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Succes komt  
niet vanzelf, maar 

alleen als we 
onszelf blijven 
ontwikkelen en 

verbeteren
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Bericht van de groepsdirectieDNA

Het DNA van 
De Stiho Groep 

Verwacht het 
onverwachte

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 de 
zelfstandigheid en continuïteit te 
bewaren en door hen (gemiddeld) 
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.

2016 was een leerzaam 
jaar, omdat belangrijke 
voorspellingen in de wereld 
niet zijn uitgekomen. Lange 
tijd dacht iedereen dat 
een Brexit onmogelijk was, 
maar een meerderheid van 
de Britten stemde voor 
vertrek uit de EU. Ook de 
overwinning van Hillary 
Clinton was al ‘in the pocket’, 
maar Donald Trump veroverde 
het Witte Huis. En de rente die 
volgens economen alleen maar kon 
dalen, zit inmiddels weer in de lift.

De economische en politieke 
ontwikkelingen in 2016 leren ons 
dat verwachtingen niet veel waard 
zijn. We moeten accepteren dat 
de wereld sneller en anders kan 
veranderen dan we verwachten. 
De belangrijkste les is: verwacht 
het onverwachte. Banken geven 
ieder jaar een voorspelling, 
bijvoorbeeld ‘ABN Amro ziet goede 
rendementen voor 2017’. Er is 
één bank die het anders doet: 
de Deense Saxobank. Zij doet 
10 extravagante voorspellingen 
voor het volgende jaar. Voor 
2017 bijvoorbeeld dat de Brexit 
helemaal niet doorgaat (‘The UK 
Bremains’). Die voorspelling komt 
misschien niet uit, maar de manier 
van denken is goed: verwacht het 
onverwachte. En bedenk wat je zou 
doen als die voorspelling uitkomt.

Hoogtij voor de bouw
Om toch één voorspelling aan 
te halen: het EIB (Economisch 
Instituut voor de Bouw) is 
enthousiast over de vooruitzichten 
voor bouwend Nederland. Tot 
2025 voorspelt het EIB ‘hoogtij 
voor de bouw’. De onderliggende 
gedachte is dat de economie 
groeit en de bouwproductie al 
een aantal jaren te laag is. Dat 
‘moet’ leiden tot een inhaalvraag, 
en dus tot een sterk groeiende 
bouwsector. Dat is een prettig 
fundament voor de toekomst 
van ons bedrijf. We blijven 
wel een beetje voorzichtig; de 
economie kan best weer eens een 
(internationale) klap krijgen. En 
een snel stijgende rente is ook een 
bedreiging voor de bouw. 

De Stiho Groep  
verandert
2016 was ook een leerzaam 
jaar voor ons, de nieuwe 
groepsdirectie van De Stiho 
Groep. Nadat algemeen 
directeur Pieter Pelt 

overstapte naar de Raad  
van Commissarissen, hebben 

we met een nieuw team van  
4 man de uitdaging aangenomen: 

maak van De Stiho Groep een 
nog mooier en succesvoller bedrijf. 
We steunen daarbij uiteraard 
op het rijke verleden van ons 
bedrijf. Zoals Pieter Pelt het zegt: 
“We staan op de schouders van 
onze voorgangers.” Tegelijkertijd 
realiseren we ons dat succes 
niet vanzelf komt, het is hard 
werken en inventief zijn. Succes 
komt alleen als we onszelf blijven 
ontwikkelen en verbeteren. 

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.  



Wat is het  
belangrijkst in een 

jaar waarin de  
directie wisselt?  

In onze ogen  
stabiliteit.

De Stiho Groep in 2016
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Bericht van de groepsdirectie

Dat zien we vooral terug in  
hogere personeelskosten en 
hogere automatiseringskosten.  
We nemen die kosten zo veel 
mogelijk direct en zetten zo min 
mogelijk op de balans.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is gelijk aan 
2015, € 11,1 miljoen. Onze balans 
verbetert al een aantal jaren. 
Dat leidt tot lagere rentekosten. 
De belastingdruk is lager door 
verliescompensatie. Zo maken  
we een mooi netto groepsresultaat  
van € 8,5 miljoen, 5% meer  
dan in 2015.

Bouwen aan beter
We hebben in 2016 niet stil-
gezeten en zullen dat ook in 2017 
niet doen. De meeste inspanning 
blijft gericht op het optimaal laten 
functioneren van de teams en de 
verbetering van de dienstverlening.

Bouwmaat
Bij Bouwmaat is Haarlem  
in 2016 omgebouwd tot  
XL-vestiging. In 2017 volgen 
Utrecht en Eindhoven, beide in 
een gloednieuw bedrijfspand. 
Bouwmaat XL Utrecht wordt 
bovendien als eerste pand 
binnen de groep gerealiseerd als 
energieneutraal pand, we wekken 
net zo veel zonne-energie op als 
we gebruiken. 

Baars & Bloemhoff 
Baars & Bloemhoff opent begin 
2017 haar 2e Broeinest, in 
Rotterdam. Ook in Amsterdam 
willen we graag zo’n inspiratie- 
en ontmoetingsplek voor de 
interieurarchitect, ontwerper en 
interieurbouwer realiseren. 

Stiho en Giebels
Stiho realiseert in 2016  
de verplaatsing van Stiho  
Van Hoof uit Rosmalen  
naar een splinternieuw  
Stiho-bouwplein in Den Bosch.  
In 2017 wordt in Utrecht een apart 
Stiho-bouwplein gerealiseerd 
om de klant beter te kunnen 
helpen en het distributiecentrum 
te ontlasten. Verder staat de 
ombouw van Stiho Groningen  
op het programma, ons 13e  
Stiho-bouwplein.

Bescheiden groei
We verwachten in 2017 een 
bescheiden groei in het aantal 
mensen. Dat doen we door 
omzetgroei te combineren met 
efficiënter en handiger werken. 
De uitgaven voor digitalisering en 
andere vormen van dienstverlening 
blijven op een hoog niveau.  

Tegenover alle genoemde 
investeringen staat het afstoten 
van oud vastgoed dat de 
afgelopen jaren is vrijgekomen. 
De financieringsbehoefte neemt 
daardoor in 2017 af en de balans 
wordt sterker.

Volle kracht vooruit!
De groepsdirectie,
Marco, Bart, Laurens en Pjotr

Van groothandel naar 
partnership
Onze markten zijn in beweging,  
de trend is goed. Maar er zijn  
ook knelpunten: in de crisis is  
veel capaciteit in de bouw  
verloren gegaan. Ook verandert de 
structuur van de (interieur-)bouw: 
opdrachtgevers worden mondiger 
en hun adviseurs (architecten) 
hebben meer invloed. Tegelijkertijd 
verandert de techniek waarmee 
bouwprojecten gerealiseerd 
worden. Denk aan digitaal 
plannen, gegevens uitwisselen 
via BIM en meer modulair 
bouwen met prefab-elementen. 
Met al deze ontwikkelingen 
verandert het krachtenspel 
tussen opdrachtgever, bouwer, 

distributeur en fabrikant. De 
distributeur zal in sommige 
kanalen uitgeschakeld worden, 
maar in andere kanalen een 
cruciale partner zijn. Wij staan 
daar middenin en gaan het 
partnership met onze klanten en 
hun opdrachtgevers graag aan.

Wendbaar
Zoals gezegd, de economische, 
politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen leren ons dat 
we het onverwachte moeten 
verwachten. Maar verwachten is 
niet genoeg. Het is belangrijk dat 
we wendbaar zijn en snel kunnen 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Om wendbaar te zijn, hebben we 
twee speerpunten bepaald: de 
beste mensen boeien en binden 
door ze een unieke werkplek 
te bieden. En daarnaast de 
digitale transformatie van de 

manier waarop we producten 
en diensten aanbieden aan 

onze klanten. Op beide 
gebieden hebben we goede 
voortgang bereikt. 

Stabiliteit
Wat is het belangrijkst 
in een jaar waarin de 
directie wisselt? In onze 

ogen stabiliteit. Zeker in een 
familiebedrijf zit niemand te 

wachten op een ‘100 dagen 
plan’ of managers die het ‘heel 

anders gaan doen’. Doorgaan 
op de ingeslagen weg en zorgen 
dat iedereen weet waar hij of zij 
aan toe is: dat is de hoofdzaak. 
Uiteraard wel met nieuwe accenten!

Rustige omzetgroei
Over 2016 realiseren we, met alle 
mensen van De Stiho Groep, een 
rustige omzetgroei en een mooie 
verbetering van het resultaat. 
De groepsomzet groeit met 
3% naar € 221 miljoen. Onze 
brutomarge stijgt naar 31,5%. 
Dat is het resultaat van minnen 
en plussen: we geven aan de ene 
kant efficiencyverbeteringen door 
aan onze klanten in de vorm van 
lagere prijzen. Aan de andere kant 
schuiven we steeds meer op naar 
oplossingen die precies passen in 
het bouwproces van onze klant. 
Die opdrachten hebben meer 
toegevoegde waarde voor de klant 
en dus een hogere brutomarge.

Kostenstijging
De kosten stijgen in 2016 met 5%. 
Die stijging concentreert zich op 
de twee speerpunten in ons beleid: 
het willen bieden van een unieke 
werkplek en de digitalisering.  



“Het resultaat is  
een enthousiast  

directieteam, waarvan 
de leden goed op  
elkaar ingespeeld  

zijn”
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Bericht van de Raad van Commissarissen

“Het enige dat niet verandert,  
is dat alles verandert”

Toezicht
De RvC heeft als taak toezicht te houden op het 
beleid van de directie en staat de directie met advies 
terzijde. In 2016 heeft de RvC zes keer vergaderd. 
Vaste thema s zijn de gang van zaken bij de drie 
bedrijfsonderdelen en de maand- , kwartaal- en 
jaarcijfers, waaronder dit jaarbericht en de (budget)
plannen voor 2017. We zijn samen met de directie 
bij diverse klanten op bezoek geweest. In 2016 was 
er veel aandacht voor de digitale transformatie, 
waarover in dit bericht het een en ander is 
opgenomen. Dat is belangrijk voor de toekomst 
van De Stiho Groep. De RvC heeft daarnaast veel 
aandacht voor medewerkergerelateerde 
onderwerpen. Dit terrein is mede 
bepalend voor onze toekomst. 
We zijn blij met de hoge score 
in medewerkertevredenheid en 
dat we in de top 10 van Beste 
Werkgevers staan (categorie 
Profit onder 1.000 medewerkers).

Efficiënter werken
Dat moeten we allemaal en dus 
ook de RvC! Daarom is in 2016 
zowel een Audit- als Remuneratie- 
en Benoemingscommissie opgericht. 
De Auditcommissie richt zich primair op 
financieel technische aspecten en de Remuneratie- 
en Benoemingscommissie op het belonings- en 
benoemingsbeleid. Daardoor hebben we meer tijd 
om collectief de bedrijfsprocessen te bespreken en 
besteden we meer aandacht aan speciale projecten, 
die veelal toekomstgericht zijn. 

Personele veranderingen
De belangrijkste verandering in 2016 ligt op het per-
sonele vlak. Pieter Pelt verruilde zijn functie van alge-
meen directeur voor het vicevoorzitterschap van onze 
Raad. Dat was nogal wat vonden wij en daar hebben 
we uitgebreid met Pieter over gesproken.  

Nu, een jaar later, kunnen we oprecht zeggen dat  
Pieter heel zorgvuldig met deze aanpassing is  
omgegaan. Het resultaat is een enthousiast nieuw 
directieteam, gelukkig met bekende gezichten, waar-
van de leden goed op elkaar ingespeeld zijn. Zelf zijn 
we blij dat Pieter onze Raad versterkt met zijn grote 
kennis van De Stiho Groep. De focus op digitalisering 
had ook invloed op de RvC. Wij vonden dat we op dat 
terrein over onvoldoende kennis beschikten en  
hebben versterking gekregen: Selma Postma zal tot 
de RvC toetreden. Zij is verantwoordelijk voor alle 
online activiteiten van Albert Heijn. 

Aandeelhouders en familie
Uiteraard zijn wij blij met de 

betrokkenheid van de oprichtersfamilie 
en de goede structuur die 
geschapen is om die betrokkenheid 
voor de toekomst te waarborgen, 
onder andere via het NextGen 
programma. Op de pagina 
hiernaast leest u dat ze zich nog 
nooit zoveel betrokken voelen als 

nu en dat verheugt ons natuurlijk. 

Gezond bedrijf
Het is aan de aandeelhouders om de 

jaarcijfers, die vanaf pagina 24 verkort zijn 
weergegeven goed te keuren. Dat betekent dat een 
dividend van € 3,09 per aandeel wordt uitgekeerd en 
dat de rest van de winst wordt toegevoegd aan de 
reserves. Wij vragen om de directie te dechargeren 
voor het gevoerde beleid en de RvC voor het 
gehouden toezicht.
De recessie is voorbij, de toekomst ziet er zonnig 
uit. We zijn dankbaar dat De Stiho Groep zo sterk 
uit deze periode is gekomen, doordat tijdig en 
verantwoord de juiste beslissingen zijn genomen.

Frans Corpeleijn (voorzitter), Derk Doijer, Pieter Pelt, 
Selma Postma en Huub van Rozendaal.
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63% 
van de mensen
is al langer dan 
3 jaar in dienst. 

“De zeepkistenrace 
op het jubileumfeest 

blijft me nog lang 
bij. De feestjes bij 

De Stiho Groep zijn 
legendarisch.”

“Ik ben er trots op 
dat ik werk voor 
een organisatie 

die verder kijkt dan 
alleen de euro’s.”

“Je krijgt hier ruimte 
en vertrouwen. In 

ruil daarvoor geef je 
je commitment.”

“De Stiho  
Groep biedt je de 
mogelijkheid om 
je te ontwikkelen. 

En de menskant is 
belangrijk. Dáárom 

scoren we  
zo hoog.”

De Stiho Groep in 2016
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Bouwen aan beter met medewerkers

Bouwen aan beter
met medewerkers

De Stiho Groep wil een unieke werkplek bieden aan al haar medewerkers. Waarom vinden we dat belangrijk?

Boeien en binden
Viviane Vandermeulen, manager 
Medewerker & Organisatie De 
Stiho Groep: “Een medewerker 
is duurzaam inzetbaar als hij 
vitaal, competent, gemotiveerd 
en in balans is. In elke levensfase 
zijn andere dingen belangrijk. 
Daarom gaan we het gesprek 
aan, we willen de behoeftes van 
de medewerker zo goed mogelijk 
afstemmen op de kansen en 
mogelijkheden in de organisatie. 
Die combinatie creëert de unieke 
werkplek om de beste mensen te 
boeien en te binden.”

M&O gaat digitaal
De afdeling M&O gaat 
over op een nieuw 
personeelsinformatiesysteem 
inclusief medewerkers- en 
managersportaal, genaamd 
Youforce. Hiermee kun 
je online bijvoorbeeld je 
dienstverbandgegevens, 
salarisstroken en jaaropgaven 

inzien en je declaraties online 
indienen. Daarnaast kun je via het 
medewerkersportaal (‘Employee 
Self Service’) voortaan een deel 
van je eigen gegevens aanpassen, 
bijvoorbeeld in geval van een 
adreswijziging of wijziging van je 
bankrekeningnummer. Handig voor 
de medewerkers én voor M&O.

Ondernemingsraad
In 2017 zijn er weer GOR-
verkiezingen. De GOR hoopt 
nieuwe leden te verwelkomen. 

GOR-lid zijn is zinvol en leerzaam, 
maar niet altijd makkelijk. Viviane: 
“Medezeggenschap is vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend. Het past 
soms niet lekker in je agenda, én 
je moet in staat zijn verschillende 
petten op te zetten. Daarnaast 
moet je je kunnen verplaatsen in 
het belang van de medewerkers 
én van de organisatie. Dat is een 
spannende rol. Ik merk dat de 
GOR bij De Stiho Groep goed 
functioneert, de contacten zijn 
open en constructief. Natuurlijk 
komen er ook wel eens lastige 
kwesties op tafel, die stemmen we 
dan samen af. Dat maakt het nou 
zo leuk om lid te zijn van de GOR, 
we versterken elkaar!”

Medewerkers over De Stiho Groep

Medewerkers in cijfers
• ziekteverzuim 3,9%
• 79% mannen, 21% vrouwen
• gemiddelde leeftijd:  

39,4 jaar



“We worden een  
omnichannel- 

organisatie, de klant  
kan 24/7 geholpen 

worden met  
zijn werk. ”

“Wij zijn de  
voelsprieten  
van morgen.”

“Sybrand’s Place 
verbindt vakkennis, 

verandermanagement 
en vernieuwing  

met elkaar.”

De Stiho Groep in 2016
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Bouwen aan beter met klanten

Bouwen aan beter
met klanten

Sybrand’s Place werkt aan de dag van morgen met de allerbeste e-commercevakmensen. “We willen dat onze 
klant zich kan richten op zijn werk. Randzaken zijn er om te elimineren.” In gesprek met Nanne Batelaan en 
Marijn Soetekouw.

Marijn: “Hoewel de bouw tradi-
tioneel laat is met het omarmen 
van nieuwe technologie, kun je 
ook in deze branche niet meer om 
digitalisering heen. Nanne: “Dat 
betekent een nieuwe rol voor de 
groothandel. Onze klant heeft 
te maken met veel verschillende 
partijen, verschillende materialen 
en complexe bewerkingen. Het 
is de rol van de groothandel om 
hem daarbij te ondersteunen. 
Technologie kan daarbij helpen. 

Met Sybrand’s Place lopen Stiho 
en Baars & Bloemhoff voorop in 
die digitale ontwikkeling.”

Ondernemen
Met Sybrand’s Place is De 
Stiho Groep klaar voor morgen. 
Nanne: “We zijn wendbaar en 
kunnen inspelen op veranderende 
omstandigheden. We weten niet 
hoe de wereld er over vijf of tien 
jaar uitziet. Tien jaar geleden 
was alles meer voorspelbaar.” 

Marijn: “We hebben in grote 
lijnen een jaarplanning, maar als 
klantinzichten gaandeweg vragen 
om een andere oplossing, dan 
spelen we daar direct op in.”

Bouwen aan beter
Sybrand’s Place focust primair op 
klantbeleving en functionaliteit. 
Nanne: “Dat zie je duidelijk  
in de nieuwe websites van  
Baars & Bloemhoff en Stiho en 
Giebels. Onze klant is gewend om 

langs te komen of te bellen.  
Wij willen dat hij het gevoel dat 
hij op de vestiging heeft, ook 
online vindt. Wat ons drijft, is dat 
onze klant makkelijker kan werken 
dankzij de oplossingen die wij 
hem bieden. Sybrand’s Place is 
geen revolutie maar evolutie. De 
menselijke maat blijft, maar die 
willen we beter maken. We willen 
onze klanten en medewerkers 
succesvol maken en zo worden  
we als groothandel relevanter.”

Sybrand’s Place – de naam
Er zit een verhaal achter de naam. Sybrand is een verwijzing naar 
de naam van de oprichter van Stiho, Gerrit Sybrand Pelt, die 
in 1926 een houthandel begon in hartje Utrecht. ‘Brands’ staat 
voor de merken voor wie ze werken: Stiho, Giebels en Baars & 
Bloemhoff. En tot slot de letter Y: deze verwijst naar de generatie 
die Sybrand’s Place graag verwelkomt als collega’s. Deze digital 
natives denken van nature op een digitale manier en bedenken 
andere oplossingen. 

De helden van Nanne en Marijn
Nanne: “Helden zijn mensen die dingen doen om de wereld op de lange 
termijn beter te maken.”
• Steve Jobs, want mobile first.
• Elon Musk van Tesla, vanwege zijn baanbrekende ideeën over  

duurzame energie.
• Boyan Slat, die op zijn 19e de oceaan overstak om vervuiling aan de 

kaak te stellen. 
• Richard Branson, die met zijn 400 bedrijven áltijd redeneert vanuit 

klantbehoefte. 
• Gerrit Sybrand Pelt, omdat hij Stiho startte en al in 1926 nadacht  

over een stedelijk bedieningsconcept.
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JubileumBouwen aan beter met onze omgeving

Bouwen aan beter
met onze omgeving

Jubileumjaar

Het staat in het DNA van De Stiho Groep: ‘We voeren alle activiteiten uit met respect voor leefomgeving, milieu 
en maatschappij.’ Onderdeel daarvan is duurzaamheid. Met kleine én grote stappen kunnen we bijdragen aan 
een betere wereld.

De Stiho Groep verbindt zich met medewerkers, leveranciers en partners, en is maatschappelijk betrokken. 
Sinds 2001 organiseert De Stiho Groep, in samenwerking met Habitat for Humanity, bouwreizen. Ter ere van het 
90-jarig bestaan staken in 2016 maar liefst 200 medewerkers, klanten en leveranciers de handen letterlijk uit 
de mouwen in Cambodja.

Medewerkers over duurzaamheid
Steef Wolvers, Bouwmaat Alkmaar: 

“ Het dak van Bouwmaat Hoofddorp ligt 
vol zonnepanelen. Zo draagt Bouwmaat 
bij aan zuiniger omspringen met 
energie.”

Nanne Batelaan, Sybrand’s Place: 

“ De Stiho Groep draagt bij aan een 
betere wereld. De jongere generatie 
heeft daar ook belang bij. Dat speelt 
meer dan vroeger. Mensen willen kopen 
bij bedrijven met een echt verhaal. Denk 
ook maar aan het succes van Tony’s 
Chocolonely.”

Mark van Breukelen, commercieel directeur Stiho: 

“ Als groothandel moet je breder kijken 
dan je eigen branche. Door duurzame 
initiatieven te ontwikkelen, dragen we 
een steentje bij aan de toekomst.” 

Dorcas de Koning, Broeinest Rotterdam: 

“ Bij Broeinest maken we bewuste keuzes 
in de partners met wie we werken. Die 
moeten goed zijn voor mens en milieu. 
En in Rotterdam is het ons doel zo min 
mogelijk afval te gaan produceren.”

5 collega’s over de bouwreis naar Cambodja

Edwin Timmermans, Business Control Stiho: 

“ De Stiho Groep biedt je de mogelijkheid 
iets bij te dragen aan de maatschappij.  
Je hoeft die kans alleen maar te grijpen.”

Stephanie van Asperen, marketing Stiho:  

“ Een week vol emotie, gelach en hier en daar 
een traan. Het zet je met beide benen op 
de grond en je beseft weer even dat niet 
alles in het leven vanzelfsprekend is. Een 
ervaring die vooral betekenis heeft voor de 
mensen daar, maar die je als deelnemer de 
rest van je leven zult koesteren.”

Viviane Vandermeulen, manager Medewerker & 

Organisatie De Stiho Groep:  

“ Het maatschappijbewustzijn van dit bedrijf 
vind ik heel bijzonder. Dat is voor mij een 
van de redenen geweest om bij De Stiho 
Groep te gaan werken.”

Ensoph Rijken, Bouwmaat Alkmaar: 

“ Ik vind het bijzonder dat De Stiho Groep 
belangeloos zo veel inzet toont.”

Marc Bremmers, IT-afdeling De Stiho Groep:  

“Ik ken geen andere werkgever die dit doet.”

Circulair bouwen
Mark van Breukelen:

“ We hebben op aarde te weinig grondstoffen 
om ermee om te blijven gaan zoals we 
nu doen. Daarom geloof ik in circulaire 
economie. Samen met onze partner  
New Horizon Urban Mining kijken we hoe  
we gebruikte bouwmaterialen goed en 
tegen een acceptabel kostenniveau de 
markt weer in krijgen.”



“De klant ziet Giebels als een volwassen 
en professioneel onderdeel van het Stiho-

bouwplein. De combinatie met deuren, hang- 
en sluitwerk en montage is dan ook ijzersterk.”

De Stiho Groep in 2016
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Stiho en Giebels

In een veranderende wereld werken Stiho en Giebels dagelijks aan slimme diensten en nieuwe (maatwerk)
concepten. “Het hoogst haalbare goed is een tevreden klant.”

Mark van Breukelen, commercieel 
directeur Stiho: “We werken  
niet vóór maar mét de klant. 
Co-creatie noemen we het bij 
Stiho en Giebels. Onder andere 
door de digitalisering veranderen 
processen en gaan we in de 
keten leverancier-groothandel-
klant-opdrachtgever veel meer 
samenwerken. Alles wordt 
transparanter; de rol van de 
opdrachtgever neemt toe doordat 
hij meer informatie heeft. Door 
onze klant te ondersteunen met 
kennis, slimme diensten  
en logistieke oplossingen,  
kunnen we hem helpen in zijn 
veranderende werkveld. 

De webshop als kans
Mark: “Ik ben trots op de nieuwe 
webshop. Het is een middel om 
onze klant nog beter van dienst 
te zijn. Over vijf jaar zijn we een 
omnichannelorganisatie met 
bestel-apps en andere digitale 
tools. Standaardorders lopen 
dan altijd via de webshop. De 
vestigingen worden steeds 
meer een verzamelplek voor 
afstemming en materialen, en 
een distributieplek van werk. Met 
onze vestigingen blijven we lokaal 
zichtbaar.”

Logistiek
Ook de logistiek verandert. Mark: 
“Op de distributiecentra maken we 
enorme slagen: zo zijn er veel meer 
manieren van bezorgen (zoals 
lossen op hoogte en crossdock) 
en is ons assortiment breder 
geworden. We kunnen nu zowel 

hout, plaat- en bouwmaterialen 
als ijzerwaren en gereedschappen 
in een keer leveren. Logistiek 
wordt nog belangrijker, klanten 
willen kunnen beschikken over 
materialen op de tijd en plaats die 
hun het beste uitkomt.”

Nieuwe rol
“Door die veranderingen krijgen 
wij als groothandel een nieuwe 
rol. We leveren meer maatwerk 
en onze adviserende rol wordt 
groter. We zijn immers geen 
ordergestuurde organisatie 
meer. Ons bestaansrecht is onze 
toegevoegde waarde. Willen we 
onze klanten verder helpen, dan 

moeten we óók onze medewerkers 
beter maken. Dat doen we 
bijvoorbeeld met trainingen en 
intervisiesessies. Die adviserende 
rol maakt het werk uitdagender. 
Mensen varen daar wel bij, merken 
we. Er is weinig verloop en de 
teams zijn stabiel.” 

Bouwen aan beter bij
Stiho en Giebels

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 daarnaast 
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

3 trends in de aannemerij
1.  ZZP’ers werken steeds 

vaker samen in netwerken 
en pakken grotere klussen 
aan.

2.  Middelgrote en grote 
bedrijven gaan zich 
specialiseren.

3.   Circulair bouwen wordt 
steeds belangrijker.

Highlights 2016
• stiho.nl is vernieuwd
• Het nieuwe e-commerceplatform heeft een eigentijdse uitstraling 

en werkt goed op alle devices
• 1e jaar Slagkracht: samen slimmer in vastgoedonderhoud
• Introductie RhinoPlex
• Stiho-bouwplein Den Bosch geopend
• Mooie score klanttevredenheid



De Stiho Groep in 2016
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Baars & Bloemhoff en Broeinest

Na de opening van Broeinest Eindhoven in 2015, volgt begin 2017 Broeinest Rotterdam. Broeinest is dé 
ontmoetingsplek voor de creatieve maker en ook in deze stad is dit concept helemaal op zijn plek. Er werkt een 
groot deel van de doelgroep en de gemeente Rotterdam ondersteunt nieuwe initiatieven.

Dorcas de Koning is de Spin in 
’t Nest bij Broeinest Rotterdam. 
“We zien een verschuiving in de 
markt van grotere bureaus naar 
kleinere ondernemers. Zij krijgen 
steeds vaker grote opdrachten; 
ze kunnen out of the box werken, 
zijn wendbaar en flexibel in hun 

werktijden. Dat is interessant voor 
opdrachtgevers.”

Keuzes maken
Dorcas: “Bij Broeinest maken we 
mensen bewust van de veelheid 
in keuzes en we helpen hen kiezen 
door goed te informeren.” Keuzes 

genoeg: zo’n 1700 stalen vullen de 
volledige achterwand van het pand.

Logistiek  
24-uursbedrijf
Niet alleen Broeinest is 
vernieuwend bezig, ook bij andere 
afdelingen van Baars & Bloemhoff 

wordt hard gewerkt aan beter. Zo 
zijn de logistieke processen sterk 
verbeterd. Bas Schipper, manager 
Logistiek: “Tussen maandag  
half 7 en zaterdagochtend  
6 uur zijn we een 24-uursbedrijf 
geworden. Dat konden we doen 
door werkprocessen logischer te 
maken. Daarnaast hebben we de 
verlading uit ons eigen proces 
gehaald. Daarvoor werken we nu 
samen met een transportpartner, 

die ’s nachts werkt. Dat creëert 
de unieke situatie dat een klant 
die om 17 uur bestelt, ’s ochtends 
om 06.30 uur zijn spullen al 
kan hebben. Tot slot hebben 
we gekeken naar de logica van 
de werkplekken in het DC, we 
hebben er een aantal plekken bij 
gecreëerd. We verwerken nu méér 
orderregels met minder uren en 
minder schades.”Bouwen aan beter bij

Baars & Bloemhoff

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, horeca-
gelegenheden, 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

Highlights Broeinest
• Dutch Design Week Eindhoven was een groot succes met 

Transitions, waar ontwerpers werden uitgedaagd om een nieuwe 
toepassing te bedenken voor een plaatmateriaal naar keuze. 

• Transitions is ook te zien op de Salone del Mobile, de designbeurs 
in Milaan (2016 en 2017).

• Broeinest organiseerde op de Dutch Design Week voor 280 
architecten een 3 uur durende tour onder leiding van een gids 
langs de highlights. 

• Het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam en Rotterdam 
en Baars & Bloemhoff hielden een ontwerpwedstrijd. Broeinest 
was betrokken bij de prijsvraag en wil hiermee en brug slaan 
tussen arbeidsmarkt en studietijd.
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Bouwmaat

2016 stond voor Bouwmaat in het teken van Droomvlucht. Wat betekent dit voor medewerkers en klanten?

Droomvlucht betekent een nieuwe 
manier van samenwerken binnen 
teams. Commercie en operatie/
logistiek worden gescheiden, en als 
gevolg hiervan zijn functieprofielen 
aangepast en kregen mensen 
soms andere rollen en taken. Dat 
was omschakelen. In de nieuwe 
organisatie werken verkoopteams 
en logistieke teams sámen. Steef 
Wolvers, Bouwmaat Alkmaar: 

“Doordat ik me nu voor 95% 
bezighoud met commercie, scoor 
ik veel beter. Door te doen waar je 
goed in bent, ga je automatisch 
accelereren.” Ensoph Rijken, 
Bouwmaat Alkmaar en tijdelijk 
bijgesprongen bij Bouwmaat 
Utrecht: “De communicatielijnen 
zijn nu veel duidelijker. Iedereen 
weet beter van zichzelf en elkaar 
wat zijn taak is.”

Van servicedesk tot 
dirigent
Sinds Droomvlucht is er één 
centraal aanspreekpunt voor 
alle vragen van de vestigingen: 
de Servicedesk. Ensoph: “Dat 
werkt prettig, want zij hebben alle 
kennis in huis, waardoor wij sneller 
antwoord krijgen op onze vragen.” 
Steef vult aan: “Sinds Droomvlucht 
hebben we een servicemedewerker 
die de algemene mailbox van de 
vestiging beheert. Deze ‘dirigent’ 
speelt de mails door naar de juiste 
collega’s. Dat werkt superefficiënt.”

Sterk team
Ensoph: “Je wordt nu écht 
beloond voor je werk, want 
met Droomvlucht draaien de 
vestigingen beter dan voorheen. 
Zoals Laurens van Kampen, 
directeur DSG Bouwmaten het 
zo mooi tegen ons zei: ‘Zet een 
sterk team neer, dan komt de rest 
vanzelf.’”

Bouwen aan beter bij
Bouwmaat

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

Nieuwbouw Bouwmaat XL 
Utrecht
Bouwmaat in Utrecht moest 
wegens asbest tijdelijk 
uitwijken naar een andere 
locatie. Ensoph: “Ik heb de 
klanten toen geholpen om 
ze wegwijs te maken op deze 
vestiging. In de loop van 
2016 is het pand herbouwd 
als XL.”

Verbondenheid
Ensoph: “Voor mij typeert 
het woord ‘verbondenheid’ 
2016. Door Droomvlucht zijn 
de teams sterker geworden. 
Tegelijkertijd verbinden we 
ons steeds beter met de 
klant. We willen een thuis-
gevoel voor hem creëren.”

Highlights 2016
• Implementatie Droomvlucht
• Ombouw Bouwmaat Haarlem naar XL
• Nieuwbouw Bouwmaat Utrecht XL gestart
• Nieuwbouw Bouwmaat Eindhoven XL: de handtekeningen zijn 

gezet. Eindhoven is dan de 4e Bouwmaat XL van De Stiho Groep



Omzet

€ 221 
miljoen

Eigen vermogen

€ 88
miljoen

Nettowinst

€ 8,5
miljoen

Investeringen

€ 6,1
miljoen

PAP-koers

€ 46,76
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HighlightsPersoneelsAandelenPlan

PersoneelsAandelenPlan
De Stiho Groep BV

In 1926 richtte Gerrit Sybrand Pelt de Stichtsche Houthandel op aan de Oudegracht in Utrecht. Om dat te 
kunnen doen, had hij een startkapitaal nodig. Dat kreeg hij bijeen door aandelen uit te geven aan vrienden en 
familieleden. Een soort crowdfunding, lang voordat het woord werd uitgevonden.

Traditie
In 1999 heeft de oprichtersfamilie, toen enig eigenaar, 
deze traditie in ere hersteld door het invoeren van een 
Personeels AandelenPlan. 

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 € 36,04 in april 
2016 naar € 46,76 in april 2017. De hoogste koers 
ooit was € 58,45. Aan de aandeelhouders vergadering 
wordt voorgesteld om 40% van het resultaat als 
dividend uit te keren, dat is € 3,09 per aandeel. 

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 halfjaar 
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 1.098.174. 
Daarvan zijn 98.500 
aandelen uitgegeven 
aan de Stichting 
Administratiekantoor 
PersoneelsAandeel. 
De medewerkers 
bezitten hiermee 

9% van de aandelen. 
Door de gekozen 

voorwaarden kan elke 
medewerker zelf stemmen 

op zijn aandeel.
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Jaarcijfers

31 december 2016 31 december 2015

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

Vaste activa:

onroerend goed 91.837 69% 90.583 71%

overige bedrijfsmiddelen 2.989 2% 3.532 3%

deelnemingen en vorderingen 5.314 4% 3.532 3%

Totaal vaste activa 100.140 75% 97.647 77%

Werkkapitaal:

voorraad handelsgoederen 35.656 34.751

handelsdebiteuren 16.730 15.029

overige vorderingen en overlopende activa 4.815 3.959

liquide middelen 419 394

af: handelscrediteuren -13.143 -11.440

af: schuld belastingen en sociale premies -4.295 -5.790

af: overige schulden en overlopende passiva -6.764 -6.971

Saldo werkkapitaal 33.418 25% 29.932 23%

 NETTO GEÏNVESTEERD VERMOGEN 133.558 100% 127.579 100%

Financiering:

Eigen vermogen 88.001 66% 80.945 63%

Voorzieningen 11.188 8% 11.421 9%

Langlopende externe financiering 26.500 20% 35.500 28%

kortlopende schulden kredietinstellingen 8.008 2.337

af: tegoeden bij kredietinstellingen -139 -2.624

Saldo kortlopende externe financiering 7.869 6% -287 0%

 TOTAAL FINANCIERING 133.558 100% 127.579 100%

Verkorte groepsbalans per 31 december 2016 
(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 Bouwmaten BV, Nieuwegein (100%)
• DSG Bouwmaten 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 2016 autonoom met 3,4% 
gestegen.
Het bruto omzetresultaat in procenten van de omzet 
is licht gestegen naar 31,5% (2015: 31,3%). Dit is 
vooral gerealiseerd door verschuiving van de afzetmix 
naar omzet met betere marges en verbeterde 
inkoopafspraken. 
De bedrijfskosten stijgen met 4,7% naar € 61,2 
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 beperkt deel  
is geactiveerd.
Het bedrijfsresultaat is gelijk gebleven op € 11,1 
miljoen. Dit bedrijfsresultaat is 5,0% van de omzet 
(vorig jaar 5,2%). 
Het groepsresultaat na belastingen stijgt van  
€ 8,0 miljoen naar € 8,5 miljoen. 

Toelichting balans
Het totaal aan vaste activa stijgt met € 2,5 miljoen 
naar € 100,1 miljoen. Dit komt met name door  
€ 6,1 miljoen investeringen in vastgoed en 
bedrijfsmiddelen. 

De voorraden, handelsdebiteuren en overige 
vorderingen zijn in totaal met 6,4% gestegen bij 
3,4% omzetstijging. De handelscrediteuren zijn met 
14,9% gestegen. De belastingschuld daalt doordat 
in 2016 voor twee jaar vennootschapsbelasting is 
afgedragen.
Per saldo stijgt het netto geïnvesteerd vermogen  
met  € 6,0 miljoen, van € 127,6 naar € 133,6 
miljoen. De externe financiering daalt ondanks de 
investeringen van € 35,2 naar € 34,4 miljoen.  
Het eigen vermogen stijgt door winstinhouding van  
€ 80,9 miljoen naar € 88,0 miljoen.

2016 2015

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

Netto omzet 221.498 100% 214.223 100%

inkoopwaarde van de omzet 151.663 -147.109

Bruto omzetresultaat 69.835 31,5% 67.114 31,3% 

Overige bedrijfsopbrengsten 2.463 2.414

Bedrijfskosten:

personeelskosten 33.968 15,4% 30.063 14,0%

afschrijvingen op materiële vaste activa 3.779 1,7% 5.334 2,5%

overige bedrijfskosten 23.421 10,5% 23.034 10,8%

Totaal bedrijfskosten 61.168 27,6% 58.431 27,3%

Bedrijfsresultaat 11.130 5,0% 11.097 5,2%

aandeel in resultaat deelnemingen 601 601

rentelasten minus rentebaten -1.074 -1.647

Resultaat voor belastingen 10.657 10.051

vennootschapsbelasting -2.180 -2.008

 GROEPSRESULTAAT NA BELASTINGEN 8.477 3,8% 8.043 3,8% 

Verkorte groepswinst- en verliesrekening over 2016 
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Tien jaren overzicht

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Resultaat

Netto omzet 221.498 214.223 193.248 182.377 202.443 233.285 225.884 241.201 287.788 276.313

Bruto marge 69.835 67.114 57.626 53.714 60.209 69.366 68.505 69.152 81.621 79.987

Kosten 54.926 50.683 47.917 47.491 53.591 58.186 55.658 56.457 65.222 58.912

Afschrijvingen 3.779 5.334 4.288 4.659 5.232 4.775 5.750 5.456 5.799 5.465

Bedrijfsresultaat 11.130 11.097 5.421 1.564 1.386 6.405 7.097 7.239 10.600 15.610

Resultaat deelnemingen 601 601 586 579 496 441 909 104 331 1.315

Rentelasten -1.074 -1.647 -1.690 -1.502 -2.590 -2.361 -1.671 -1.574 -2.776 -2.725

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

Belastingen -2.180 -2.008 -783 1.008 3.304 -1.090 -1.234 -1.126 -1.206 -3.281

Groepsresultaat na belastingen 8.477 8.043 3.534 -2.655 -9.313 3.395 5.101 3.202 4.149 10.919

Vermogen

Vaste activa 100.140 97.647 101.576 102.952 108.273 105.221 104.470 96.279 95.863 89.243

Werkkapitaal:

Voorraden, vorderingen en kas 57.620 54.133 52.832 49.777 55.952 63.654 60.264 63.521 75.953 81.739

af: Crediteuren en overige schulden -24.202 -24.201 -21.166 -18.145 -25.807 -21.011 -21.310 -21.163 -21.194 -22.501

Netto geinvesteerd vermogen 133.558 127.579 133.242 134.584 138.418 147.864 143.424 138.637 150.622 148.481

Groepsvermogen 88.001 80.945 74.743 71.180 77.216 87.540 86.343 82.508 78.990 78.507

Voorzieningen 11.188 11.421 10.345 10.680 11.998 13.988 13.930 13.609 14.266 13.847

Langlopende bankschulden 26.500 35.500 52.875 55.000 62.000 62.000 62.000 62.000 54.500 42.000

Kortlopende bankschulden 8.008 2.337 10.454 8.742 1.108 0 0 0 2.866 14.127

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

Totaal financiering 133.558 127.579 133.242 134.584 138.418 147.864 143.424 138.637 150.622 148.481

Medewerkers en investeringen

Aantal medewerkers per jaareinde 678 644 610 544 680 788 769 759 835 842

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

Investeringen in vaste activa 6.056 1.151 4.761 3.862 11.616 6.278 14.044 7.872 13.149 12.872

Kengetallen

Bruto marge / netto omzet 31,5% 31,3% 29,8% 29,5% 29,7% 29,7% 30,3% 28,7% 28,4% 28,9%

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

Bedrijfsresultaat / netto geinvesteerd vermogen 8,5% 8,5% 4,0% 1,1% 1,0% 4,4% 5,0% 5,0% 7,1% 11,0%

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

Rentedragende financiering / eigen vermogen 39,1% 43,5% 64,4% 74,1% 63,7% 52,9% 50,0% 51,5% 72,6% 71,5%

Gegevens per aandeel (x € 1,-)

Eigen vermogen  80,13  77,52  72,32  69,07  74,94  84,91  83,68  80,00  76,61  76,15 

Netto resultaat  7,72  7,54  3,30  -2,70  -9,25  2,96  4,60  2,81  3,76  10,30 

PAP-koers  46,76  36,04  22,43  21,59  29,30  36,63  37,68  45,31  54,20  54,56 

Dividend  3,09  3,02  1,22  -    -    1,19  1,84  1,12  1,50  4,12 

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

2016
• Bouw Broeinest Rotterdam
• Verhuizing Stiho Van Hoof naar  

Stiho-bouwplein Den Bosch
• Verbouwing Bouwmaat XL Haarlem
• Uitwijk + nieuwbouw Bouwmaat XL 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



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 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 Groningen Verlengde Bremenweg 16 9723 JV Groningen 050 - 313 04 33

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

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

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

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

Baars & Bloemhoff Inspiratiecentrum Wenckebachweg 165 1096 AM Amsterdam 020 - 560 76 22

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 Zaandam Rijshoutweg 12 1505 HL Zaandam 075 - 612 00 99

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 Eindhoven De Hurk Lodewijkstraat 16 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 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


