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Bart Kraak • Juul van de Vegt • Johan Kuiper • Hendrie Schoonewelle • Francois van der

Niek Dam • Melissa Roelofs • Sigrid Smits • Maikel van Amerongen • Kim van Steenis •

Veen • Marc van der Velde • Thijs Smit • Henk Kroese • Mitchell Vonk • Thomas van de

Erwin Brantenaar • Gert Daling • Edwin van Spronsen • Daphne Bakker • Arend

Wetering • Reinier Boogerd • Julian Rijken • Jamy Jacobs • Fred Veerman • Fulco

Klinkhamer • Wendy Pennings • Marco Kruk • Michael Kuipers • Dick de Bruijn • Nigel de

Driehuis • Dirk Jan Jansen • Carla van ‘t Wout • Fred van Dam • Robert van der Wel •

Maijer • Mariëlle Roekalea • Nikay Mackenzie • Tosenko Kampert • Robert Borst • Nicole

Marjolein Ouwehand • Lech Woch • Pascal Strikkers • Marcos Heinsbergen • Jan de

Zwartepoorte • Joost de Leijer • Abdi Muhudin Aden • Sam Olgers • Kevin van

Reus • Rick Jacobs • Gideon van den Bosch • Ruud Nieuwenburg • Sander van der

Schuilenburg • Mitchell Seelbach • Jeffrey Zuiderwijk • Jacco van Bruggen • Dirkjan Bout

Linden • Michel Koren • Jochen van Dijk • Florian Vahlkamp • Robert van Elderen • Ruud

• Evert Keijzer • John Neutkens • Niek Schoenmakers • Mels Koetsier • Ensoph Rijken •

van den Berkmortel • Liza van Schaijk • Pascal Coumans • Luc de Wit • Gwenda Jetten

Edo Breij • Judith Montens • Tonny van Grinsven • Robin Roodvoets • Michael van

• Maike Claes • Dirina Mecklenfeld • Piotr Les • Ernst Vrasdonk • Jasper Postma •

Leeuwen • John Faas • Janine Meuwese • Ruvar Spauwen • Issy Heijnerman • Marieke

Chantal Statucki • Koen Ruijven • Bart Kockelmann • Monique Bos • Astrid Engelsbel •

Zijlstra • Leo van den Top • Gijsbert Jan op ten Noort • Hennie van Polen • Khalid Faris

Sandra Eelsing • Vincent Reijst • Frenk Ouwehand • Michael Oostenrijk • Trevor van Gulik

• Philip Sluijter • Michael Schruijer • Asha Blom • Anass Raissouni • Herman Veenbrink •

• Tommy van Buuren • Matthijs van den Berg • Trudy van Veen • Joey Smith • Chris van

Nanne Batelaan • Isabel Sips • Bianca Mulder • Safayar Ahmed • Jeroen Jonker • Jason

Lieshout • Rens Smit • Andy Smith • Bas van Dam • Ben van Wiggen • Robert Lieferink

van de Ven • Dennis Kortenhoff • Misha Moerkerken • Max van der Helm • Ciska van der

• Marcel Maas • Dami de Groot • Cris Clarijs • Stefan Kooijman • Lara Hoogeveen • Carlo

Lans • Taibi Mansouri • Robin Rietveld • Rik Kroeze • Peter Verwoerd • Victor Jansen •

Wijnstekers • Cameron Dinzey • Noah Burgij • Kristel Schoonderbeek • Marike van

Lisanne Nouwens • Omar Saddik • Léonne Sevenster • Michael Ditmeijer • Barend

Gennep • Benkt van Haastrecht • Nicole van der Werf • Rick van Veghel • Masha Kroon

Weijers • Niels Scharloo • Paulina Cierniak • Gabriëlla Buhrs • Rudy Beijert • Andries

• Amy Notenboom • Steven Kozman • Noortje van Egmond • Rosanne Merz • Nick

Johannesma • Arjen van der Schaaf • Gert-Jan Derksen • Paul Wijdeveld • Anthony

Hoogland • Michael Tabbers • Jaimie Verschuren • Olav Steenbeek • Rick van der Vloet

Jannink • Mark Bosman • Martin van der Ham • Stefan Kramer • Clifton Winter • Harry

• Melissa Gerritsen • Janine Jansen • Daisy Vermeulen • Ilke Westbroek • Jorn

Draaijer • Peter van den IJssel • Rishi Parsowa • Teddy Gijsbers • Ivo Lindsen • Gertrude

Westerbrink • Koen Kuijpers • Karin Ott • Robin de Boer • Ruben Verveld • Trees de

Timmer • Khadija Birza • Froukje Kuperus • Mandy Pang • Robin Mol • Ocean van Deelen

Romijn • Mireille Butteling • Ben Kuppens • Bram Zijp • Joelle van Zijl • Jamie de Heus •

• Rafael Kok • Rene Boonman • Arthur Groeneveld • Ed Ligthart • Ton Scheelings • René

Marjolein Bekooij • Carola Korf • William Verheijen • Robert Kraan • Wesley Dorio • Michel

Vestering • El Ghazi Ajiou • Arno Blok • Dennis Moerbeek • Herman Peper • Marc

Nijhuis • Mike Zwijnenburg • Vincent de Jong • Michiel Buitelaar • Glenn Beeuwkes •

Holtkamp • Coen Verkerk • Hans Nijhuis • Aad van Lent • Erik van Look • Jan Buiter •

Marcel Doornebos • Kim van der Burg • Irene Hogervorst • Marjolein van Veen • Thijs

Martin Otto • Stefan Ashouwer • Tim Brouwer • Alexander van der Linden • Ricardo van

Samshuijzen • Lennert Rinzema • Chantal Bussink • Julian Arts • Erwin Verburgt •

der Peet • Danny Wielders • Rob Willemse • Martijn Daalmeijer • Jan Jaap de Jong •

Jeroen Arts • Tijmen Hetterscheid • Bryan Matzen • Anrico van den Hoed • Auk Fluitman

Yvonne Vermoolen • John van Eck • Joost van den Broek • Frank de Vries • Sabrina Peek

• Cas Berends • Daniëlle te Hennepe • Ferry Wienholts • Nathalie Mulder • Reindert van

• Rob van Minderhout • Verina Bak • Johan van der Meer • Nathalie Broer • Saskia

Vugt • Todd Harker • Bridget Kooijman • Falco Kreleger • Edwin Raven • Monique Verloop

Tuinier • Fahri Sönmez • Arjan Smits • Gerrit Maat • Renzo van der Wee • Paul van

• Teun Vesseur • Esther Oskam • Youri van Velthuijsen • Willem van den Akker • Jeroen

Leeuwen • Nico Floris • Merel Rip • Remon Nagel • Jonathan Lie-A-Kwie • Mirjam

Verkerk • Paul van Kempen • Tim van de Ven • Michiel Schut • Julian Hensen • Jacqueline

Slagmolen • Karim Hamdaoui • Ruud Smorenburg • Igmar de Vries • Rudy Arts • Joop

Haverkort • Denny Compas • Kimberly Nogueira • Grieco Stroop • Alex Luijtjes • Wesley

Schmidt • Natasja van Diggelen • Ricardo de Ruijter • Onur Cakmak • Raymond Otto •

van Eijk • Jeroen Jansen • Melissa Huntjens • Arjan Jezeer • Nancy Roks • Paul van Vliet

Carlo Rechards • Ahmed Arafa • Mike Asman • Cemali Karakas • Erik Urtans • Niels

• Fabian Harding • Dylan Schot • Bastiaan Westerbrink • Patrick Leeuwe • Kevin den

Lamphen • Yahya Azili • Ali Muhammadi • Arijan Diender • Joey Schouten • Faris

Hartog • Johan Kapel • Frits Lier • Claudia van Dijk • Thom Kloes • Niels van Gils • Melle

Sayfaoui • Raphaël Lerrick • George van Rijswijk • Robert Wester • Mark Bos • Thijs de

Berkhout • Sebastiaan Vellekoop • Michael Geurtsen • Dennis Tak • Dion Haspels •

Vries • Andy Winter • Mitchel Avondrood • Mohamed Adahchour • Billy Kiggundu •

Petros Georgitsis • Miranda Hagemans • Saskia Kerssens • Vincent Vahsen • Julia

Robert -Jan Sneller • Rowan Scholten • Lito Presa • Michel Verkade • Afaf Belarej •

Hakstege • Priscilla Verhoeven • Ralf Gloudemans • Bodhi Kamstra • Quinty van Wegen

Yusuf Aboutalaal • Martijn Koops • Robin Waij • Chris Homan • Mohammed Belkadi •

• Christian Spierings • Rody Zwijnenburg • Brechje Laros • Jesse de Boer • Rianne Smit

Elias Mayer • Lorena Fontijn • Yassin Mellahi • Keanu Carter • Cindy van den Oudenalder

• Ray Matuszewski • Brigit van Poecke • Luka Langeveld • Melanie van de Wouw • Mick

• Jeffrey van Tol • Rayner Sieben • Redouan El Boukziri • Martin Westerhout • Dion

van de Wouw • Wanda Vandrovska • Bianca de Bruijn • Nic de Wit • Mitchell Mollen •

Klomp • Corlaine van der Werf • Karin van de Beek • Henri Noordhuis • Frans Smook •

Dwight de Ligt • Julian Overschie • Frans de Koster • Remogino Visser • Olivier Beucken

Stephanus Riemslag • Roelof Kleen • Bert Noordman • Aaldert Wilbrink • Leonard van

• Nanette Piters • Mike Verhoeven • Ben Tegelaar • Robert Hass • Paul de Groot • Annick

de Nieuwegiessen • Nitza Bekker • Youssef Mansour • Ruud van der Louw • Lesley

Haller • Patrick Brand • Megan van den Brink • Esther Coenen • Damiën van Loevezijn •

Hoencamp • Justin Louhenapessy • Stefan Megaly • Ruby Corinaldi • Dennis van der

Kay Poland • Yannick Walters • Suzan van der Velden • Thijs Janssen • Jackie Visser •

Mark • Nico van Dijk • Hamza Bogerd • Michael de Vasconcelos Silva • Roel Bisschop •

Sabawon Amermatin • Marco Horst • George Babaytsev • Jasmijn Verhoef • Niels

Patrick van den Bosch • Shane van den Bosch • Jornt Breeuwsma • Alfred Hoencamp •

Kloeck • Lodewijk Sijtsma • Marcel Lucardie • Suzanne Vissers • Maarten Venstra •

Paulien Korrel • Nana Bediako • Bennie Groen • René van der Wel • Monique Terwint •

Jeffrey Roos • Ufuk Serik • Irma Krommenhoek • Iris Gatzen • Nick Boezaard • Alex

Ina Vuurens • Eddy Levering • Claudia Nesselaar • Marco Smolders • Bart van der Wee

Verboom • Nicole Hunnik • Dennis Steenbakkers • Kevin Guijt • Hans Tünnissen • Tamara

• Edwin Timmermans • Huseyin Ekren • Rick van Schaik • Ivo van Berkel • Joke

Fuchten • Harley Hoffman • Jack Sonneveld • Robin Sluis • Claudia van der Meijden •

Hoogendoorn • Rob Beekman • Claudia Kraan • Carlo Linschoten • Monique van der

Rick van Beelen • Karel de Kriek • Jetty van Schooneveld • Vince Wouters • Steef

Sluis • Arjan den Ouden • Anita Appelhof • Henry van der Hoef • Kjeld van Kouwen •

Wolvers • Marijke Barnhoorn • Mike van den Heuvel • Bianca Zandbergen • Sjoerd Klaver

John Lakerveld • Armand Pruymboom • Henk Oskam • Erik Helfferich • Mark van

• Stefan Coolen • Patricia Vroomen • Bas Vervoort • Bas Lubse • Jose van de Sanden •

Breukelen • Peter Ashouwer • Marco Overbeek • Henny Koorn • Piet Verweij • Michel

Jolanda Verstijnen • Peter Kuys • Marieke Hage • Vincent Teunissen • Martin Overkamp

Prins • John van den Brom • Mustafa Ekren • Ahmet Ozkarakoc • Marcel van Putten •

• Wesley Donderwinkel • Herwin Dulos • Bart van Dijk • Majorie Jansen • Corné den Otter

Vincent Buitenweg • Jilbert Veldhuizen • Richard van den Brom • Willem Nijhoff •

• Paul Flekken • Marc Smit • Twan Sanders • Connie Krah • Frank Verkerk • Rik Kubbinga

Johnny Maitimu • Arno van Mourik • Henk Spriel • Conny Bouwman • Karim Hamzaoui •

• Richard Stevens • Theo Schmitz • Dion Lemmens • Kevin de Rijck • Jeroen Brouwer •

Herman Damen • Mohamed el Bouchtaoui • John Verstegen • Ed van der Velde • Marcel

Lesley Norbart • Yvonne de Graaf • Susan Bruijn • René Hartevelt • Tineke de Jong •

van Beek • Paul Huisman • Hans Meyer • Co Gijsen • Casper Anda • Willem Schipper •

Alfriek Oemedali • Patricia Maurits • Wendy Westplate • Paul Havers • John Jankipersad

Wido Rutze • Marco Westerman • Raymond Schijven • Joop Meerwijk • Danny Overeem

• Marian Evers • Frans van Gent • Marc Verhoef • Mariska Hermans • Han Muller • Sabine

• Dave Blijenberg • Fred Kooij • Jan-Willem van Hemert • Leen de Vries • Jos Voorn •

Hijmering • Martan Barnhoorn • Christel Landheer • Erwin Brouwers • Raymond

Marius van de Geer • John Hermans • Joke Vermeulen • Dick IJff • Bram Beuker • Tahsin

Hartevelt • Jan Willem Windhorst • Marco van Vark • Mario Mersini • Jorrit Kreeft • Peter

Gultekin • Gerald Drost • Rogier Reijnen • Renzo van Vliet • Koos Sterenborg • Johan van

Damen • Colinda van der Burgt • Laurens Kuiper • Astrid van Veen • Rick van de Putte •

Kuijck • Bert Rozeboom • John Veenstra • Jan Willem Bongers • Terry van der Velde •

Cris IJspeert • Danka Kotula • Vera Merkus • Bas Fouchier • Miranda van Es • Robin

Jan Huls • Alber van der Kolk • Burkhardt van Schellen • Stijn Bastianen • Dave

Vogels • Kitty Akkermans • Noël Castelein • Oliver du Clou • Debby van Zwol • Killian

Theunissen • André Elbertsen • Dinand de Voogd • Luciënne Harnisch • Don Hoekstra •

Jacobse • Lars Woudenberg • Hidde van Leuven • Fred van Voorst • Sebastian van de

Peter Vrasdonk • Peter Kuiper • Bob Ris • Timothy van den Hoeven • Carolien de Jong •

Pol • Bastiaan De Bevere • Mark van Dijk • Danyel Meenhuis • Jos van Os • Esther van

Linda Mol • Marco Beemer • Theo van Rekum • Cathelijne Verhoeven • Sjaco Norbart •

Doorn • Yvo de Keijzer • Herma Hartman • Marcel Sandberg • Ivar Voorderhaak • Tristan

Caroline Maat • Olaf Krens • Xander Pouwels • Erik Rozendal • André Koster • Rachid

de Pauw Gerlings • Marcel Bakker • Janou Bonnie • Dennis Verkuil • Paul Berndsen •

Belhadi • Ronald Richel • Ronald van Gelder • Bouziyan Aharouay • Erik Kruijver • Patrick

Bram Paardenkooper • Niels Wouters • Peter Klijn • Sander van der Kemp • Ed Südmeier

Seure • Mario van Ginkel • Esther Donkers • Erik Talens • Ruud van Fulpen • Wilco Vriens

• Brian Seijsener • Kevin Verheul • Tim Jak • Robert Kordes • Jeaneau Adriana • Robbert

• Habibi Bachmid • Cor Bischof • Peter Timmerman • Jaap Huisman • Jos Hamers •

Elken • Cassandra Blom • Daniël Visser • Tim Arrachart • Jesper Vellema • Demi

Sikko Kamps • Umit Ozdemiroglu • Bob van Leuven • Bart Dekkers • Marco Harkes •

Moerbeek • Martin Buijs • Esther van Beukelen • Johan van der Biezen • Hein Goossens

Michiel Flinkerbusch • Pjotr Snikkers • Werner ter Horst • Albert Viel • Maikel Jonker •

• Steffen Sandberg • Christel Sandberg • Jhon van der Biezen • Jowy van Steenpaal •

Mehmet Baris • Minke Schoe • Caren van Halen • Clement Delleman • Wouter Nootebos

Mark de Cort • Willy van der Linden • Damaris Vermeulen • Stephanie van Asperen •

• Wesley Sprokholt • Jerry Elsenhout • Gerard de Jong • Peter Kiel • Sigrid Okhuysen •

Peter Huzen • Marc Bremmers • Annemieke Entrop • Daniëlle Schippers • Serkan Can •

David Priest • Rob Hanssen • Marcel Schavemaker • Jasper van den Hoed • Johan van

Heleen van Ginkel • Danny de Cort • Terence van Draanen • Pim Raaijmaakers • Hans

Rheenen • Martijn Borst • Janteun Eerenberg • Annemieke Kaptein • Johan de Koning •

Rochat • Gio Lepelblad • Marloes Kroon • Werner Schwartke • Dimitri Traas • Elsbeth

Stefan Post • Koen Oskam • Pomona Reulink • Jaco Been • Wouter Bunt • Bart

van Rees • Edwin de Groot • Carry Struis • Stefan van Beek • Ruben Heijstek • Max

Keurentjes • Eileen van Iersel • Remko Uljee • Timothy Leerdam • Jan de Gooijer • Jos de

Joosse • Michael Sterkeboer • Marco van Hasselaar • Paul Meijer • Joey Hoekstra •

Vries • Bas Schipper • Harm Tielkes • Ario Vianen • Dimitri van Keulen •

Kevin Eijkelenboom • Anita Klarenbeek • Mohamed Akachar • David Bekker • Max

Cok Mulder • Eric Palm • Gert Bos • Adnan Senturk • Andre Reuvekamp •

Besamusca • Linda Voogd • Sander Groot • Marinus Duinsbergen • Joost Krombeen •

Alex Bekman • Ewald Pasman • John Sollie • Henk Veldhuijsen • Rico van Dijk
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DNA

Bericht van de directie

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 continuïteit 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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Clicks én bricks
Elke paar maanden is er een nieuw ‘buzzword’. Was het eerst ‘3D-printing’ en ‘big data’, nu is het ‘artificial
intelligence’ (AI), robotisering en ‘voice commerce’. Welke kant de ontwikkelingen ook op gaan, één ding is zeker:
alles wordt anders. En hoewel we het ons niet dagelijks realiseren, vindt verandering niet alleen plaats in de
toekomst. We hebben er nu al volop mee te maken.
Bij alle grote webshops die we
bezoeken, wordt al gebruikgemaakt
van artificial intelligence. Bij het
maken van keuzes op Bol.com,
Coolblue.nl of AliExpress.com,
worden we constant beïnvloed
door het zoekgedrag dat ze al van
ons kennen of dat van andere –
volgens de computer vergelijkbare
– mensen. De manier waarop
we met de muis over het scherm
bewegen, de wijze waarop onze
ogen over het scherm glijden,
de dingen die we wel of juist niet
aanklikken, hoe lang we ergens
naar kijken, het wordt allemaal
gevolgd. Deze zaken zeggen
iets over het type klant dat we
zijn. Zo speelt de computer in op

onbewuste koopsignalen die we
afgeven. Een goede verkoper van
vlees en bloed kan dat ook, maar
de computer kan het op een schaal
die voor de mens niet is weggelegd.
Hebben we eenmaal online een
bestelling geplaatst, dan komen
de pakketjes uit een magazijn
waar mens en machine steeds
meer samenwerken. Een deel van
het werk is gerobotiseerd, bij een
nog groter deel helpt de robot de
mens om sneller en efficiënter te
werken. Binnen een half uur na
het plaatsen van een bestelling
ligt het pakketje al klaar voor
verzending. De mens zal niet
volledig worden vervangen door
5

robots, maar het soort werk en de
manier waarop we (samen)werken
zal wel sterk veranderen. Ook de
plekken waar we gewend zijn te
shoppen, zullen veranderen. Ahold
topman Wouter Kolk verwoordt
het mooi: “Winkels zijn voor
beleving, je boodschappen doe
je online” en “Ik denk niet dat het
aantal winkels sterk zal afnemen,
omdat ze ook voor directe
consumptie en voor een snelle
bezorgingsservice gebruikt zullen
worden”.
Een interessante ontwikkeling
is dat bedrijven die zich in
eerste instantie volledig
richtten op online, nu vaak ook
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fysiek aanwezig willen zijn in
het straatbeeld. In het jargon
noemen we dat ‘clicks en bricks’.
Voorbeelden daarvan zijn
Amazon, die honderden stenen
boekenwinkels heeft geopend,
het soort winkels dat een tijd lang
leek uit te sterven. Ook Coolblue
heeft inmiddels in alle grote
steden een ‘flagshipstore’, omdat
de consument graag wil voelen,
testen en ruiken wat hij koopt.
Wat dat betreft kunnen we met
De Stiho Groep wel eens een goede uitgangspositie hebben in de
verregaande digitalisering van de
maatschappij. We hebben immers
al een mooi vestigingsnetwerk (de
bricks). Zolang we erin slagen om
ons ook online keihard te blijven
ontwikkelen (de clicks), staan we er
goed voor. Dat laatste is en blijft
de komende jaren hoofdzaak. We
moeten het echter niet alleen met
ons hoofd kunnen beredeneren,
we moeten het ook écht willen met
ons hart. De digitale ontwikkeling
is geen bedreiging, het is dé
manier om nog eens 100 jaar
langer te blijven winnen.
De enige constante is verandering.
Immers, als je doet wat je deed,
dan krijg je wat je kreeg en dat
kan in een sterk veranderende
markt simpelweg niet. Zo
hebben we ook in 2018 weer een
aantal klinkende namen uit de
winkelstraten zien verdwijnen.
We kochten allemaal weleens
iets bij Kijkshop, Bakker.com,
Vrijbuiter, Lake Side, Men At
Work of SuperTrash. Deze
winkels gingen niet op tijd mee
met het veranderende gedrag
van de klant en ze zijn dan ook
inmiddels allemaal verdwenen.
Dus: voorwaarts, omarmen die
veranderingen!

Klimaat
Een ander onderwerp dat in 2018
veelvuldig werd besproken en

dat de komende jaren niet van
het toneel lijkt te verdwijnen, is
ons klimaat. Sommigen hebben
genoten van een ongekend warme
zomer, anderen stemt het extreem
warme weer juist ongerust.
De één is overtuigd van de
verandering van het klimaat en
de menselijke invloed daarop.
De ander is juist een zogenaamde
klimaatscepticus. Hoe dan ook
hebben we te maken met ander
weer. Een ouderwets stevig
vorstverlet in de bouw kunnen
weinigen zich nog herinneren,
laat staan de Elfstedentocht.
Die kennen de meesten onder
ons alleen nog van oude
televisiebeelden.
De Nederlandse regering
heeft zich voorgenomen om
de economie in het jaar 2050
volledig circulair te krijgen.
Daar krijgen we allemaal mee
te maken, op verschillende
niveaus. De meeste maatregelen
zijn zowel voor het milieu als
de portemonnee gunstig. Van
energie besparen worden we
immers allemaal beter. Sommige
dingen waren vroeger allang
circulair, alleen noemden we
het niet zo. Het was gewoon
boerenverstand. Bovendien was
het welvaartsniveau een stuk
lager. Het was heel normaal om
niet alles constant weg te gooien
en nieuw te kopen. Je droeg de
kleding van je oudere broer of zus
af of liet je schoenen repareren.
Spullen werden gemaakt om
lang mee te gaan, iets wat in de
moderne consumptiemaatschappij
niet meer nodig leek.
Het tij lijkt op dat vlak enigszins
te keren. We worden ons bewuster
van de eindigheid van onze
grondstoffen en de druk waarmee
we onze aarde belasten. Zo is
Stiho sinds enkele jaren partner
van het Urban Mining Collectief.
6

Bericht van de directie
Samen met andere partijen
zorgen zij ervoor dat gebouwen
niet gesloopt maar ontmanteld
worden. Steeds meer materialen
uit die panden worden opnieuw de
keten in gebracht en hergebruikt.
Stiho verkoopt sindsdien circulair
hout, deuren en sloten, al is het
nog op bescheiden schaal. Ook
Baars & Bloemhoff en Bouwmaat
werken aan dit onderwerp. Zo
is Baars & Bloemhoff een van
de founding partners van het
platform Inside-Inside. Deze
website gaat architecten en
ontwerpers helpen om de
materiaalkeuze zo duurzaam
mogelijk te maken. Bouwmaat
werkt op haar beurt ook aan een
steeds duurzamer assortiment.
De klant moet het natuurlijk ook
willen. Die kiest uiteindelijk waar
en wat hij koopt. Het idee bestaat
nog steeds dat nieuw nog altijd
makkelijker en goedkoper is
dan duurzaam of circulair. In de
praktijk blijkt dit erg mee te vallen.
Dit bewustzijn zal een impuls
krijgen door het streven naar een
circulaire economie in 2050. Een
belangrijke stap daarin zou het
Klimaatakkoord kunnen zijn dat
dit jaar op de rol van het kabinet
staat. Daarvoor moeten 4 partijen
met elk hun eigen achterban
en dus uiteindelijk hun eigen
belang het eens worden. Met de
verkiezingen in zicht is dat een
hele uitdaging!

Bouw
De sterke ontwikkeling van de
bouwsector liep van 2017 naar
2018 geruisloos door. De drukte
bleef, de tekorten aan mensen
en materialen ook. Tot en met
het derde kwartaal bleef de
verhuismarkt gunstig door een
aanhoudende lage hypotheekrente
en vertrouwen in de economie.
De vakbonden durfden na jaren
van voorzichtigheid weer stevige
eisen neer te leggen. De meeste

daarvan hielden dan ook stand in
de uiteindelijke afspraken.
In het laatste kwartaal nam het
vertrouwen licht af. Voorzichtig
oplopende rente, uit de pan
gerezen huizenprijzen en
onheilspellende buitenlandse
ontwikkelingen in de vorm van
een naderende Brexit en een
groter wordende handelsoorlog
tussen de VS en China. Dit
alles gaf een licht gevoel van
onbehagen dat we sinds 2015
niet meer hebben gekend.
Er zijn te weinig beschikbare
huizen in Nederland. Niets nieuws
onder de zon, dat horen we al
sinds onze jeugd. Wél nieuw is dat
er met de vergrijzing, de trek naar
de stad en een groeiend aantal
alleenstaanden behoefte ontstaat
aan een ander soort woningen.
Kleiner, betaalbaarder en meer
stedelijk. Voor 2019 verwachten
we dan ook dat de groei van de
bouwsector zal aanhouden, al zal
hij vermoedelijk minder groot zijn
dan de afgelopen 2 jaar.

Resultaten
De Stiho Groep
De Stiho Groep groeit in 2018
in totaal met 9%. De groei komt
van alledrie de formules. De
groepsomzet groeit daarmee
naar € 263 miljoen met een licht
stijgende brutomarge van 31,5%
(in 2017 31,3%).
De kosten stijgen met 10%.
Meer dan de helft van deze
stijging komt door hogere
personeelskosten, wat voor
namelijk wordt veroorzaakt
door de benodigde uitbreiding
in onze logistieke organisatie.
Daarnaast stijgen onze kosten
door de uitbreiding van onze
distributiecentra.
Het bedrijfsresultaat is met
€ 14,7 miljoen iets lager versus
2017, echter geschoond voor

boekwinsten op vastgoed stijgt
ons bedrijfsresultaat met 5%. Het
groepsresultaat na belastingen
is uitgekomen op € 13,3 miljoen,
een forse stijging van 20% in
vergelijking met 2017.

Unieke werkplek
Sinds het einde van de bouwcrisis
stijgt het aantal medewerkers van
De Stiho Groep jaar op jaar. Ook
in 2018 hebben we veel nieuwe
collega’s kunnen verwelkomen. We
hebben ook ons streven naar het
bieden van een unieke werkplek
een vervolg gegeven door onze
medewerkers verschillende
trainingen aan te bieden die hen
kunnen helpen zich prettiger te
voelen. Zo deden 82 collega’s
mee aan de training “Omgaan
met werkdruk” en stopten 12
collega’s met roken na een training
hierover gevolgd te hebben. Alle
leidinggevenden van De Stiho
Groep volgden twee dagen
lang de training ‘Verbindend
leiderschap’ om onze medewerkers
beter te kunnen begeleiden.
Het in 2017 gestarte programma
Slimmer Werken wordt binnen
steeds meer onderdelen van het
bedrijf omarmd. Een team van vier
man helpt collega’s om slimmer en
efficiënter te werken. Dit doen ze
met behulp van de Lean Six Sigma
techniek.
Een unieke werkplek gaat niet
alleen over de inhoud van de
functie en de invloed op de
uitvoering van de individuele
medewerker. In de pers wordt vaak
beweerd dat de huidige generatie
geen zekerheid zoekt, maar
vooral flexibiliteit. Dat laatste is
zeker waar als het gaat om de
balans werk/privé. Wat zekerheid
betreft lijkt er sprake van een
misverstand. Iedereen heeft een
bepaalde mate van zekerheid
nodig om een huis te kunnen
kopen en eventueel een gezin
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te kunnen stichten. Op dat vlak
verschillen generaties niet zo veel
van elkaar. Daar waar kortlopende
flexcontracten de norm zijn
geworden, zoeken wij juist mensen
die zich voor langere tijd aan ons
willen binden. Als we gebruikmaken
van uitzendkrachten, dan is dat
meestal met de bedoeling om
mensen te selecteren voor een
vaste aanstelling.

Investeringen
Naast de investeringen in
online, openden we in 2018 het
derde Broeinest in Amsterdam,
verbouwden we Bouwmaat
Nieuwegein tot een XL format
en startten we met het vergroten
en vernieuwen van Bouwmaat
Katwijk. Ook in de logistieke
ontwikkeling zaten we niet stil. De
distributiecentra in Zaandam en
Utrecht werden stevig uitgebreid,
zodat we op logistiek vlak de
komende jaren door kunnen blijven
groeien.
Voor 2019 zijn ook de nodige
investeringen voorzien. We
integreren het DC van Zwolle
in Utrecht en ronden de
modernisering in Utrecht af. In
Zwolle openen we een nieuw
Stiho-bouwplein. Bouwmaat
Katwijk wordt afgebouwd en onze
Bouwmaat in Amersfoort verhuist
naar een nieuwbouwpand op een
nog betere plek. Medio het jaar
openen we de trainingslocatie
van Baars & Bloemhoff, genaamd
Broeinest Academy, in Utrecht.
We hebben een sterke balans en
de mogelijkheden om overnames
te doen, zolang die maar in het
verlengde liggen van onze visie
op de ontwikkeling van clicks en
bricks. Zo blijven we doorbouwen
aan ons mooie familiebedrijf.
Marco, Bart, Michiel en Pjotr.
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Bericht van de Raad van Commissarissen

Leren
Zoals elk jaar heeft de Raad van Commissarissen (RvC) ook in 2018
toezicht gehouden op de koers van De Stiho Groep en de uitvoering
daarvan door de directie. We kunnen opnieuw spreken van een succesvol
jaar. Alle business units groeiden gestaag en lieten keurige resultaten zien.
Daarbij moet gezegd worden dat de markt gunstig was. De Stiho Groep
heeft daar goed op ingespeeld.
Afgelopen jaar zijn we vijf keer bij elkaar geweest, waarbij we per
vergadering specifiek aandacht hebben besteed aan één onderwerp in
het bijzonder. Denk daarbij aan (voorgenomen) investeringen, strategie,
risicomanagement, M&O-beleid of financiering. Een afvaardiging
van de RvC treedt op als ‘remuneratie- commissie’. Die commissie
beoordeelt het functioneren van de directie. Daarnaast komt een andere
afvaardiging van de RvC samen in de ‘auditcommissie’. Deze commissie
houdt toezicht op het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de
jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en tussentijdse financiële
informatie.
De RvC bijeenkomst in augustus staat traditioneel in het teken van
strategie. Jaarlijks bezoeken we daarvoor een dag lang vestigingen,
klanten en soms ook concurrenten. Dit jaar besloot de directie het
anders aan te pakken. De RvC is samen met de directie twee dagen
in Berlijn geweest. Het doel daarvan was tweeledig: elkaar beter leren
kennen door samen tijd door te brengen én samen bedrijfsbezoeken
afleggen.
De acht bedrijven die we bezochten hebben niets te maken met de business waarin De Stiho Groep zich begeeft en tegelijkertijd alles. Het waren
bedrijven in totaal andere branches, zoals food delivery, autoverkoop,
kledingverkoop en muziek. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is het feit
dat ze volledig digitaal georganiseerd zijn. De meeste waren zogenaamde
start-ups: bedrijven die nog niet lang geleden zijn opgericht en die zich
volledig richten op online.
Andere business dan De Stiho Groep, maar juist daarom waren ze heel
open over wat ze doen en vooral hóe ze dat doen. Wij kunnen daar
veel van leren. Want als je denkt dat je positie gewaarborgd is als je
al 93 jaar bestaat, heb je het mis. In sommige gevallen kan je lange
bestaansgeschiedenis zelfs een risico zijn, omdat je ervan overtuigd
bent dat je exact weet hoe de markt in elkaar zit. Dat is waar als het
gaat over gisteren en vandaag, maar morgen en overmorgen zal alles
anders zijn. Het is goed om te weten wat er in je eigen markt speelt,
maar verwijzend naar de spreuk op de rechterpagina, is de gevaarlijkste
concurrent degene die je nog niet kent. Bijvoorbeeld omdat hij uit een
ander land komt of uit een andere branche. Je kunt dus maar beter zelf
een plan maken voordat je onderdeel wordt van dat van een ander.
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Wisselingen
Afgelopen jaar mochten we twee nieuwe commissarissen verwelkomen
die na de AvA van 2019 het stokje zullen overnemen van Frans
Corpeleijn en Derk Doijer. Thérèse van Schie zal daarbij de voorzittersrol
op zich nemen. Joost de Vries is financieel expert en zal op dat vlak zijn
steentje bijdragen. Zij hebben zich in 2018 persoonlijk gepresenteerd
tijdens de AvA. Daarna zijn beide commissarissen door de directie
meegenomen dwars door het hele bedrijf heen. De formules, vestigingen
en distributiecentra zijn zo verschillend van elkaar, dat daar de nodige
uitleg aan te pas komt. Het mooie van nieuwe medewerkers en dus ook
van nieuwe commissarissen, is dat ze met een frisse blik naar het bedrijf
kijken en dus vragen stellen die vaak niet meer gesteld worden. Daarbij
kunnen ze bogen op een rijke ervaring elders in het bedrijfsleven, waar De
Stiho Groep haar voordeel mee kan doen.

“The world is moving so fast that one
who says it can’t be done is generally
interrupted by someone doing it” (Anoniem)
Naast de wisselingen in de RvC, vonden er ook wisselingen plaats in de
directie van De Stiho Groep. In het begin van het jaar vertrok Laurens
van Kampen, waarna de directie bestond uit drie leden. Aan het eind van
het jaar kwam Michiel Flinkerbusch erbij. Hij volgde Pjotr Snikkers per 1
januari 2019 op als financieel directeur na een intensief inwerktraject
van enkele maanden.
Na 20 jaar financieel eindverantwoordelijk geweest te zijn voor De Stiho
Groep, besloot Pjotr Snikkers eind 2018 om zich terug te trekken uit de
directie en de komende jaren aan te blijven
als adviseur van de directie. Naast deze adviseursrol neemt Pjotr
de verantwoordelijkheid voor enkele zeer omvangrijke en impactvolle
projecten, waaronder de verbouwing en inrichting van het DC in Utrecht.
Pjotr is de afgelopen 20 jaar van doorslaggevend belang geweest voor
de groei van de groep en de gezonde financiële situatie waarin die zich
bevindt.

Bedankt
De RvC bedankt alle medewerkers van De Stiho Groep van harte voor
hun inzet en hun bijdrage aan het gezonde resultaat, waarop we komend
jaar kunnen verder bouwen.
Frans Corpeleijn (voorzitter), Derk Doijer, Pieter Pelt, Selma Postma,
Thérèse van Schie en Joost de Vries.
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Bericht van de familie-aandeelhouders

We denken ook graag mee over actuele vraagstukken rondom De Stiho
Groep. Zo zijn we afgelopen jaar met de NextGen (de jonge generatie Pelt;
Willemien, Renée, Gijs, Bas, Daan en Joost) twee bijeenkomsten gehad
samen met de groepsdirectie.
De eerste bijeenkomst ging over de vraag hoe DSG zich moet opstellen
als aantrekkelijke werkgever voor de “millennial”. Bij de tweede bijeenkomst
hebben we ons samen met diverse medewerkers uit alle business units
gebogen over de waarden van De Stiho Groep en hoe die tot uiting zouden
kunnen komen in een nieuw logo en een nieuwe huisstijl van DSG.

Sterk
verbonden
Sinds 2016 zijn er geen familieleden meer werkzaam in De Stiho Groep,
we vertrouwen het dagelijkse bestuur toe aan de directie. Zij worden hierin
gesteund door de Raad van Commissarissen, waar Pieter namens de
familie in zit.
Dat De Stiho Groep de wind weer in de zeilen heeft, hebben we onder
andere gemerkt tijdens de introductiedagen voor nieuwe medewerkers die
we het afgelopen jaar in wisselende samenstelling hebben bijgewoond. We
vinden het erg leuk om te zien welke nieuwe medewerkers De Stiho Groep
weer rijk is. We zien een steeds grotere diversiteit, waaronder meer en meer
vrouwen die zich tot het bedrijf aangetrokken voelen en dat juichen we van
harte toe.
Daarnaast haken we op verschillende momenten in het jaar aan bij
activiteiten of evenementen. We hebben ons ook in 2018 weer met veel
plezier aangesloten bij bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en bij openingen
van vestigingen. Maar we zijn niet alleen bij feestelijke gelegenheden
aanwezig, we kwamen ook weer meermalen bijeen om met elkaar te
spreken over onze band met De Stiho Groep en manieren om deze in de
toekomst zo goed mogelijk te houden. Daarbij nodigden we onder andere
leden van de Raad van Commissarissen en van de directie, maar ook
andere medewerkers van De Stiho Groep uit om met ons te sparren over
het reilen en zeilen van De Stiho Groep.
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Zoals we in het vorige jaarverslag al schreven is een deel van de aandelen
begin 2018 overgedragen aan de NextGen, wat de verbinding met het
bedrijf verder versterkt. We vinden het belangrijk om ervoor te blijven
zorgen dat we zowel in onze rol als aandeelhouder als die van familielid een
sterke band houden en groeien. We zijn dan ook altijd op zoek naar kennis
die ons hierbij kan helpen. In dat kader zijn we in 2018 met een aantal
familieleden en een directielid van DSG naar een opleiding in Chicago,
aan de Kellogg University geweest. Daar hebben we een week lang
meer geleerd over de dynamiek in familiebedrijven en de daarbij horende
specifieke uitdagingen. Dit hebben we ervaren als een verbindende en
leerzame ervaring.

“We vinden het belangrijk om ervoor te
blijven zorgen dat we zowel in onze rol als
aandeelhouder als die van familielid een
sterke band houden en groeien”
In het kader van een afstudeeropdracht voor een Master Management
heeft een van de NextGen leden afgelopen jaar onderzoek gedaan binnen
De Stiho Groep, waaraan meerdere medewerkers bij de verschillende
business units deelnamen. Ook dit was een mooie manier om met
verschillende mensen te spreken en zo het bedrijf weer op een andere
manier te leren kennen.
Kortom, we voelen ons als familie op diverse manieren bijzonder betrokken
bij De Stiho Groep. We kijken ernaar uit om nog lange tijd verbonden te
blijven met de groep en samen verder te werken aan het succes.
Een hartelijke groet van Joost, Daan, Bas, Gijs, Renée, Willemien, Laurette,
Pieter en Marga
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Digitalisering

Digitalisering:
meters maken

plaatsvinden de manier is waarop
we communiceren. “De techniek
wordt steeds meer een spiegel
van de wijze waarop mensen
communiceren, voorheen waren
de ontwikkelingen nog niet zover.
Alles moet met elkaar kunnen
praten en verbinden. Als bedrijf
moet je hierin mee. Doe je dat
niet, dan bereik je op een bepaald
moment je klanten niet meer, want
er komt een generatie aan die
alleen maar van digitale kanalen
gebruikmaakt.”

Digitalisering
in de bouw
Er wordt vaak gezegd dat
de bouw achterloopt qua
digitalisering. “Ik denk dat dat
komt, doordat er tot nu toe nog
niet echt goede oplossingen
waren. Dan blijven mensen bij het
oude. Bij De Stiho Groep kijken we
dan ook heel goed naar wat onze
klanten nodig hebben om over te
gaan op het digitale kanaal.”

Verbeterde websites
Dit jaar zijn de webshops van
Stiho en Baars & Bloemhoff
verder verbeterd. “Dat was onze
focus in 2018. Zo is het zoeken
en navigeren op de website
makkelijker geworden. Mensen
kunnen nu bijvoorbeeld ook zoeken
naar content. Ook de mensen die
de websites beheren, kunnen nu
makkelijker werken met de sites,
omdat ze nu zelf meer controle en
vertrouwen hebben in de opbouw
van de content. Het platform
De digitalisering verandert de wereld ingrijpend. Organisaties die hier nu niet op inspelen, verliezen binnen
afzienbare tijd hun bestaansrecht, zeggen experts. Ook De Stiho Groep werkt sinds 2015 aan de digitale
transformatie. In 2018 zijn flinke stappen gezet op het vlak van de webshops.
Merel Rip, Head of Team
Performance bij Sybrand’s Place,
het eigen digitale ontwikkelteam
van De Stiho Groep: “De
technologische ontwikkelingen
nemen een vlucht. Ooit waren
artificial intelligence (AI),

robotisering, virtual reality en het
Internet of Things een ver-van-jebedshow. Dat is allang niet meer
zo. Technologie gaat de manier
waarop mensen interacteren
met de digitale wereld ingrijpend
veranderen. We kijken steeds
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beter hoe de techniek de mens
kan dienen. In het verleden was de
situatie vooral andersom.”

Verbondenheid
Merel vertelt dat de grootste
verandering die nog gaat

is stabiel én we doen alles in
eigen beheer. We zijn veel minder
afhankelijk van externe partijen
dan voorgaande jaren.”

Eigen online omgeving
als servicedesk
Klanten kunnen via de Mijn
Account-omgeving nu hun
werkadressen zelf beheren.
Klanten moesten daar voorheen
voor bellen. “Nu kunnen ze ook
buiten kantoortijden informatie
opzoeken, zoals facturen
downloaden of een palletretour
aanvragen. Dat willen we steeds
verder uitbreiden. De online
omgeving wordt als het ware een
servicedesk.”

“Technologie
gaat de manier
waarop mensen
interacteren
met de digitale
wereld ingrijpend
veranderen”
Agile werken
Aan beide websites wordt Agile
gewerkt. “In de praktijk betekent
dit dat de webshopmanagers
de rol van Product Owner
hebben. Zij bepalen wát er
wordt gemaakt. De developers
bepalen hóe dit gebeurt. De
uitkomst is dat we elke twee

weken een product opleveren
met nieuwe functionaliteit. Het
product is ook af. Zo komen we
steeds verder. Deze manier van
werken is voor veel mensen van
De Stiho Groep nieuw. We zien
dat veel opdrachten top-down
komen – de ‘oude’ manier van
werken – waardoor we nog niet
optimaal gebruikmaken van alle
slimme ideeën die er in het bedrijf
zijn. Ik denk dat we daar nog een
slag kunnen maken. Waar we
absoluut een verbeterslag hebben
gemaakt, is in het scherp krijgen
van de focus. Er worden duidelijke
kwartaaldoelen gesteld, aan de
hand waarvan we grote stukken
werk en afhankelijkheden bepalen.
En daarop aansluitend zetten we
de juiste mensen bij elkaar, zodat
we het ideale team hebben om het
werk goed uit te voeren.”

Een blik in de toekomst
“Over tien jaar is digitaal de
‘default’. Voor iedereen die bij De
Stiho Groep werkt. Doordat we
slimme oplossingen verzinnen,
is ons aanbod van nog meer
toegevoegde waarde. En we
denken ‘digital first’. Maar boven
alles is De Stiho Groep er dan
nog steeds. Door onze ruim 90
jaar lange kennis te combineren
met de technieken van nu, zijn en
blijven we ook in de toekomst de
ideale samenwerkingspartner voor
onze klanten.”

“Het gesprek met de klant verandert”
David Bekker, medewerker ICT bij De Stiho Groep: “Zo’n drie jaar geleden ben ik hier begonnen als
stagiair tijdens mijn opleiding voor ICT Beheerder. Daarna ben ik niet meer weggegaan, ik voel me prettig
bij dit familiebedrijf. Kijkend naar de digitale ontwikkelingen, zie ik dat we bij De Stiho Groep nu grote
stappen zetten. Bij de distributiecentra wordt nu gewerkt aan de implementatie van een Warehouse
Management Systeem, we gaan steeds meer papierarm werken en er wordt vol ingezet op ICT. Die digitale
ontwikkelingen zie ik overigens geenszins als een vervanging om met de klant te praten. Wat digitalisering
doet, is dat de aard van het gesprek verandert. Doordat het niet meer gaat over randzaken, kun je het
met hem hebben over wat hij nodig heeft en waar hij aan werkt. Zo kunnen we hem echt verder helpen.”
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Slimmer werken

Slimmer werken
In alle formules heeft De Stiho Groep de focus op slimmer werken. Hierbij gaat het erom processen beter
in te richten. Dat komt uiteindelijk niet alleen de effectiviteit ten goede, maar – minstens zo belangrijk –
ook het werkplezier.
Programmamanager Slimmer Werken Edwin van
Spronsen houdt zich bij De Stiho Groep bezig met
veranderen. “Uit de laatste twee medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken bleek dat een groot deel van de
medewerkers het gevoel heeft dat we slimmer zouden
kunnen werken. Ik werk er graag aan mee om dat in
positieve zin te veranderen. Dat doe ik met het
projectteam Slimmer Werken op basis van onderzoek
en het oplossen van knelpunten in het proces.”

Als je die te lijf gaat, wordt het werk beter ingericht en
daarmee ook leuker. Er ontstaat dan een lekkere flow
om je werk goed te doen.”

De wil om het beter te doen
Edwin vertelt dat veel tijd opgaat aan het zoeken van
informatie of spullen. “Door al die processen in je werk
die je dagelijks doorloopt slimmer in te richten, komt er
meer rust. Bovendien gaan, kort door de bocht, ook de
kosten omlaag en het rendement omhoog. Overigens
is verandering niet altijd makkelijk voor mensen. Veel
mensen doen met de beste bedoelingen bepaalde
werkzaamheden al jaren op dezelfde manier. Toch is
er bij De Stiho Groep weinig weerstand. Mensen wíllen
juist graag dat het beter wordt en denken enthousiast
mee over oplossingen. Er is hier veel energie en
elasticiteit om te veranderen.”

De inefficiëntie die de medewerkers in het onderzoek
noemen, zit hem niet in het feit dat we álles voor de
klant doen, vertelt Edwin, maar dat de manier waaróp
dat gebeurt, slimmer kan. “Het projectteam kijkt
samen met de vestigingen en de teams niet alleen
naar wát ze doen, maar vooral ook hóe ze het doen.
Veel mensen zijn bijvoorbeeld een ster in multitasken,
zeker als het druk is op de vestiging. Wij proberen ze
dan te laten zien dat het veel effectiever is om eerst
je werk af te maken voordat je aan de volgende klus
begint. Of dat je goed controleert of je eigen werk
foutvrij is, zodat je niet een fout doorgeeft aan een
ander. Al deze verbeterpunten noemen we verspillingen.

Lean Six Sigma
Edwin van Spronsen en zijn projectteam werken
met Lean Six Sigma waar het kan. Lean Six
Sigma betekent ‘volgens een strak plan processen
verbeteren’. Kort gezegd is dit een werkmethodiek
om zowel teams als werk slim te organiseren. Grote
projecten worden opgeknipt in deelprojecten die op
vaste momenten worden afgerond. Zo is er altijd
gelegenheid om bij te sturen als dat nodig is. Edwin:
“Bij slimmer werken gaat het erom de strategie van
het bedrijf te vertalen naar de werkvloer en vooral
goed naar de werkvloer te luisteren. Daar worden de
oplossingen aangedragen. Daar zit veel kennis.”

“Alle kleine stappen samen vormen een grote
verbetering”
Asha Blom, projectleider continu verbeteren bij
De Stiho Groep: “Begin 2018 ben ik begonnen
als projectleider Slimmer Werken. Ik heb bewust
gekozen voor dit bedrijf. Bouwmaterialen, hout
en plaat zijn de basis van iets nieuws, of iets
beters, en dat spreekt me aan. Opvallend vind
ik de wil van mensen bij De Stiho Groep om het
steeds beter te doen. Dat maakt het voor mij
een grote speeltuin, omdat er nog zo veel te
behalen valt. Neem nou het omgaan met data.
Er is binnen onze organisatie veel informatie,
maar daar wordt niet altijd efficiënt mee om
gegaan. De kunst met slimmer werken is om
processen te analyseren, maar daarin ook niet
door te slaan. Grote problemen pak je in kleine
stappen aan. Uiteindelijk vormen al die stappen
bij elkaar een grote verbeterslag.”

Slimmer werken is topsport
“Door slimmer te werken, kun je winst behalen. Maar
daar moeten we samen moeite voor doen. Slimmer
Werken is topsport. Als wij willen spelen op Champions
League niveau, vraagt dat om een bepaalde inzet.
Door de teams en afdelingen binnen ons bedrijf op
de juiste manier met elkaar te verbinden, worden
we steeds sterker. We hebben tenslotte uiteindelijk
allemaal hetzelfde doel: de klant verder helpen en
daarmee ons bedrijf ook verder brengen. Wat het
bij De Stiho Groep wel complexer maakt, is dat we
te maken hebben met vier business units en veel
vestigingen.”
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Slimmer werken in de praktijk

Bij Bouwmaat

In 2018 zijn er een aantal mijlpalen bereikt op het vlak
van slimmer werken. “En dit is nog maar het begin,”
vertelt Edwin. Zo laten de Stiho-bouwpleinen sinds
2018 een deel van de orders centraal verwerken.
In 2019 wordt dat percentage nog groter. Zo komt
er op de vestigingen tijd vrij om de klant op het
bouwplein beter te bedienen. Daarnaast is het maken
van offertes tijdrovend werk. “We brengen daarin nu
prioriteiten aan. Soms is het beter om een offerte niet
te maken. Bijvoorbeeld als je al weet dat een offerte
geen kans van slagen heeft of een klant eigenlijk alleen
een prijs wil weten. Die helpen we nu verder door hem
wegwijs te maken in de webshop.” Nog een voorbeeld
is het palletretourproces. Bij veel Stiho-bouwpleinen
staan er pallets op het terrein. “Die staan in de weg,
ze worden vaak verplaatst, maar tot nu toe deden
we daar weinig mee. Toen we er dieper in doken,
kwamen we erachter dat we met leveranciers goede
retourafspraken hadden. Door die weer nieuw leven in
te blazen, leveren die pallets nu zelfs geld op.”

Bij Bouwmaat waren er bij een aantal vestigingen te
grote telverschillen in voorraad. “Daar waren allerlei
redenen voor en die lost het projectteam Slimmer
Werken nu samen met deze vestigingen op. En we
kijken samen met de afdeling M&O hoe we goede
mensen bij Bouwmaat kunnen boeien en binden. Ook
dat is een proces en past daarmee goed bij wat het
projectteam doet.”

Logistiek
“Op logistiek gebied willen we de transportkosten
verlagen,” vervolgt Edwin. “Samen met een taskforce
kijken we nu bijvoorbeeld hoe we vrachtwagens beter
kunnen laden en slimmer kunnen plannen. En hoe we
orders in-één-keer-goed kunnen aanleveren bij de
expeditie. Ongeacht wat je doet, alle werkzaamheden
die worden uitgevoerd, zijn een schakel in een proces.
Het is enorm boeiend om te zien hoe alles invloed
heeft op alles. Door nu te zorgen dat de wisselwerking
tussen die schakels verbetert, worden we samen sterk.”
15

Stiho en Giebels

Onderwerp

Logistiek naar
een hoger plan

In 2018 stond voor Stiho en Giebels de logistiek
centraal. Niet alleen werd er gewerkt aan het 55.000
m2 grote distributiecentrum in Utrecht, ook werden er
voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een
warehouse management systeem.
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Manager Logistieke Organisatie
Carry Struis: “In Utrecht waren
we uit ons jasje gegroeid. Toen
we de kans kregen om het
terrein van de buurman te kopen,
hebben we niet geaarzeld. Stiho
groeit sterk en daarvoor is meer
ruimte nodig. Utrecht is ideaal
vanwege de centrale ligging. We
kunnen hiervandaan het hele land
bedienen.”

55.000 m2
De inrichting van het nieuwe
distributiecentrum is geen kwestie
van ‘alleen’ producten verhuizen.
Carry: “De afstanden in het
DC worden zo groot, dat slim
inrichten een must is. Daarop
– en op het nieuwe Warehouse
Management Systeem – ligt de
komende tijd de focus. Het nieuwe
distributiecentrum is niet iets
wat je zomaar ‘even’ erbij doet.

Stiho en Giebels

Het vraagt veel van de mensen
die er werken. We kijken hoe we
de logistiek zo efficiënt mogelijk
kunnen maken en welke systemen
en slimme manieren van werken
ons daarbij zouden kunnen
helpen.”

(WMS). Kort door de bocht is een
WMS een voorraadbeheersysteem,
dat aangeeft hoeveel voorraad
er van alle producten is en
waar die voorraad zich in het
distributiecentrum bevindt. Het
systeem ‘weet’ dit doordat alle
producten worden gescand
voordat ze worden verplaatst.
Carry: “Momenteel werken we
aan de implementatie van
het Warehouse Management
Systeem. Dat is nieuw voor ons.
De grootste verandering is dat
we papierarm gaan werken. Vanaf
2019/2020 gaan we werken met
heftrucks die zijn uitgerust met
boardcomputers. Alle bewegingen
binnen het distributiecentrum
worden gescand. Zo weet het
WMS altijd precies wat de
voorraad is en waar het product
is. Een WMS implementeren is
niet eenvoudig. Werkprocessen
veranderen en dat vraagt veel van
het team. De flexibiliteit om iets
los te laten dat je altijd goed hebt
gedaan. De bereidheid om nieuwe
dingen te leren. En vertrouwen
hebben in het nieuwe logistieke
concept. Dat is niet niks.”
Het nieuwe WMS vereist dat er
al vóór de inrichting van het DC

goed wordt nagedacht over de
juiste plek voor elk product. “Dat
bepalen we aan de hand van
diverse productkenmerken. Die
beslissingen nemen we met een
team van logistieke experts van
Stiho en Giebels, maar we huren
ook expertise in en toetsen de
plannen met de operatie. Ook
vragen we onze leveranciers om
mee te denken.”

dat onze materialen samen met
die van onze concurrenten in de
vrachtwagen liggen. Zo ver is
het allemaal nog niet. Voorlopig
blijven we onze klant zo goed
mogelijk bedienen door materialen
van goede kwaliteit op het
juiste moment op de plaats van
bestemming te krijgen.”

Transport
Naast het magazijn is transport
een onderdeel van logistiek. “Het
is wachten tot de elektrische
vrachtwagen op grote schaal
geproduceerd wordt, met een
actieradius die ervoor zorgt dat
een dag door heel Nederland
goed haalbaar is. Gemeentes
willen dat in steden de CO2uitstoot beperkt wordt en het rijk
wil minder vrachtwagens op de
weg. Het is dan ook een goede
zaak dat steden en logistieke
werelden samen kijken naar wat er
mogelijk is. Er wordt wel gesproken
over hubs aan de buitenkant
van de stad, waar materialen
worden samengevoegd om zo
efficiënt mogelijk te leveren. Het
kan in de toekomst dus zo zijn

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.

Warehouse
Management Systeem
Een van die systemen is een
Warehouse Management Systeem

“Het is een hele omslag”
Edo Breij, WMS specialist: “Ik werk sinds september 2017 bij De Stiho Groep en heb hiervoor uitgebreid
ervaring opgedaan met logistiek en warehouse management systemen bij onder andere Canon Europa.
Toen ik bij De Stiho Groep kwam, moest ik wel even slikken eerlijk gezegd. Ik kwam van een bedrijf waar
alles al heel lang volautomatisch was geregeld. In het distributiecentrum hier werd – en wordt – nog
steeds met papier gewerkt. Daar ligt voor mij ook de uitdaging. Ik geloof erin dat het nieuwe warehouse
management systeem en de nieuwe manier van werken in 2019 ons bedrijf vooruit gaat helpen.
Medewerkers kunnen straks prettiger hun werk doen. Doordat het voorraadbeheer digitaal geregeld is, is
het risico op fouten kleiner en kan er sneller worden geschakeld. Natuurlijk is het een hele omslag, maar
mensen krijgen de tijd om eraan te wennen. Bovendien doen we het met z’n allen. Het is echt teamwork.”

Stiho en Giebels zijn samen
te vinden op de Stihobouwpleinen. Hier vindt de
klant ook showopstellingen
voor deuren, hang- en
sluitwerk, stenen, dakpannen
en gevelbekleding.
stiho.nl
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Baars & Bloemhoff

Onderwerp

Méér dan een
leverancier

Baars & Bloemhoff was in 2018 meer dan ooit zichtbaar voor de
ontwerper én de verwerker van decoratieve plaatmaterialen.
Alles over bouwen aan een sterk merk.
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Baars & Bloemhoff
weer terug de voorraad in konden.
Door deze circulaire aanpak was
maar liefst 75% van onze 700m2
grote presentatie geleend of
hergebruikt. Hierdoor wisten we
op een unieke manier een actueel
thema als duurzaamheid te
koppelen aan de laatste trends.
Via onze social kanalen bereikten
we die week meer dan 100.000
mensen. Daarnaast brachten we
een 124 pagina tellend magazine
uit speciaal voor de DDW, waarin
we ons op een heel nieuwe manier
presenteerden. Ook was de
uitreiking van de eerste editie van
de Baars & Bloemhoff Maatwerk
Awards een absoluut hoogtepunt.”

Social

Terugkijkend was er in 2018 niet
één onderwerp waarop de focus
lag. “Het waren er een heleboel”,
zegt Johan van der Meer, Formule
Manager bij Baars & Bloemhoff.
Het jaar in vogelvlucht.

Unikleurenboek
“Eén van onze successen is het
Unikleurenboek, een compleet
nieuwe benadering van sampleboeken. In dit boek zijn decoren
van onze leveranciers niet
gesorteerd op merk, maar op
sfeer en kleurbeleving. Echt een
eigen boek dus waarbij wij er

bewust voor kiezen om Baars
& Bloemhoff als merk voorop te
zetten. Zo’n boek bestond nog
niet in de markt en dat terwijl
ontwerpers vaak een kleur of
kleurgevoel als uitgangspunt
nemen, niet een merk. Het boek
kwam tot stand samen met
grafisch ontwerpbureau Raw
Color. De reacties zijn unaniem
positief, niet alleen aan klantzijde.
Ook leveranciers die ons lang
geleden hadden verlaten, willen de
samenwerking opnieuw aangaan.
Dingen anders doen, pionieren,
daar zijn we goed in bij Baars

& Bloemhoff. We zijn allang niet
meer een distributeur die alleen
materialen van A naar B brengt.”

Dutch Design Week
In oktober stond Baars &
Bloemhoff weer op de Dutch
Design Week. “We hebben onze
expositie zo duurzaam mogelijk
gebouwd. Zo gebruikten we
diverse Baars & Bloemhoff en
Stiho materialen onverwerkt.
Onze fineervellen hingen we
bijvoorbeeld op met wasknijpers
aan een lijn, zodat ze bruikbaar
zouden blijven en na het event

“De makers mogen ook wel eens in de schijnwerpers”
John Faas, Commercieel Manager bij Baars & Bloemhoff: “Toen ik een jaar geleden binnenkwam, werd ik
op slag verliefd op dit bedrijf. De mensen bij Baars & Bloemhoff hebben de durf om alles anders te doen
dan het altijd gebeurde. De successen en de enorme hoeveelheid initiatieven kunnen alleen maar door
een tomeloze inzet van onze mensen met hun drive, passie en betrokkenheid bij ons bedrijf. Het staat
hier nooit stil. Neem de Maatwerk Awards. Met dit initiatief van Baars & Bloemhoff werd de verwerker van
onze plaatmaterialen eens in het zonnetje gezet. Voor architecten en ontwerpers zijn er allerlei awards,
maar voor de mensen die de ontwerpen daadwerkelijk maken niet. Baars & Bloemhoff bracht daar met de
Maatwerk Awards verandering in. Het gala vond zelfs plaats tijdens de Dutch Design Week. We hoopten
op 35 aanmeldingen, maar uiteindelijk waren er meer dan 100 man aanwezig, compleet met mediaaandacht en het CBM, de Branchevereniging voor Interieurbouw & Meubelindustrie, als onafhankelijke
jury. Mensen namen ontroerd hun prijs in ontvangst. Dat vond ik heel bijzonder
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Baars & Bloemhoff heeft inmiddels
de meeste social media volgers
binnen de interieurbranche. Deze
volgers komen niet spontaan.
Johan: “We denken na over
elk beeld, elk woord, elke zin.
We monitoren de resultaten
aandachtig en dwingen onszelf
om te begrijpen wat werkt en wat
niet. Zo doen we het elke week
een beetje beter en blijven we
razendsnel groeien. We doen alles
in huis: van tekst en fotografie
tot video. Steeds meer klanten
volgen ons voorbeeld en etaleren
inmiddels ook via kanalen zoals
Instagram en Facebook hun
vakmanschap en kunde. Social
media is een belangrijk kanaal om
Baars & Bloemhoff op de kaart
te zetten. Inmiddels bereiken we
hierdoor al gemiddeld zo’n 35.000
tot 40.000 mensen per week.”

Broeinest Amsterdam
Baars & Bloemhoff is ook goed
zichtbaar met Broeinest. Na
Eindhoven en Rotterdam opende
in 2018 Broeinest Amsterdam,
aan de oevers van het IJ.
Architecten weten Broeinest
inmiddels goed te vinden. “Online
is een krachtig kanaal, maar
mensen willen soms ook een

materiaal van dichtbij bekijken. De
laagdrempeligheid van Broeinest
als materialenbibliotheek
is daarom ideaal. Sinds de
Broeinesten krijgen we compleet
nieuwe vragen, van particulieren
tot horecaondernemers en van
restaurantbouwers tot jonge
ontwerpers. En onze workshops en
lezingen zijn onder uiteenlopende
mensen populair.”

Logistiek
Net als bij Stiho wordt er ook
bij Baars & Bloemhoff flink gas
gegeven op de logistiek. Sinds
eind 2018 wordt er bij het
distributiecentrum in Zaandam
gewerkt met Locus, het nieuwe
Warehouse Management
Systeem (WMS). Bas Schipper,
Manager Logistiek: “Het nieuwe
WMS zorgt ervoor dat onze
voorraadbetrouwbaarheid, ons
inzicht in de workload en de
leveringsbetrouwbaarheid vele
malen groter zijn. Tot voor kort
deden we alles nog op papier,
nu is alles digitaal. Daardoor
kunnen we efficiënter werken. Zo’n
systeem implementeer je niet
‘even’. Het vraagt om veel inzet
van medewerkers. Alle processen
die we kenden, moesten worden
aangepast. Soms deed dat best
even zeer. En ook apparatuur en
systemen doen niet altijd wat je
verwacht had. Je hebt dan een
team nodig dat tegen een stootje
kan. Wat dat betreft zit het bij ons
wel goed. Verder is duurzaamheid
een belangrijk thema. In de
samenwerking met onze
vervoerder zijn we voortdurend
op zoek naar de mogelijkheden
om transport efficiënter te maken,
maar ook minder milieubelastend
door de inzet van LNG ( gas )
aangedreven vrachtwagens.”

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

23

Bouwmaat

Onderwerp

Bouwen aan groei

Voor Bouwmaat was 2018 een jaar van grote
veranderingen. Zo is Droomvlucht – waarbij
vestigingen meer commerciële focus kregen – nu voor
alle vestigingen een feit, werd in de vestiging Leiden
het Bezorg Centrum geprofessionaliseerd, brengt
crossdock nieuwe kansen met zich mee en werken alle
vestigingen met het nieuwe kassasysteem ASPOS.
24
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Manager Logistiek & Operatie
Michael Oostenrijk: “Kenmerkend
voor 2018 vind ik de goede
samenwerking. Tussen de DSG
Bouwmaten onderling, maar
ook met andere teams van De
Stiho Groep. Een voorbeeld is
de verbouwing van de vestiging
in Nieuwegein naar een XLvestiging (zie kader). Hier heeft
het ombouwteam van De Stiho
Groep een grote rol in gehad. Zo’n
verbouwing vindt plaats in weinig
tijd, zodat de klant zo min mogelijk
hinder ervaart. Dat betekende dat
er ook ’s nachts gewerkt werd. Dat
was best even pittig. Tegelijkertijd
stond vlak voor de verbouwing
de functie van Manager Logistiek
& Services vacant. Een manager
van de vestiging in Haarlem
was bereid om ad interim deze
functie te vervullen en zo konden
we, met de inzet van het team in
Nieuwegein, door blijven draaien.
Sowieso zien we dat vestigingen
elkaar vaker opzoeken als het
gaat om bijvoorbeeld bezetting,
maar ook bij de opleiding van
mensen.”

ASPOS
Opleiding was bijvoorbeeld

nodig toen ASPOS werd
geïmplementeerd, het nieuwe
cloud-based kassasysteem dat
gekoppeld is aan de database
en de webshop. Daarmee
ging Bouwmaat over op
toekomstbestendige software.
Laurens Kuiper, Manager Verkoop
en Vestiging bij Bouwmaat
Nieuwegein: “In 2016 ging de
pilot live en in april 2018 ging de
laatste vestiging in Leiden over.
De mensen van de vestigingen
die al over waren op het systeem,

Bouwmaat

hebben andere vestigingen
opgeleid. Collega’s liepen
bijvoorbeeld stage bij andere
collega’s. Zo helpen we elkaar
verder.”

Herinrichting BC
Leiden
Anders dan Stiho en Baars &
Bloemhoff heeft Bouwmaat
geen distributiecentrum van
waaruit klanten worden beleverd.
Michael: “De vestigingen regelen
dit zelf. Dit is verdeeld over het

“We pakten tegelijk de verbouwing en de inrichting aan”
Mark Bosman, Projectleider: “Dit jaar werd de vestiging in Nieuwegein omgebouwd naar de nieuwe
huisstijl. De aanpassing naar Bouwmaat XL betekende zowel bouwkundige aanpassingen als
veranderingen qua inrichting. Het oude archief van De Stiho Groep – 200 m2 – is er bij gekomen als
ruimte voor de goederenontvangst. Buiten is er een luifel gemaakt om binnenkomende materialen droog
op te slaan en het buitenterrein zelf is vergroot. Daarnaast is het complete baliegebied op de schop
gegaan, volgens de nieuwe huisstijl van Bouwmaat. De ingang en uitgang zijn omgedraaid, de zaagloods
zit nu bij het baliegebied, er is extra kantoorruimte voor de vestigingsleiding en een opslagruimte met
een vaste trap naar de verdieping boven het baliegebied. En dan hebben we het nog niet gehad over de
installatietechnische aanpassingen, zoals het nieuwe LED-lichtplan en nieuwe verwarming met een beter
rendement. Kijkend naar de inrichting is het complete stellingplan veranderd, inclusief de verplaatsing
van het assortiment - ook conform de nieuwe huisstijl. Alle balies/kassa’s, de koffiehoek voor de klanten
en de signing zijn nieuw. Al deze werkzaamheden zijn voor een groot gedeelte gecombineerd uitgevoerd.
Normaal volgt de inrichting na de verbouwing, of soms andersom. Als pilot hebben we deze keer de
inrichting en verbouwing tegelijk aangepakt. Dat kon doordat we de werkzaamheden voor 80% na
sluitingstijd hebben uitgevoerd. Minder overlast voor de klanten én voor de mensen op de werkvloer. En
veiliger bovendien! De doorlooptijd van het totale project werd hierdoor korter dan normaal. Het was voor
het team eerst even wennen, maar uiteindelijk voor herhaling vatbaar in de toekomst.”
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land. Dus heeft een klant uit
Utrecht bijvoorbeeld een project
in Eindhoven, dan zorgt de
vestiging in Eindhoven ervoor dat
de materialen dáár op het werk
worden bezorgd. Maar omdat
we zien dat de bezorgbehoefte
toeneemt, was het noodzakelijk
om dit slimmer in te richten.
Om dit op te lossen, ontzorgt
Leiden sinds 2018 de DSG
Bouwmaten in de regio door de
bezorgingen voor de omliggende
vestigingen te doen. Leiden ligt
redelijk centraal en belevert nu
klanten in Hoofddorp, Katwijk,
Alphen aan den Rijn, Haarlem
en Leiden. De vestigingen daar
doen nu geen eigen bezorgingen
meer en dat verlicht de druk
in die regio. Om het Bezorg
Centrum professioneler te maken,
hebben we de inkomende en
uitgaande goederenstroom nu
beter gescheiden, zodat we meer
overzicht hebben en efficiënter
kunnen werken. De kwaliteit is
omhoog gegaan en de tijd per
order naar beneden.”

Crossdock
Bouwmaat heeft een
samenwerkingsverband met een
logistiek dienstverlener. Laurens:
“Door onze samenwerking krijgen
we niet meer dagelijks tientallen
leveranciers aan de deur van

de vestiging, maar slechts een
handvol. Materialen van diverse
leveranciers komen nu via deze
dienstverlener naar ons toe.
Doordat de bestellingen al
zijn gecontroleerd, hoeven we
dat bij de vestiging niet meer
te doen. Alles kan meteen de
schappen in. Er zijn ook een
aantal crossdockleveranciers
aangesloten: onze transporteur
combineert dan het transport van
een aantal crossdockleveranciers.
Dat scheelt niet alleen tijd, maar
ook transportkosten en het is veel
duurzamer. En omdat de levering
altijd tussen 07:00 en 08:00 uur
komt, kunnen we beter plannen.”

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-, renovatieen 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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Cijfers

Verkorte groepswinst- en verliesrekening over 2018

Verkorte groepsbalans per 31 december 2018
(voor bestemming resultaat)

2018
x € 1.000

Netto omzet

263.200

inkoopwaarde van de omzet

180.329

x € 1.000

in % omzet

x € 1.000

100%

241.235

31,5%

in % omzet

100%
31,3%

3.588

afschrijvingen op materiële vaste activa
overige bedrijfskosten

39.027

14,8%

35.570

14,7%

x € 1.000

% vermogen

x € 1.000

64%

102.163

68%

7.506

5%

5.096

3%

deelnemingen en vorderingen

5.347

4%

5.469

4%

103.949

73%

1,6%

3.236

1,3%

voorraad handelsgoederen

42.093

38.571

10,4%

25.321

10,5%

handelsdebiteuren

19.250

18.966

overige vorderingen en overlopende activa

6.812

5.171

26,8%

64.127

26,6%

Bedrijfsresultaat

14.733

5,6%

15.009

6,2%

1.905

453

-320

-901

Resultaat voor belastingen

16.318

14.561

vennootschapsbelasting

-3.065

-3.524

GROEPSRESULTAAT NA BELASTINGEN

13.253

aandeel in resultaat deelnemingen
rentelasten minus rentebaten

5,0%

11.037

422

390

-13.743

-13.005

af: schuld belastingen en sociale premies

-7.493

-5.712

af: overige schulden en overlopende passiva

-7.956

-7.374

liquide middelen
af: handelscrediteuren

Saldo werkkapitaal
4,6%

112.728

75%

Werkkapitaal:

4.220
70.561

% vermogen

91.096

27.314

Totaal bedrijfskosten

x € 1.000

overige bedrijfsmiddelen
Totaal vaste activa

Bedrijfskosten:
personeelskosten

x € 1.000

31 december 2017

Vaste activa:
onroerend goed

75.548

2.423

Overige bedrijfsopbrengsten

x € 1.000

31 december 2018

165.687
82.871

Bruto omzetresultaat

2017

NETTO GEÏNVESTEERD VERMOGEN

39.385

27%

37.007

25%

143.334

100%

149.735

100%

109.379

76%

98.914

66%

8.850

6%

12.015

8%

27.500

19%

27.500

18%

Financiering:
Eigen vermogen

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.

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 2018 autonoom met 9%
gestegen.

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%)
• Twistvliet Houtbewerking 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%, tot 12
februari 2018)
Voor nagenoeg alle genoemde vennootschappen
is door De Stiho Groep BV een aansprakelijkheids
verklaring (art. 403) afgegeven.

Het bruto omzetresultaat in procenten van de omzet
is licht gestegen naar 31,5% (2017: 31,3%).
De bedrijfskosten stijgen met 10% naar € 70,6
miljoen. In het boekjaar zijn de distributiecentra in
Zaandam en Utrecht flink uitgebreid en daarbij ook
de logistieke organisatie.
Het bedrijfsresultaat is met € 14,7 miljoen iets
lager versus 2017. Geschoond voor boekwinsten op
vastgoed, stijgt het bedrijfsresultaat echter met 5%.
Het bedrijfsresultaat is 5,6% van de omzet (exclusief
boekwinst 5,4%) versus 6,2% vorig jaar (exclusief
boekwinst 5,6%).
Het groepsresultaat na belastingen stijgt van € 11
miljoen naar € 13,3 miljoen.
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Voorzieningen
Langlopende externe financiering
kortlopende schulden kredietinstellingen
af: tegoeden bij kredietinstellingen

0

12.875

-2.395

-1.569

Saldo kortlopende externe financiering
TOTAAL FINANCIERING

-2.395

-2%

11.306

8%

143.334

100%

149.735

100%

Toelichting balans
Het totaal aan vaste activa daalt met € 8,8 miljoen
tot € 103,9 miljoen. Dit komt met name door
desinvesteringen. Daarnaast is er voor € 12,6 miljoen
geïnvesteerd in DC capaciteit, software en nieuwe
locaties.
Het netto werkkapitaal is met 6,4% gestegen naar
€ 39,4 miljoen. In percentage van de omzet is
echter sprake van een daling van het werkkapitaal,
van 15,4% naar 15,0% van de omzet.
Per saldo daalt het netto geïnvesteerd vermogen
met € 6,4 miljoen, van € 149,7 naar € 143,3 miljoen.
De externe financiering daalt van € 38,8 naar € 25,1
miljoen. Het eigen vermogen stijgt door winstinhouding en een vrijval in latente belastingverplichtingen
(vanwege daling vennootschapsbelasting tarieven)
van € 98,9 miljoen naar € 109,4 miljoen.
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De Stiho Groep in 2018

Tien jaren overzicht

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

Tien jaren overzicht

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Netto omzet

263.200

241.235

221.498

214.223

193.248

182.377

202.443

233.285

225.884

241.201

Bruto marge

82.871

75.548

69.835

67.114

57.626

53.714

60.209

69.366

68.505

69.152

Kosten

63.918

57.303

54.926

50.683

47.917

47.491

53.591

58.186

55.658

56.457

Resultaat

Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
Resultaat deelnemingen

2018

2013

• Opening Broeinest Amsterdam
• Verbouwing Bouwmaat XL Nieuwegein
• Uitbreiding en verbouwing DC Zaandam

•
•
•
•
•
•

2017
•
•
•
•
•

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

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
•
•
•
•
•

2016
• Verhuizing Stiho Van Hoof naar Stiho-bouwplein
Den Bosch
• Verbouwing Bouwmaat XL Haarlem
• Uitwijk Bouwmaat Utrecht

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

2015

2010

• Baars & Bloemhoff opent 1e Broeinest in Eindhoven

• Overname Schipper bouwproducten Hilversum

2014
• Overname Bouwcenter van Hoof in Rosmalen
• Verhuizing Bouwmaat Leiderdorp naar Bouwmaat
XL Leiden
• Opening Stiho-bouwplein Haarlem
en Haarlem-Zuid

Rentelasten

4.220

3.236

3.779

5.334

4.288

4.659

5.232

4.775

5.750

5.456

14.733

15.009

11.130

11.097

5.421

1.564

1.386

6.405

7.097

7.239

1.905

453

601

601

586

579

496

441

909

104

-320

-901

-1.074

-1.647

-1.690

-1.502

-2.590

-2.361

-1.671

-1.574

0

0

0

0

0

-4.304

-11.909

0

0

-1.441

Belastingen

-3.065

-3.524

-2.180

-2.008

-783

1.008

3.304

-1.090

-1.234

-1.126

Groepsresultaat na belastingen

13.253

11.037

8.477

8.043

3.534

-2.655

-9.313

3.395

5.101

3.202

103.949

112.728

100.140

97.647

101.576

102.952

108.273

105.221

104.470

96.279

Eenmalige resultaten

Vermogen
Vaste activa
Werkkapitaal:
68.577

63.098

57.620

54.133

52.832

49.777

55.952

63.654

60.264

63.521

af: Crediteuren en overige schulden

-29.192

-26.091

-24.202

-24.201

-21.166

-18.145

-25.807

-21.011

-21.310

-21.163

Netto geinvesteerd vermogen

143.334

149.735

133.558

127.579

133.242

134.584

138.418

147.864

143.424

138.637

Groepsvermogen

109.379

98.914

88.001

80.945

74.743

71.180

77.216

87.540

86.343

82.508

Voorraden, vorderingen en kas

Voorzieningen
Langlopende bankschulden
Kortlopende bankschulden

8.850

12.015

11.188

11.421

10.345

10.680

11.998

13.988

13.930

13.609

27.500

27.500

26.500

35.500

52.875

55.000

62.000

62.000

62.000

62.000

0

12.875

8.008

2.337

10.454

8.742

1.108

0

0

0

af: Banktegoeden

-2.395

-1.569

-139

-2.624

-15.175

-11.018

-13.904

-15.664

-18.849

-19.480

Totaal financiering

143.334

149.735

133.558

127.579

133.242

134.584

138.418

147.864

143.424

138.637

Aantal medewerkers per jaareinde

775

717

678

644

610

544

680

788

769

759

Gem. aantal medewerkers op full-time basis

620

588

569

523

505

552

633

706

695

704

12.650

19.636

6.056

1.151

4.761

3.862

11.616

6.278

14.044

7.872

31,5%

31,3%

31,5%

31,3%

29,8%

29,5%

29,7%

29,7%

30,3%

28,7%

Medewerkers en investeringen

2009

Investeringen in vaste activa

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

Kengetallen
Bruto marge / netto omzet

5,6%

6,2%

5,0%

5,2%

2,8%

0,9%

0,7%

2,7%

3,1%

3,0%

10,1%

10,6%

8,5%

8,5%

4,0%

1,1%

1,0%

4,4%

5,0%

5,0%

6,9

6,9

7,0

7,0

6,1

5,9

5,6

5,7

5,6

5,0

23,0%

39,2%

39,1%

43,5%

64,4%

74,1%

63,7%

52,9%

50,0%

51,5%

Eigen vermogen

98,57

89,14

80,13

77,52

72,32

69,07

74,94

84,91

83,68

80,00

Netto resultaat

11,94

9,95

7,72

7,54

3,30

-2,70

-9,25

2,96

4,60

2,81

PAP-koers

68,93

59,31

46,76

36,04

22,43

21,59

29,30

36,63

37,68

45,31

4,78

3,98

3,09

3,02

1,22

-

-

1,19

1,84

1,12

Bedrijfsresultaat / netto omzet
Bedrijfsresultaat / netto geïnvesteerd vermogen
Netto omzet / netto werkkapitaal
Rentedragende financiering / eigen vermogen

Gegevens per aandeel (x € 1,-)

Dividend
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PersoneelsAandelenPlan

PersoneelsAandelenPlan
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 (PAP) 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 PAPaandeel 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
verder opgelopen van € 59,31 in april 2018 naar € 68,93 in april 2019.
Daarmee is de hoogste koers tot nu toe (€ 59,31 in 2018) weer
overtroffen. Aan de aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld om
40% van het resultaat als dividend uit te keren, dat is € 4,78 per aandeel
(vorig jaar € 3,98).
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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

