckebachweg 165 1096 AM Amsterdam 020 - 560 76 66

Stiho + Giebels Amsterdam Houthavens Rigakade 37 1013 BB Amsterdam 020 - 581 85 08

Stiho + Giebels Beverwijk Laan van Meerestein 12 1945 TA Beverwijk 0251 - 25 01 75

Stiho + Giebels Den Bosch Aziëlaan 20 5332 BA Den Bosch 073 - 523 53 00

Stiho + Giebels Groningen Verlengde Bremenweg 16 9723 JV Groningen 050 - 313 04 33

Stiho + Giebels Haarlem Waarderpolder Heringaweg 6H 2031 BW Haarlem 023 - 516 07 00

Stiho + Giebels Haarlem Zuid Stephensonstraat 53 2014 KC Haarlem 023 - 544 50 66

Stiho + Giebels Hilversum Nieuwe Havenweg 28 1216 BT Hilversum 035 - 626 10 61

Stiho + Giebels Nieuwegein Laagraven 44 3439 LK Nieuwegein 030 - 280 82 37

Stiho + Giebels Schiedam Jan van Galenstraat 15 3115 JG Schiedam 010 - 427 33 33

Stiho + Giebels Tilburg Zevenheuvelenweg 20 5048 AN Tilburg 013 - 549 01 80

Stiho + Giebels Utrecht Atoomweg 77 3542 AA Utrecht 030 - 242 44 24

Stiho Helmond Vossenbeemd 100 5705 CL Helmond 0492 - 50 60 70

Stiho Wijchen Nieuweweg 97 6603 BK Wijchen 024 - 648 81 11

Stiho Zwolle Gasthuisdijk 46 8041 AG Zwolle 038 - 425 85 00

Stiho DC Utrecht Uraniumweg 55 3542 AK Utrecht 030 - 242 44 24

Baars & Bloemhoff Amsterdam Aambeeldstraat 10 1021 KB Amsterdam 020 – 581 58 00

Baars & Bloemhoff Eindhoven Torenallee 45 5617 BA Eindhoven 040 - 298 43 00 

Baars & Bloemhoff Rotterdam Zomerhofstraat 71 3032 CK Rotterdam 010 - 204 02 22

Baars & Bloemhoff Utrecht Laagraven 44 3439 LK Nieuwegein 030 - 288 21 34

Baars & Bloemhoff DC Zaandam Rijshoutweg 12 1505 HL Zaandam 075 -  653 08 50

Bouwmaat Alkmaar Ivoorstraat 19 1812 RE Alkmaar 072 - 541 18 20

Bouwmaat Alphen aan den Rijn Van Foreestlaan 1 2404 HC Alphen a/d Rijn 0172 - 42 31 60

Bouwmaat Amersfoort Nijverheidsweg Noord 44 3812 PM Amersfoort 033 - 465 01 11

Bouwmaat Arnhem Beijerinckweg 11 6827 BN Arnhem 026 - 384 35 00

Bouwmaat XL Eindhoven De Hurk Lodewijkstraat 1C 5652 AC Eindhoven 040 - 257 27 00

Bouwmaat Eindhoven Ekkersrijt Ekkersrijt 2070 5692 BA Son 0499 – 32 35 00

Bouwmaat XL Haarlem A. Hofmanweg 3A 2031 BH Haarlem 023 - 553 03 30

Bouwmaat Heerlen Breukerweg 185A 6412 ZK Heerlen 045 - 522 36 00

Bouwmaat Helmond Vossenbeemd 102 5705 CL Helmond 0492 - 50 93 10

Bouwmaat Hoofddorp Willem Brocadesdreef 13 2132 PV Hoofddorp 023 - 554 09 00

Bouwmaat Katwijk Mandenmakerstraat 4 2222 AX Katwijk 071 - 409 72 72

Bouwmaat XL Leiden Rooseveltstraat 78 2321 BM Leiden 071 - 581 33 10

Bouwmaat XL Nieuwegein Laagraven 42 3439 LK Nieuwegein 030 - 280 82 50

Bouwmaat Purmerend Voltastraat 10 1446 VC Purmerend 0299 - 65 90 80

Bouwmaat Tilburg Ceramstraat 3 5013 BB Tilburg 013 - 545 78 30

Bouwmaat XL Utrecht St. Laurensdreef 8 3565 AK Utrecht 030 - 261 41 61

Serviceafdelingen Laagraven 44 3439 LK Nieuwegein 030 - 280 82 80

Sybrand’s Place Rotsoord 17 3523 CL Utrecht www.sybrandsplace.nl




