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Fundament
De Stiho Groep levert materialen, diensten en advies aan bouwers en andere 
professionele verwerkers in Nederland. De vier groothandelsformules Stiho, 
Giebels, Baars & Bloemhoff en Bouwmaat hebben elk een eigen assortiment 
en dienstverlening gericht op een specifiek segment van de bouwnijverheid.

Eind 2015 heeft de groep 37 vestigingen, bemand door 644 medewerkers.

De Stiho Groep is een zelfstandige professionele onderneming met een 
familiair karakter. De aandelen zijn in het bezit van de oprichtersfamilie, het 
management en de medewerkers.

De Stiho Groep streeft ernaar met haar formules de best gewaardeerde duurzame 
toeleverancier van Bouwend Nederland te zijn. Tegelijkertijd willen we een 
topwerkgever zijn voor mensen die willen werken aan hun eigen ontwikkeling en 
het succes van De Stiho Groep. We opereren financieel behoudend en hechten 
grote waarde aan langdurige en open relaties met klanten, leveranciers, mede- 
werkers en aandeelhouders. Alle activiteiten worden uitgevoerd met respect 
voor leefomgeving, milieu en maatschappij.

… ZIJN TEAMSPELERS
Samen bepalen we doelen en verbinden ons aan het resultaat. We zijn loyaal,  
informeren en inspireren elkaar en vieren onze successen. We tonen interesse 
voor de ander, verdelen taken en verantwoordelijkheden en schenken elkaar  
vertrouwen. Ons team is onderdeel van een groter team.

… ZIJN ONDERNEMEND
Gaan voor het beste resultaat betekent initiatieven nemen, problemen signaleren, 
oplossingen aandragen: proactief en creatief zijn. Dat betekent veerkracht  
tonen en werken aan verbetering. Steeds opnieuw de leermomenten ontdekken 
en buiten de eigen kaders kijken en denken. We stellen ons vooruitstrevend en 
grensverleggend op.

… ZIJN INTEGER & VERANTWOORDELIJK
Onze waarden en normen naleven en daarop aangesproken kunnen worden.  
De ander en zijn eigendommen respecteren. Problemen eerst bespreken met  
de betrokkene. Open en eerlijk met elkaar praten en afspraken serieus nemen: 
dus doen wat je zegt. Betrouwbaar zijn en leren van je fouten.

… DOEN ALLES MET PLEZIER EN PASSIE!

Profiel

Missie

Wij
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NEDERLAND HERSTELT
Het jaar 2015 is voor het bedrijfsleven in 
Nederland vooral een jaar van economisch 
herstel: bedrijven krabbelen op na 7 moeilijke 
jaren, de overheidsfinanciën komen langzaam 
weer op orde en de huizenmarkt herstelt zich. 
Het vertrouwen van de consumenten groeit, 
men is meer bereid grote aankopen te doen. 
De politiek poldert met een minderheidskabinet 
vrolijk door en besluit zelfs om de belastingen 
te verlagen.

GEZOCHT: OPLOSSINGEN
Enkel goed nieuws dus? Helaas niet. De wereld 
om ons heen is in 2015 grimmiger geworden. 
Natuurrampen zoals de aardbevingen in Nepal 
zijn niet te vermijden. Maar de meeste rampen 
zijn 'mensrampen'. De aanhoudende oorlog  
in Syrië en Irak slingert als een centrifuge  
ellende de wereld in. De terreur in Parijs  
(Charlie Hebdo en Le Bataclan) komt heel 
dichtbij. In steden verder weg worden elke 
week aanslagen op onschuldige mensen 
gepleegd, maar die halen onze kranten niet 
meer. Veel gezinnen proberen weg te komen 
van oorlog en ellende, maar Europa weet 
op dit moment geen menselijke oplossing te 
vinden voor de stroom vluchtelingen.

NAAR EEN BETER MILIEU
Op een ander front wordt in 2015 wel vooruit-
gang geboekt: het milieu. In december worden 
in Parijs wereldwijde afspraken gemaakt om 
de opwarming van de aarde te beperken.  
Het besef groeit dat we anders om moeten 
gaan met energie en grondstoffen. Elektrisch 
rijden wordt steeds gewoner, afval scheiden 
gaat inmiddels verder dan GFT en restafval en 
voor zonnepanelen op het dak kun je subsidie 

2015: een jaar van economisch herstel, 
maar ook van politieke spanningen en een 
toegenomen gevoel van onveiligheid in de 
wereld. Al met al een jaar van tegenstellingen,  
maar ook van een rooskleurige blik op de 
toekomst. De markt trekt aan en De Stiho 
Groep speelt daarop in.

JAAROVERZICHT
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aanvragen. De Stiho Groep draagt haar steentje 
bij met verantwoord gekapt hout (FSC),  
energiebesparing en zuinige/schone auto’s. 
Een hoopvolle ontwikkeling.

WONINGBOUW LOOPT VOOROP
Ook de marktsituatie in Nederland is hoopvol. 
Het vertrouwen in de woningmarkt komt terug. 
Bij lage hypotheekrentes worden meer huizen 
verkocht en stijgen de prijzen. In sommige 
steden staan de kopers weer in de rij. Ook het 
bedrijfsleven heeft meer lucht en durft weer 
te investeren. Dit alles zorgt voor een groei 
van de bouwsector met ca. 6%, waarbij de 
woningbouw vooroploopt. Overigens profiteren  
niet alle bouwbedrijven. Aannemers die  
afhankelijk zijn van de aanbestedingsmarkt  
en de inframarkt, hebben het nog moeilijk.  
De groei zit vooral bij bedrijven die heldere 
keuzes gemaakt hebben en hun bedrijfs- 
modellen hebben aangescherpt.

DE STIHO GROEP GROEIT FLINK
Ook wij hebben het een lange periode moeilijk 
gehad. We hebben die jaren doorstaan met 
een combinatie van afslanken en dooront-
wikkelen. Het plan voor 2015 was om alle 

puzzelstukjes op hun plaats te leggen. En om 
even niet te investeren, maar de uitvoering 
te optimaliseren. We zijn beloond met een 
stevige omzetgroei van 11%. Die groei is breed 
gedragen door alle formules binnen de groep. 
We doen het goed als je het vergelijkt met de 
groei van de bouwsector (6%) en met de groei 
in de bouwmaterialenhandel (9%). 

BOUWEN AAN STERKE TEAMS
De groeiende omzet vraagt om gerichte 
versterking van de organisatie. We groeien in 
2015 met ca. 20 fulltimebanen naar gemid-
deld 523 fulltimers. Aan het eind van het jaar 
staat de teller op 545 fulltimers, ingevuld door 
644 mensen. Dankzij de groei hebben we 
de introductiedagen nieuw leven ingeblazen: 
elke nieuwe medewerker wordt een dag lang 
verwelkomd en in de watten gelegd door 
het complete directieteam. Verder blijven we 
bouwen aan sterke teams. Het ziekteverzuim 
is effectief aangepakt en daalt van 5% naar 
3,9%. Bovendien is er veel energie gestopt in 
het trainen van de medewerkers. Niet alleen 
individueel, maar ook in teamverband. Voor de 
verkoopteams van Stiho gaat dat op speelse 
wijze: “Pricing, The Game” zorgt voor menig  

 De Stiho Groep: alle formules samen 
zorgen voor een sterke organisatie.

‘ De groei zit 
vooral bij  
bedrijven  
die heldere 
keuzes  
hebben  
gemaakt en 
hun bedrijfs-
modellen  
hebben aan- 
gescherpt’

JAAROVERZICHT
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speelse en leerzame avond. Bij Baars & Bloemhoff 
volgden alle commercieel medewerkers in 
teamverband een Krauthammer verkooptraining. 
Bouwmaat is gestart met de voorbereiding op 
de nieuwe strategie 2020: ‘Verbinden'. Het 
verder ontwikkelen van iedere medewerker is 
hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

TEVREDENHEIDSMETING  
DE STIHO GROEP: TROTS
Ook is in 2015 voor het eerst een tevreden-
heidsonderzoek gehouden waaraan maar liefst 
84% van de medewerkers heeft deelgenomen. 
De resultaten hiervan zijn meer dan om trots 
op te zijn. De Stiho Groep scoort overall een 7,6 
en bovengemiddeld op betrokkenheid, gedreven- 
heid en tevredenheid. We staan hiermee in de 
top 3 van vergelijkbare bedrijven. Hier gaan we 
de komende jaren op voortbouwen.

VOORZICHTIG INVESTEREN
Zoals gezegd hebben we ons een jaartje 
ingehouden met investeren. Het investerings-
bedrag is het laagste in 10 jaar. Toch zijn er 
mooie dingen gerealiseerd. Zoals de ope-
ning van het eerste Broeinest in Eindhoven. 
Hierover lees je meer op pagina 22. In deze 
tijd krijgen investeringen ook een andere vorm: 
we verschuiven van investeren in ‘bakstenen’ 

naar investeren in dienstverlening. Een nieuw 
samengesteld team richt zich op alle vormen 
van digitale dienstverlening aan de klant. 

NIEUWE GEZICHTEN EN NIEUWE ROLLEN
Ook in de directie verandert er het een en 
ander. De leiding van onze Bouwmaten gaat in 
2015 over van Jan Getkate naar Laurens van 
Kampen. En onze Raad van Advies verwelkomt 
in 2015 Huub van Rozendaal, hij lost Pieter  
van Oord af. Aan het eind van 2015 volgt  
een wisseling van rollen: Pieter Pelt wisselt na 23 
jaar zijn rol als algemeen directeur voor die van 
commissaris. Met de leden van de Raad van 
Advies vormt hij sinds 1 januari 2016 de nieuwe 
Raad van Commissarissen. De nieuwe groeps-
directie bestaat dan uit Marco Harkes (voorzitter 
groepsdirectie en directeur Stiho & Giebels), 
Bart Dekkers (Baars & Bloemhoff), Laurens van 
Kampen (DSG Bouwmaten) en Pjotr Snikkers 
(financieel directeur). We beginnen aan een 
nieuwe fase van ons familiebedrijf: even geen 
lid van de familie Pelt in de directie. Maar wel 
voorbereid om leden van de volgende generatie 
te verwelkomen. 

NIEUWE AFSPRAKEN MET PARTNERS
2015 is ook een jaar van nieuwe afspraken. 
Door de betere resultaten was er ruimte om 

 De groepsdirectie van De Stiho 
Groep heeft vertrouwen in de toekomst.

JAAROVERZICHT
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de afspraken met onze huisbankiers Rabo 
en ING te verbeteren en vereenvoudigen. 
Voor de controle van de jaarrekening hebben 
we EY geselecteerd als nieuwe accountant. 
Verder hebben we onze samenwerking met 
Ter Steege uit Rijssen vereenvoudigd: we gaan 
verder als partners in Bouwmaat Nederland. 
Ter Steege wordt daarbij volledig eigenaar 
van de Bouwmaat-vestigingen in Groningen 
en Enschede. En wij worden volledig eigenaar 
van Bouwmaat Amersfoort. Tot nu toe deelden 
we die drie vestigingen. We profiteren in 
2015 ook van afspraken die we de laatste 
jaren gemaakt hebben met inkooppartners. 
De samenwerking met Veris, Holzring en Zevij 
gaat uitstekend en werpt haar vruchten af.

FINANCIEEL SUCCESJAAR
In 2014 waren we tevreden met een ‘beschei-
den winst’ van € 3,5 miljoen. 2015 is financi-
eel een echt succesjaar. De basis daarvan is 
uiteraard de omzet, die sneller stijgt dan de 
kosten. Daarnaast zien we onze bruto marge 
duidelijk stijgen naar 31,3% van de omzet.  
We concentreren ons al jaren op omzet met 
de hoogste toegevoegde waarde voor de 
klant. Daarmee stijgt de bruto marge. Ook 
keuzes binnen het assortiment, afspraken met 
leveranciers en verstandig prijsbeleid dragen  
bij aan deze stijging. Uiteindelijk staat er  
onderaan de streep een prachtige winst van  
€ 8 miljoen. We zijn er trots op dat alle formules 
een substantiële bijdrage aan dit resultaat 
leveren.

FLINK AFLOSSEN
Een grote verbetering de afgelopen jaren is de 
beheersing van het werkkapitaal: het bedrag aan 
voorraden, vorderingen op klanten en schulden 
aan leveranciers. Voor elke euro omzet gebruiken  
we nu 14 cent netto werkkapitaal, 10 jaar 
geleden was dat nog 22 cent. Beheersing van 
het werkkapitaal, gecombineerd met beperkte 
investeringen en een hoog resultaat levert ons 
de hoogste kasstroom ooit. De operationele 
kasstroom na investeringen komt uit op  
€ 13,7 miljoen. We gebruiken deze kasstroom 
om in 2015 € 17 miljoen af te lossen op 
langlopende schulden. Het eigen vermogen 
stijgt door winstinhouding naar € 80,9 miljoen.

NIEUWE HUURDERS
Uit de vereenvoudiging van onze activiteiten 
hebben we ongebruikt vastgoed overgehou-
den. Gelukkig hebben we in 2015 een aantal 
nieuwe huurders mogen verwelkomen. Toch 
blijft nog een flinke oppervlakte aan vastgoed 
ongebruikt, waarvoor een nieuwe bestemming 
gezocht wordt. Deze terreinen en panden 

zijn uiteraard voorzichtig gewaardeerd in de 
balans. We zien dat met het aantrekken van 
de economie ook de belangstelling voor be-
drijfsterreinen weer groeit. We verwachten in 
2016 en volgende jaren een mooie opbrengst 
uit ons vastgoed.

90 JAAR JONG
Het jaar 2016 belooft een mooi jaar te worden. 
We zien dat klanten goed in het werk zitten. 
Daarmee verwachten we opnieuw een toena-
me van de omzet en een goed resultaat. Dat 
biedt ruimte om door te gaan met het ontwik-
kelen van onze formules, onze dienstverlening 
en sterke teams. We gaan investeren in een 
tweede Broeinest. En we komen met het elfde 
complete Stiho-bouwplein naar Den Bosch: 
Stiho Van Hoof uit Rosmalen verhuist in 2016 
naar een pand dat we in 2015 hebben aan-
gekocht. Daarnaast is er nog de nieuwbouw 
voor Bouwmaat Utrecht en gaat Bouwmaat 
Haarlem naar XL. En niet te vergeten: op  
4 maart 2016 is De Stiho Groep 90 jaar jong. 
We vieren dat in onze traditie met een huisves-
tingsproject in het buitenland. In mei en juni 
reizen 4 bouwteams met medewerkers, klan-
ten en relaties naar Cambodja. U leest meer 
over dit project op bladzijde 12.

VERTROUWEN
Als nieuw en jong directieteam hebben we 
vertrouwen in de toekomst. Dat is vooral 
vertrouwen in onze mensen en de kracht van 
onze teams. En vertrouwen in het vermogen 
van de organisatie om zich te blijven aanpas-
sen aan de wensen van de klant en een snel 
veranderende wereld. Wij hebben het vertrou-
wen gekregen van de familie om dit mooie 
bedrijf te leiden en te blijven ontwikkelen.  
De familie blijft een belangrijke rol spelen in het 
bedrijf. Wij zijn blij met dit vertrouwen!

Met vriendelijke groet,

‘ Onze  
organisatie 
heeft het 
vermogen 
om zich  
te blijven 
aanpassen 
aan de  
wensen van 
de klant’

JAAROVERZICHT
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De dag van het interview met Peter van Uhm 
is 15 december. Het zou winter moeten zijn, 
maar buiten schijnt een zonnetje en voelt het 
als lente. We mogen Peter thuis interviewen, 
in Nijmegen, waar zijn vrouw en hij zijn opge-
groeid. Eenmaal binnen staat er een labrador te 
kwispelen, maar die mag niet geaaid worden: 
het is een hulphond. Hierover zal hij later meer 
vertellen. Maar eerst vragen we hem naar zijn 
visie op leiderschap, op teams formeren, en op 
omgaan met tegenslag en weerstand. 

DURF KWETSBAAR TE ZIJN
Bij De Stiho Groep krijgen vaak jonge mensen 
een kans om een team te leiden. Het is belang-
rijk om dan de steun van je team te hebben. 
Maar dat is niet altijd eenvoudig. Van Uhm: 
“Als jonge leidinggevende beheers je vaak het 
vak in theorie, maar de praktijk is anders. Je 
moet dan ook bereid zijn de kennis en ervaring 
van de mensen om je heen te gebruiken. En 
dat betekent je kwetsbaar opstellen, er voor 
uitkomen dat je het soms even niet weet. 
Uiteindelijk weet jouw team echt wel dat jij de 
eindverantwoordelijkheid hebt. Een voorwaarde 
voor goed leiderschap is dat je met mensen in 
gesprek gaat.”

GOED LEIDERSCHAP
Wat maakt een leider een sterke leider? “De 
belangrijkste aspecten van leidinggeven zijn wat 
mij betreft integriteit, eerlijkheid en respect voor 
anderen. Als dat in je zit, dan neem je vanzelf 
de goede besluiten. Iedereen heeft in zijn leven 
verantwoordelijkheden: thuis, voor de mensen 
om je heen. Maar ook in het grotere geheel: ik 
vind dat ieder mens een steentje moet bijdra-
gen aan een betere wereld. Ik ken niemand die 
geen goede toekomst voor zijn kinderen wil.”

Peter vervolgt: “Een goed leider staat stil bij waar 
we vandaan komen, waar we nu staan en waar 
we heen gaan. Eerlijke, duidelijke en open com-
municatie: daarmee werk je aan vertrouwen. Als 
je wilt samenwerken, moet je de verbinding zoe-
ken. Dat betekent dat je soms je hand uit moet 
steken, en soms zelfs je nek voor een collega. 
Heel vaak is verbinding zoeken eenvoudig, klein. 
Aandacht geven: hoe gaat het met je, zullen we 
een kop koffie drinken.
Leiding geven is ook coachen en je mensen 
aanspreken. Als je iemand in een veilige om-
geving aanspreekt, dan zal hij luisteren. Door 
iemand aan te spreken investeer je in diegene. 
De andere kant is dat je tegen kritiek moet 
kunnen. Ik zei altijd: echte loyaliteit is drie keer 
nee kunnen en durven zeggen tegen de baas! 
Als de sfeer in een team goed is, dan komen de 
prestaties vanzelf.”

KEUZES MAKEN
“Bij Defensie beginnen officieren in een leiding- 
gevende functie. Je komt er al snel achter of dat 
bij mensen past of niet. Ik ben er verbaasd over, 
maar tegelijk ook trots op, dat we in Afghanistan 
meer dan 20.000 mensen hebben gehad, en dat 
het aantal mensen dat niet geschikt was in een 
leidende rol op één hand te tellen is. Dat komt 
aan de ene kant doordat mensen bij Defensie 
goed worden opgeleid, en aan de andere kant 
doordat Defensie keuzes durft te maken. Soms 
is dat hard, dan moet je tegen iemand zeggen 
dat hij op dat moment niet geschikt is voor die 
rol. Je moet mensen ook beschermen tegen 
zichzelf, leidinggeven is beslissingen nemen. 
Niets doen is geen optie.” In het boek ‘Peter van 
Uhm – Ik koos het wapen’, waarin hij aan auteur 
Sander Koenen zijn levensverhaal vertelt, komen 
de aspecten verantwoordelijkheid en respect 

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 sprak 
voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm over sterke 
teams. In de zaal kon je een speld horen vallen. Voor dit jaarverslag 
mochten we hem interviewen. We vroegen hem over leiderschap en 
verbinding.

IN GESPREK MET GENERAAL BUITEN DIENST

Peter van Uhm

‘ Integriteit, 
eerlijkheid 
en respect 
voor  
anderen: 
zit dat in je, 
dan neem 
je vanzelf 
de goede 
besluiten’

INTERVIEW
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keer op keer terug. “Respect is belangrijk. Ik 
heb dat geleerd bij Defensie. Ik kan oprecht 
zeggen dat dat me een beter mens heeft ge-
maakt. Het betekent dat ik beter leerde kijken 
naar mensen en hun krachten. Daarmee laat je 
mensen in hun waarde. De een heeft een hoog 
IQ, de ander een hoog EQ. Als je dat kunt zien 
in je team, haal je alles uit mensen wat er in 
zit. Het zit in bijna alle mensen om verantwoor-
delijkheid te nemen. Als je als leidinggevende 
altijd maar alles zelf doet, heb je eigenlijk geen 
respect voor je team, dan geef je impliciet aan 
dat zij het niet kunnen. Sámen problemen op-
lossen, daar gaat het om. En anderen zelfver-
trouwen geven: dat maakt mensen beter in wat 
ze doen. Als leidinggevende hoor je de credits 
te geven aan de mensen op de werkvloer, zelf 
hoef je niet op de voorgrond te staan. De baas 
dient. Bij Defensie krijgen mensen regelmatig 
een andere functie, zij blijven niet jarenlang 
hetzelfde werk doen. Dat is in het bedrijfsleven 
soms anders. Het is belangrijk dat je met elkaar 
blijft praten over veranderingen, zodat iedereen 
erin mee kan.”

UNITY OF EFFORT
Het bedrijfsleven kent een veel minder strakke 
hiërarchie dan Defensie. Peter: “Met hiërarchie 
is niets mis. Maar als je samenwerkt, dan 
ben je van gelijk niveau. Dat leidt tot positieve 
resultaten. Je moet mensen laten weten wat 
je wilt bereiken. Het hoe, dat vertel je er niet 
bij. Daar komen ze zelf wel uit. Je zult zien dat 
vrijwel iedereen zal handelen in de geest van 
de leidinggevende. Bij Defensie noemen we dat 
‘unity of effort’: alle inspanningen gaan in de 
richting die je wilt. Bij De Stiho Groep zag ik die 
unity of effort ook. Het bedrijf heeft respect voor 
zijn mensen. Waar krijg je nou meteen als je in 
dienst komt een aandeel? Je wordt direct  

deel van de familie. In de Hemd van het Lijf- 
sessies wordt daadwerkelijk geluisterd naar de 
medewerkers. En vergeet vooral humor niet op 
de werkvloer, dat is een krachtig wapen. Maar: 
er zit ook een zwart kantje aan humor, cynis-
me. Als je dit ervaart, moet je het onmiddellijk 
bespreekbaar maken.”

Peter werd uiteindelijk de hoogste generaal van 
Defensie. “Ik was me nooit bewust van mijn 
potentieel. Ik had geen carrièreplanning. Het 
waren altijd mijn leidinggevenden die meer in 
mij zagen en mij de kans gaven. Pas toen ik al 
heel lang werkte, dacht ik: ‘ik kan echt wat!’”

Peter Van Uhm besteedt ca. 80% van zijn werkbare uren aan 
MVO-gerelateerde organisaties. De Stichting Hulphond is er een 
van. Zijn vrouw Inge en hij zijn gastgezin voor een pup, totdat deze 
klaar is om als hulphond aan het werk te gaan. "Op dat moment 
dragen wij de hond weer over aan de stichting. Inge en ik noemen 
dat ons Fisherman’s Friend-momentje.” 
De hond gaat overal mee naartoe: de kermis, kinderboerderijen. 
Zo’n hond komt uiteindelijk terecht bij mensen uit vier doelgroe-
pen: mensen in een rolstoel, mensen met epilepsie, mensen met 
een trauma (zoals PTSS) en kinderen met gedragsstoornissen. 
Een hulphond heeft een aantal basisvaardigheden, en daarnaast 
levert hij ‘maatwerk’, afgestemd op de specifieke behoeften van 
zijn baasje. Peter: “Zo’n hond kan bijvoorbeeld het licht aan en 
uit doen, kastjes openen, een epilepsieaanval voorspellen zodat 

mensen medicijnen kunnen nemen of veilig kunnen gaan zitten 
of liggen zodat ze zich niet verwonden. In het kort verhoogt een 
hulphond de kwaliteit van iemands leven. Bij iemand met een 
trauma maakt de hond hem wakker bij een nachtmerrie zodat hij 
daarna weer kan gaan slapen en de volgende dag weerbaarder is. 
Het schrijnende is dat verzekeraars nog niet de helft van de kosten 
vergoeden die nodig zijn voor een hulphond, terwijl ze heel veel 
geld besparen. Mensen met bijvoorbeeld epilepsie vallen minder, 
er is minder thuiszorg nodig. Er worden  
80 tot 100 honden per jaar opgeleid. Na ca. 
10 jaar mag de hond met pensioen en 
wordt hij huishond, maar hij raapt dan in 
het begin vaak nog je sleutels op als jij ze 
laat vallen.”

Ambassadeur Stichting Hulphond

Peter van Uhm

 Peter van Uhm is ambassadeur van 
de Stichting Hulphond. Samen met zijn 
vrouw Inge is hij regelmatig gastgezin 
voor een pup.
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JOINING HANDS
In 2001 is De Stiho Groep in samenwerking 
met Habitat for Humanity gestart met het  
organiseren van bouwreizen. In de afgelopen 
15 jaar zijn we op vele plekken waar hulp nodig 
is geweest, soms zelfs meer dan eens. Zo hielpen 
we met in totaal 1079 Nederlandse vrijwilligers 
de lokale bevolking in o.a. de Filipijnen, Sri Lanka, 
India, Guatemala, Lesotho en Malawi. Tijdens 
een bouwreis steken medewerkers van De 
Stiho Groep, klanten en leveranciers samen de 
handen uit de mouwen om huizen te bouwen 
voor mensen die leven in gebieden die zijn 
getroffen door bijvoorbeeld natuurgeweld. In 
februari 2015 ging De Stiho Groep naar de 
Filipijnen, met 20 enthousiaste bouwers. Uren 
metselen in de brandende zon: het is het waard 
als je de gezichten van de mensen ziet voor wie 
je het doet.

BOUWEN IN CAMBODJA
In 2016 bestaat De Stiho Groep 90 jaar. Een 

mooie aanleiding om ook dan weer bouwreizen  
te organiseren. In mei en juni zullen 200 mensen 
afreizen naar Cambodja om daar in Siem  
Reap huizen en sanitaire voorzieningen te gaan 
bouwen. Cambodja is een van de armere 
landen van Zuidoost-Azië, en hoewel het land 
een economische groei doormaakt, kampt het 
wel met grote huisvestingsproblemen. Veel 
mensen zijn dakloos en hebben geen toegang 
tot gezondheidszorg en schoon water. 
In november 2015 is de groepsdirectie al op 
bouwreis naar Cambodja geweest. Financieel 
directeur Pjotr Snikkers: “Daar stonden we dan 
met een groep nijvere Hollanders te ploeteren in 
de Cambodjaanse klei. Dit project is gericht op 
de allerarmste mensen. Alle activiteiten vinden 
midden in het dorp plaats. De andere bewoners 
leven/helpen mee en vinden het fantastisch dat 
de armste dorpelingen geholpen worden. De 
mooiste reactie kwam van een 13-jarig meisje 
dat met haar broertje en oma samenwoont: 
"Dankzij dit mooie huis kan ik voortaan voor mijn 
oma zorgen. We hielden het niet droog. Zo’n 
bouwreis is in alle opzichten de moeite waard.”

STAGIAIRS
Maatschappelijk verantwoord ondernemen be-
tekent ook: investeren in de toekomst. De Stiho 
Groep doet dat onder andere door elk jaar een 
groot aantal stageplaatsen aan te bieden. In 2015 
waren dat er 64.

ROPARUN
De Stiho Groep was ook dit jaar weer vertegen-
woordigd bij de Roparun met Team71. Deze 

Verantwoord ondernemen betekent niet  
alleen materialen leveren die zo veel mogelijk
zijn geproduceerd met respect voor leef-
omgeving en milieu. Het betekent ook: 
samen projecten uitvoeren met een maat-
schappelijke waarde.

SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR EEN BETERE WERELD

sterkSamen
MVO
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estafetteloop van meer dan 500 km voert van 
Parijs of Hamburg naar Rotterdam. Door mee te 
doen aan de Roparun, wordt geld ingezameld 
voor zorg voor mensen met kanker. Team71 
bestaat niet alleen uit medewerkers, ook veel 
vrijwilligers dragen hun steentje bij. In 2015  
zamelde De Stiho Groep met sponsoring en 
loten ruim € 26.000 in!

VITALITEIT
De Stiho Groep doet niet alleen graag goed 
voor de wereld, ook is er veel aandacht voor 
de mensen die samen De Stiho Groep maken 
tot het bedrijf dat het nu is. Daarom is in 2015 
gestart met DSG Vitaal, een initiatief om een 
bijdrage te leveren aan de gezondheid en vita-
liteit van de werknemers van De Stiho Groep. 
Nederlands kampioen marathonlopen Paul 
Zwama is de motor achter DSG Vitaal. Hij gaat 
met medewerkers in gesprek, geeft tips om 
op een makkelijke manier meer te bewegen en 
beantwoordt vragen. Vitale mensen zijn zowel 
fysiek als mentaal sterker, dat heeft direct zijn 
weerslag op een team. 
DSG Vitaal slaat aan: er worden hardloopclinics 
georganiseerd, en op sommige plekken zijn 
de bureaus vervangen door staande werk-

plekken, om zo – ook als je een ‘zittend’ 
beroep hebt – letterlijk actiever te werken. 
Uit onderzoek blijkt dat actief bewegen een 
positief effect heeft op je hersenen. Je wordt 
creatiever en komt sneller tot oplossingen. 
Door zelf vitaal te blijven, draag je bij aan een 
vitaal bedrijf.

‘ We hielden 
het niet 
droog. Zo’n 
bouwreis 
is in alle 
opzichten 
de moeite 
waard’

 In november 2015 ging de groeps- 
directie op bouwreis naar Cambodja.

 Met DSG Vitaal krijgen medewerkers 
van De Stiho Groep de gelegenheid fitter 
te worden, fysiek en mentaal. Op de foto: 
collega Koen Oskam.
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Het is 1926. De Bijenkorf opent het eerste waren- 
huis in Den Haag, de allereerste Hema opent de 
deuren in Amsterdam en na een militaire staats-
greep wordt Portugal een rechtse dictatuur. In 
deze ‘roaring twenties’ worden de rumba, de 
charleston en de foxtrot gedanst. En de 26-jarige 
Gerrit Sybrand Pelt, hij twijfelt. Zal hij wel of niet 
het houthandeltje Harff aan de Oudegracht in 
Utrecht overnemen? Zijn verloofde Risje Mulder is 
klaar met het getob en stuurt hem een telegram: 
‘Nu of nooit!’ Gerrit koopt de houthandel voor 
5000 gulden. Hoe hij in de houthandel terecht-
komt? Wel, de familie Pelt houdt er een bepaalde 
wijsheid op na: ‘Als je kon leren in de familie Pelt, 
werd je arts of notaris. Als je niet kon leren, ging 
je het houtvak in of naar het buitenland.’ 

AANDELEN
Gerrit richt zijn bedrijf op met een startkapitaal van 
50.000 gulden, verworven door aandelen uit te 
geven. Op 2 september 1926 is de NV Stichtsche 
Houthandel een feit. Het doel van het bedrijf:  
‘... de handel in vuren, grenen en fijnere hout- 
soorten, triplex, multiplex, en eternietplaten en 
aanverwante artikelen (...) en het verrichten van 
alle handelingen en werkzaamheden die met dit 
doel in verband staan.’ Al in de beginjaren bedrijft 
De Stichtsche Houthandel marketing. ‘Bij ons 
ligt klaar wat u zoekt,’ staat op het bord aan de 
gracht.
Het hout dat Gerrit inkoopt, komt met dekschuiten 
naar de Oudegracht. Van daaruit gaat het met 
handkarren of paard en wagen naar de klant. In 
1927 richt concurrent Jongeneel een autobedrijf 
op om het hout per vrachtwagen naar de klanten 
te vervoeren. Pas vele jaren later zal de Stichtsche 
Houthandel in vrachtwagens investeren.

VAN CRISIS NAAR OORLOG
In 1929 breekt een wereldwijde crisis uit. Toch 
gaan de zaken goed. Gerrit en Risje trouwen en 
in 1931 breidt Gerrit uit met een fijnhouthandel 
aan het Visschersplein 1a in Utrecht. In 1940 
heeft de Stichtsche Houthandel 14 grachten- 
kelders en 3 pakhuizen. Maar de Duitse bezetter 
legt de handel aan banden. Er kan weliswaar hout 
worden geïmporteerd uit het neutrale Zweden, 
maar alleen met goedkeuring van Duitsland 
én de bereidheid om aan Duitsland te leveren. 
Tot overmaat van ramp pleegt een van Gerrits 
medewerkers een grote diefstal. Aan het eind 
van de oorlog is er van het bedrijf weinig over. In 
1946 zijn er nog 4 medewerkers en Gerrit kan 
de huur van zijn panden niet meer opbrengen. 
In 1948 brengt hij alle bedrijfsonderdelen onder 
op een terrein aan de Wittevrouwensingel in 
Utrecht. De waarde van de grond blijft stijgen en 
de bank blijft bereid geld te lenen. Zo’n nieuw 
begin vraagt om een nieuwe naam! In 1950 
wordt het bedrijf omgedoopt tot Stiho. En als in 
1954 zoon Pieter Gerrit - Piet - in de zaak komt, 
investeert het bedrijf in een vrachtauto. Levertijd: 
een jaar!

ALLES VOOR DE KLANT
Al in de jaren 50 staat Stiho erom bekend dat 
het allerlei voorbewerkt hout op voorraad heeft. 
De concurrentie heeft alleen ruw hout liggen en 
bewerken duurt minimaal een week. Opmerkelijk 
is dat Stiho het hout laat voorbewerken bij  
Jongeneel, want die heeft een machinale. Maar 
als Jongeneel die volledig zelf wil gaan gebruiken, 
investeert Stiho in 1965 in een eigen machinale. 
In datzelfde jaar krijgt Gerrits zoon Piet de leiding 
over het bedrijf. 

‘Wie het verleden kent en zichzelf heeft leren kennen, vindt zijn missie in 
het leven,’ aldus Pieter Pelt over de geschiedenis van Stiho en De Stiho 
Groep. Een bijzonder verhaal over een bijzonder bedrijf.

‘Nu of nooit’
DE STIHO GROEP 1926-2016

GESCHIEDENIS
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GESCHIEDENIS

REVOLUTIONAIR OPSLAGSYSTEEM
Al in de jaren 70 onderscheidt Stiho zich door 
een goed lopend afhaaltraject. Het gros van 
de materialen wordt bezorgd, maar er komen 
steeds meer haalklanten. En Piet bedenkt een 
revolutionair nieuw systeem voor houtopslag. 
Hout werd eerst opgeslagen in pakken van  
1 x 1 meter x de lengte. Piet bedenkt dat het 
handiger is om die pakken in vieren te splitsen. 
De handvoorraad komt op pakhoogte en de rest 
op voorraad erboven. Zo kunnen in een beperk-
te ruimte veel meer verschillende maten en dus 
kubieke meters hout worden opgeslagen. Het 
hout wordt voortaan op lengte geordend, niet 
meer op kopmaat. Hiermee wordt Stiho een van 
de efficiëntste houthandels van Nederland. De 
concurrentie zal dit systeem uiteindelijk kopiëren. 
Er komen zelfs houthandelaren uit het buitenland 
kijken!

1985: PIETER PELT! 
We maken een sprong naar 1985. Piets zoon 
Pieter rondt in 1985 zijn studie bedrijfskunde 
af. Pieter staat niet per se te springen om in zijn 
vaders voetsporen te treden: ‘Ik herinner me de 
stoffige Wittevrouwensingel.’ Maar uiteindelijk 
hoort hij van jaargenoten hoe het er elders aan 
toegaat en verandert hij van gedachten. Na zijn 
studie doet hij eerst in Scandinavië ervaring op 
in het houtvak. In 1987 krijgt hij de leiding over 
de vestiging in Wijchen – met een extra krap 
budget.

VAN 240 NAAR 400 MEDEWERKERS
Met de ovename van SEN (Southern Evans 
Nederland, hierin zaten hout- en bouwmateria-
lenhandels) in 1989 stijgt het personeelsbestand 
in één klap van 240 naar 400. Vanaf het begin in 
1986 is Stiho betrokken bij Bouwmaat Nederland. 
Als Piet in 1993 met pensioen gaat, wordt Pieter 
directeur.

SOCIALE ORGANISATIE
In 1994 heeft het bedrijf 14 vestigingen, 400 
medewerkers en 211 miljoen gulden omzet. 
Pieter voert een aantal veranderingen door. Hij 
richt een Ondernemingsraad op en de Raad 
van Commissarissen krijgt meer gewicht in het 
bestuur van het bedrijf. Tot de komst van Pjotr 
Snikkers in 1998 is Pieter de enige directeur van 
De Stiho Groep en business unit manager van 

Stiho. Pieter en Pjotr werken in 1999 het  
PersoneelsAandelenPlan uit. In 2000 neemt 
Stiho Baars & Bloemhoff over in Spijkenisse, 
Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. En bij 
het 75-jarig bestaan van het bedrijf in 2001, 
organiseren ze geen jubileumfeest maar een 
bouwreis naar de Filipijnen, waar in één week  
76 huizen worden gebouwd. 

VAN TOPJAAR TOT DIEPE DALEN
In 2007 draait De Stiho Groep een topjaar, met 
een nettowinst van 10,9 miljoen euro. Maar in 
2008 komt crisis. Hoewel De Stiho Groep in 
2009 het eerste Stiho-bouwplein opent, treft 
de crisis ook De Stiho Groep: vijf van de acht 
distributiecentra gaan dicht, er vallen gedwongen 
ontslagen. Van 2008 tot 2013 valt een derde  
van de omzet weg. Zwarte bladzijden in de  
geschiedenis van het bedrijf. 

VOORUITKIJKEN
90 jaar later is De Stiho Groep er nog steeds, 
sterker dan ooit. Met het besluit van Pieter om 
toe te treden tot de Raad van Commissarissen 
en zijn functie van algemeen directeur neer te 
leggen, is er ruimte ontstaan. Voor zichzelf, en 
voor de volgende generatie: zijn vier kinderen en 
halfbroer en -zus. Welke rol zij zullen gaan spelen 
in De Stiho Groep, zal de toekomst uitwijzen. 

Alle medewerkers bouwen samen verder aan de 
geschiedenis van De Stiho Groep. Zoals Pieter 
het zo mooi verwoordt: ‘Als ik terugkijk hoe we 
de oude uitdagingen hebben aangepakt en 
opgelost, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we 
de wereld nóg mooier gaan maken.’

‘ Hout- 
handelaren 
uit het  
buitenland 
komen  
Stiho’s  
unieke  
systeem  
voor hout- 
opslag  
bekijken’
 

 De stamboom van de familie Pelt. 
Helemaal onderaan staat de nieuwe 
generatie: de kinderen en halfbroer en 
-zus van Pieter

Gerrit Sijbrand
(1899 - 1982)

Risje Mulder
(1901 - 1996)

Adriaan
(1941)

Tineke

Peter Hans Marina Machteld Cornelis Wolter Marjolein Pepijn

Eva Adriaan Pien Noortje Janneke RenéeOlivier

Marga Botman
(1956)

Pieter Gerrit
(1929 - 2004)

Pieter
(1959)

Adriaan
(1962)

Marjon

Daan
(1992)

Bas
(1989)

Renée
(1988)

Joost
(1994)

Willemien
(1987)

Gijs
(1989)

Gerrit Jan
(1957)

Laurette

Jacqueline Noorlander
(1931)

Janneke + Bob
(1931)

Marina + Cees
(1933)    

Renée
(1966)

Erick
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Stiho bedient de aannemerij.  
Het assortiment bestaat uit bouw- 
materialen, hout en plaat. Klanten 
hebben de mogelijkheid hun spul-
len af te halen, eenvoudig online 
te bestellen of door Stiho te laten 
bezorgen door heel Nederland. 
Stiho spant zich in om klanten te 
ontzorgen door kennis, diensten en 
een ruim assortiment te ontsluiten 
voor alle marktpartijen in de bouw. 
Kennis van materialen en toepas-
singen, logistieke dienstverlening 
tot op de bouwplaats en elektroni-
sche toegankelijkheid voor klanten 
zijn daarbij speerpunten.

www.stiho.nl

Voor het gemak van de afhaalklant combineren Stiho 
en Giebels hun assortiment onder één dak: zo hoeft 
de klant vanaf de bouwplaats maar naar één adres te 
rijden voor het afhalen van alle bouwmaterialen, hout, 
plaat, ijzerwaren en gereedschappen. Het complete  
afhaalassortiment wordt aangevuld met showopstellingen 
voor deuren, hang- en sluitwerk, stenen, dakpannen,  
gevelbekleding en een uitgebreide collectie werk-
kleding. Ook het bedrukken van werkkleding en het 
maken van sleutels behoort tot de standaarddiensten.
Inmiddels zijn er tien van deze gecombineerde  
vestigingen onder de naam Stiho-bouwplein én kan  
er voor beide formules eenvoudig online besteld  
worden via www.stiho-bouwplein.nl

Giebels, opgericht in 1903 en 
sinds 2009 onderdeel van De Stiho 
Groep, is een specialist in ijzerwaren 
en gereedschappen. Met een ruim 
assortiment hang- en sluitwerk, 
gereedschappen, machines, beves- 
tigingsmaterialen en persoonlijke  
beschermingsmiddelen, bedient 
deze formule de aannemerij en  
andere bouwers. Giebels staat  
bekend als leverancier met een  
diep assortiment en kennis van 
zaken. 

www.giebels.nl

De Stiho 
Groep
Stiho en Giebels, Baars & 
Bloemhoff en Bouwmaat:  
verschillende formules, maar 
allemaal deel van De Stiho 
Groep. En allemaal met de 
focus op de klant, om deze 
succesvol te maken.

Groningen

Zwolle

Utrecht

Hilversum

Wijchen

Amsterdam Amstel
Amsterdam Houthavens

Beverwijk

Haarlem

Haarlem-Zuid

Schiedam
Tilburg

Alkmaar

Nieuwegein

Helmond

Rosmalen

FORMULES
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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 on-
derhoudsbranche. 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

Met Baars & Bloemhoff haalt de interieurbouwer en  
meubelmaker het beste uit zichzelf. Hij kan er terecht voor 
het juiste advies en het perfecte decoratieve plaatmateriaal. 
Tegelijkertijd inspireert Baars & Bloemhoff de interieur- 
architect met de nieuwste merken en materialen. Zodat hij 
het ideale interieur kan 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.
In 2015 werd in Eindhoven Broeinest geopend, dé  
ontmoetingsplek voor de creatieve maker. Broeinest biedt 
alles wat hij nodig heeft. Zoals de bibliotheek met meer dan 
2000 unieke materialen. Flexwerkplekken en ruimtes voor 
brainstormsessies. De goed uitgeruste werkplaats met 
handgereedschap en een lasersnijder. En inspiratie opdoen 
kan tijdens de vele workshops, ontbijtsessies en lezingen. 
Baars & Bloemhoff: ruimte voor ideeën. 

www.baars-bloemhoff.nl | www.broeinest.nl

In 2015 werd 
Broeinest 
geopend: dé  
ontmoetings- 
plek voor 
de creatieve 
maker

Nieuwegein

Helmond

Alkmaar

Tilburg
Alphen a/d Rijn

Amersfoort

Arnhem

Eindhoven
Ekkersrijt

Heerlen

Eindhoven
De Hurk

Katwijk

Leiden

Purmerend

Haarlem

Hoofddorp

UtrechtUtrecht

Schiedam

Zaandam

Eindhoven

Amsterdam Amstel

Vestigingen van De Stiho Groep

FORMULES
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CO-CREATIE
Het is niet voor niets een cliché: samen sta je 
sterker. Dat geldt niet alleen voor teams, maar 
ook voor de samenwerking met leveranciers en 
klanten. In 2015 hebben Stiho en Giebels laten 
zien dat ze daarin flink gegroeid zijn. Mark van 
Breukelen, Sales Manager: “Het ultieme voor-
beeld is Slagkracht, een geheel aan diensten die 
door Stiho sámen met klanten zijn ontwikkeld. 
Denk aan oplossingen op het vlak van logistiek, 
assortiment en digitaal. Logistiek gebeurt er veel 
bij Stiho en Giebels. Denk aan lossen op hoogte 
en speciale doorlooptijden voor bezorgorders. 
Op het gebied van materialen voorziet Slagkracht  
in klantspecifieke assortimenten, zodat de klant 
bij Stiho en Giebels altijd precies vindt wat hij  
nodig heeft. Slagkracht verbindt bouwmaterialen, 
hout, plaat, ijzerwaren en gereedschappen: de 
kracht van de combinatie is hierin meer dan ooit 
zichtbaar. De wereld wordt steeds digitaler. Stiho 
en Giebels haakt daarop in met bijvoorbeeld de 
Bestel app. In de app staan exact de materialen 
die de specifieke klant vraagt en de app biedt 
daarnaast handige opties om extra info in te 
vullen. Met Slagkracht zegt Stiho niet voor niets: 
samen zoeken we het hogerop!”

ONDERHOUDNL
In september tekende Stiho een partner- 
overeenkomst met OnderhoudNL, een onder-

nemersorganisatie van specialisten in onderhoud. 
Mark van Breukelen: “Een van de pijlers waarop 
OnderhoudNL zich richt is de bedrijfsvoering van 
de aangesloten leden verder te professionaliseren, 
zodat de vastgoedonderhoudsector zich ontwik-
kelt tot een efficiënte en innovatieve branche. Als 
partner van OnderhoudNL is Stiho daar nu nauw 
bij betrokken.”

STIHO FSC NETWERKCLUB
Een ander krachtig voorbeeld van samenwerken 
is De Stiho FSC Netwerkclub. Deze telt steeds 
meer leden! Nanne Batelaan, Formule manager: 
“Stiho werkt hiervoor samen met FSC® Nederland, 
de adviseurs Bouwbinder BV en Ingenieursbureau 
Evan Buytendijk BV en certificerende instelling 
SKH. Samen spannen zij zich ervoor in om klanten 
van Stiho over te halen het FSC-certificaat te 
behalen. De voordelen? Klanten krijgen een  
substantieel voordeel op de jaarlijkse kosten van 
het certificaat, ze krijgen een jaar lang gratis  
ondersteuning vanuit FSC Nederland bij marketing 
en communicatie over hun certificaat én ze  
hebben daarmee beter toegang tot duurzame
opdrachtgevers. In 2015 organiseerde Stiho  
8 FSC Netwerkclubavonden waarop klanten meer 
informatie kregen en zich konden aanmelden voor 
certificering. In 2016 gaat de Stiho FSC Netwerk-
club verder: Stiho gaat klanten helpen om hun 
certificaat nog beter in te zetten!”

Stiho en Giebels, deze twee specialisten opereren 
samen onder één dak. Met recht ‘de kracht van 
de combinatie.’ Over co-creatie, private label en 
de Stiho FSC Netwerkclub.

Stiho en
Giebels
SAMEN STERK BIJ

STIHO EN GIEBELS
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PRIVATE LABEL
Ook de contacten met leveranciers zijn van groot 
belang. Stiho werkt met zeven partnerleveranciers 
en creëert hiermee krachtige samenwerkingsver-
banden. Paul Basten, Category Manager: “Zo’n 
partnerleverancier moet voldoen aan een aantal 
selectiecriteria. Bijvoorbeeld: een partner- 
leverancier heeft altijd een brede distributie én er  
is sprake van wederzijds vertrouwen. Een concreet 
voorbeeld van samenwerking is de trainingscar-
roussel die we hebben ontwikkeld. Leveranciers 
komen daarbij om toerbeurt op de vestigingen 
voor verkoop- en producttrainingen. We willen 
klanten graag verder helpen. Samen met Isover 
hebben we bijvoorbeeld een actie op touw gezet 
waarbij klanten konden worden gecertificeerd als 
isolatiepartner. Hiermee kunnen zij bewijzen dat 
ze op de hoogte zijn van de nieuwste producten 
en voorschriften uit bijvoorbeeld het Bouwbesluit.” 
Tot slot: “Een ander goed voorbeeld van nauwe 
samenwerking is die met inkooporganisatie Veris. 
Samen met hen is het Stiho private label tot stand 
gekomen. In 2015 presenteerde Stiho met trots 
mortels, zand, grind, stucloper en puinzakken.”

STERKE TEAMS
Binnen alle teams is veel aandacht voor de kracht 
van samenwerking onderling. Marco Harkes, 
directeur Stiho en Giebels: “Maandelijks komen de  
vestigingsmanagers van de Stiho-bouwpleinen 

en Stiho-vestigingen bijeen voor intervisie. Tijdens 
deze bijeenkomsten leggen zij aandachtspunten 
en uitdagingen aan elkaar voor, om zo van elkaar 
te leren. Maar krachtige teams formeren zit ook in 
andere dingen. Zo is het vieren van evenementen 
belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het 60-jarig  
jubileum van Van Hoof in Rosmalen. Maar liefst 
250 klanten, leveranciers en medewerkers 
stonden hierbij stil en vierden het groots op de 
vestiging. Op diezelfde vestiging bleek eerder  
dit jaar ook hoe hecht teams kunnen zijn, toen 
collega Martijn Kappen door een ongeluk om  
het leven kwam. De vestiging ging even dicht, 
collega’s zochten steun bij elkaar. De afscheids-
dienst werd massaal bezocht door Martijns familie, 
vrienden en collega’s. Ook in 2016 zullen de  
collega’s van Stiho Van Hoof weer intensief met 
elkaar optrekken, want dan gaat de vestiging  
verhuizen naar ’s Hertogenbosch. De nieuwe  
vestiging zal dan ook meteen Stiho-bouwplein  
Van Hoof gaan heten."

BLIK OP 2016
Wat 2016 zal brengen? Marco Harkes: “De digitali-
sering zal een grotere vlucht nemen, daar gaan we 
hard mee aan de slag. Verder blijven we ons ook in 
2016 richten op samenwerking en partnerschap. 
Met medewerkers, met klanten, met leveranciers 
en inkooporganisaties. Zorgen dat ze zich thuis 
voelen. Dat is wat ons bedrijf uniek maakt.”

Dat is de gemiddelde leeftijd 
bij Stiho en Giebels.

43
In 2015 boden Stiho en Giebels 
aan 21 jongeren een stageplek.

stageplek

‘ Dat klanten, 
leveranciers 
en mede-
werkers 
zich bij ons 
thuis voelen: 
dat maakt 
Stiho uniek’

 Danny Wielders wil dat zijn klant Joep 
Vennik zich thuis voelt bij Stiho-bouwplein 
Haarlem Waarderpolder. 

STIHO EN GIEBELS
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DROOMVLUCHT
“Samen sterk, verbinden: bij Bouwmaat passen 
deze begrippen als nooit tevoren,” aldus Laurens 
van Kampen, die sinds maart 2015 aan het roer 
staat van DSG Bouwmaten. “Bij Bouwmaat richt-
ten en richten we ons nog steeds op de vakman; 
die helpen we zijn klus te klaren. En dat kunnen 
we alleen maar doen door met hem verbonden 
te zijn. En die verbinding, dat is ook meteen onze 
strategie. 
In 2015 hebben we het fundament gelegd  
voor wat we in 2016 verder gaan uitrollen: 
Droomvlucht.” Laurens legt uit: “Droomvlucht is 
een strategie, een reis die we samen, als DSG 
Bouwmaten, gaan maken. Daarbij zijn er vijf 
pijlers van belang. De eerste, dat ben jij. Dat 
is de belangrijkste pijler. De medewerker dus. 
Met Droomvlucht zullen we mensen meer in 
hun kracht en talent zetten. Daardoor worden 
medewerkers gelukkiger én beter in wat ze doen. 
En daardoor kunnen ze de vakman nog beter 
helpen zijn klus te klaren. We zullen ons nog 
meer moeten gaan richten op de commercie. 
Hier ook onze organisatie op inrichten. Waar 
we goed in zijn, het managen van een krachtige 
formule in onze vestigingen, behouden. De kern 
van een goede strategie bestaat tenslotte uit de 

medewerkers. Bij Bouwmaat geloven we in ons 
talent; samen zijn we écht sterk.”

INSPIRATIE EN VERTROUWEN
Laurens: “Droomvlucht is ontstaan vanuit  
inspiratie. Want wie geïnspireerd is, komt in 
beweging. Maar om in beweging te komen, moet 
je wel eerst goed kijken naar jezelf. We willen 
graag dat mensen zich ontwikkelen. Dat doen 
we onder andere door coaches in te huren, maar 
ook inspirerende gastsprekers uit te nodigen.”
De tweede pijler is de verdere digitalisering: 
onder andere een nieuwe website, een nieuwe 
app, een nieuw kassasysteem, de webshop. De 
derde pijler bestaat uit gerichte marketing op de 
vakman door gebruik te maken van big data. 
De vierde richt zich op het optimaliseren van het 
logistieke proces en de laatste pijler is category 
management: een steeds sterker assortiment 
met de juiste prijzen. Laurens: “Deze pijlers 
samen moeten een ambitieuze groei mogelijk 
maken, we geloven daarin.”

REIS
Laurens: “Die reis – onze Droomvlucht – zorgt 
voor verbinding. Willen we die route kunnen af-
leggen naar onze ambitie, dan is vertrouwen van 

Inspiratie en vertrouwen, die twee begrippen zijn voor Bouwmaat 
tekenend geweest voor 2015 en zullen nog belangrijker worden 
in 2016. In gesprek met directeur DSG Bouwmaten Laurens van 
Kampen, over de reis waaraan Bouwmaat in 2015 begonnen is.

Bouwmaat
SAMEN STERK BIJ

‘ De vakman 
helpen  
de klus te  
klaren,  
dát blijft de 
focus voor 
Bouwmaat’

BOUWMAAT
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‘ Door mensen 
in hun kracht te 
zetten, worden 
ze gelukkiger 
én beter in wat 
ze doen’

‘ Samen zijn 
we meer 
dan de som 
der delen’

de medewerkers nodig, en geloof in het doel. 
We doen daar alles aan door open te commu-
niceren over onze strategie en de pijlers waarop 
die gebouwd is. Een dergelijke reis kent hoogte-
punten en dalen, je weet niet van tevoren wat je 
tegenkomt, maar zolang je gelooft in het doel, is 
de route die voor je ligt ook haalbaar.”

OPVALLEND
Het opvallende aan 2015 voor Laurens persoon-
lijk was het vertrouwen dat hij kreeg. “Dat is 
bijzonder: de vrijheid van ondernemen en het 
vertrouwen dat Pieter Pelt me heeft gegeven. 
Daarnaast zie ik een enorme potentie in onze 
medewerkers en een enorme ontwikkelings- 
bereidheid. Samen zijn we meer dan de som 
der delen.” 

KLANTEN
Laurens Kuiper, vestigingsmanager Bouw-
maat Amersfoort, vertelt enthousiast over de 
goede relatie met klanten: “We hebben een 
nauwe band met klanten, dat is bijzonder. 
Laatst kwam een klant met tranen in zijn ogen 
vertellen dat hij vader werd van een tweeling. Na 
de geboorte bakte mijn vrouw een taart voor ze. 
Zowel privé als zakelijk is het essentieel te weten 

wat er speelt bij de klant. Alleen dan kun je hem 
goed bedienen. Dan is niet alleen de informatie 
over de klus van belang, maar echt weten wat 
hem bezighoudt. Dáárin onderscheiden wij ons. 
Wat vindt hij leuk aan zijn werk? Wie doet de 
boekhouding? Hoe komt hij aan zijn klussen? 
Hoe is hij bezig met internet en online?”

BETROKKENHEID
Laurens Kuiper: "Hierbij hebben we onze 
klanten betrokken. Bij Bouwmaat Amersfoort 
bijvoorbeeld plaatsten we drie borden met de 
vragen: Waar staat jouw bedrijf in 2020? Hoe 
ga je dit bereiken? Hoe kan Bouwmaat jou 
daarbij helpen? De klant kon zijn antwoorden op 
de borden noteren. Die stonden bij de kassa, 
zodat de medewerkers in gesprek konden gaan 
met de klant. Zo voelt de klant zich gehoord en 
krijgen de medewerkers informatie. Bijzonder 
moment was dat een medewerker tijdens een 
klantbezoek met de eindconsument in gesprek 
ging. Deze zorgde dat de eindconsument de 
offerte van onze klant akkoord gaf. Wij helpen 
onze klant dus echt bij álles! Bij Bouwmaat willen 
we van betekenis zijn: voor onze klant, voor 
De Stiho Groep, voor onze collega’s: dat levert 
alleen maar winnaars op.”

 Vestigingsmanager Paul Flekken  
van Bouwmaat Heerlen helpt zijn klant 
de klus te klaren.

BOUWMAAT
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DUTCH DESIGN WEEK
Een mijlpaal was dit jaar de Dutch Design Week 
in Eindhoven. Baars & Bloemhoff vroeg 6 ontwer-
pers om een speciale collectie te ontwerpen 
voor de expo “Transitions” in Broeinest. Studio 
Mieke Meijer, De Intuïtiefabriek, Lex Pott, Visser 
& Meijwaard, OS ∆ OOS en Michiel Martens 
maakten een serie meubels met de decoratieve 
materialen van Baars & Bloemhoff. Het thema 
van de Dutch Design Week was de “What if… 
vraag”, en ging om creativiteit en anders kijken 
naar materialen. Bart Dekkers: “We kwamen op-
eens in VT Wonen, Eigen Huis & Interieur, Frame 
Magazine en op wereldberoemde websites als 
Dezeen.com en Core77.com. Ook leveranciers 
reageerden enorm enthousiast op de Dutch 
Design Week, zij zagen dat hun merk veel 
aandacht trok.” De Italiaanse grande dame van 
design – Rossana Orlandi – kwam speciaal naar 
Broeinest om de ontwerpen te zien. Het gevolg: 
in april 2016 staat Baars & Bloemhoff met een 
pop-up expo op de Salone del Mobile, dé design- 
en meubelbeurs in Milaan. Bart: "Er wordt 
gezegd dat er meer dan 100.000 Nederlandse 
bezoekers komen.” Twee van de ontwerpen 
van de Dutch Design Week worden overigens 
in productie genomen: de tafel van OS ∆ OOS 

en de kasten van Lex Pott. “De modellen waren 
al verkocht nog voordat de Dutch Design Week 
van start ging.”

BROEINEST
Broeinest is een enorm succes. Op deze plek, die 
sinds de opening in januari 2015 ruim 5000 bezoe-
kers telde, wordt zichtbaar hoezeer de architect en 
de ontwerper Baars & Bloemhoff als partner zien.  
Bart: “Het is een dynamische plek. Er zijn wekelijkse 
workshops, presentaties en kennisevenementen. 
Die worden georganiseerd door deelnemers aan 
Broeinest zelf, maar ook door bezoekers en 
leveranciers. Onze plannen zijn ambitieus. Er volgt 
nog een Broeinest in Rotterdam en Amsterdam."

VAN MATERIAAL NAAR TOEPASSING
“Natuurlijk zijn we leverancier van decoratief 
plaatmateriaal. Maar we richten ons steeds meer 
op de toepassing van het materiaal. Dat slaat 
aan.” Klantentrouw speelt bij Baars & Bloemhoff 
een andere rol dan bij de andere formules. “Of er 
vraag is naar onze materialen, hangt vaak af van 
de architect: als hij het voorschrijft, kunnen we 
leveren. We zijn dan ook veel in gesprek met deze 
architecten. Leveranciers benaderen ons steeds 
vaker of we hun merk willen vertegenwoordigen. 

‘Van platenboer naar designhotspot’, dat was de droom van 
Bart Dekkers voor Baars & Bloemhoff. Niet alleen praten over 
plaatmateriaal, maar vooral laten zien wat je ermee kunt maken 
en het effect daarvan op mensen laten voelen. Terugkijkend 
op 2015 is de conclusie dat dat geslaagd is. Meer nog dan hij 
had durven hopen.

Baars & 
Bloemhoff

SAMEN STERK BIJ

BAARS & BLOEMHOFF
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Door onze toegang tot de voorschrijver, zijn we 
een aantrekkelijke partner voor leveranciers. 
Daarnaast maken we vaak driehoekjes tussen de 
leverancier, Baars & Bloemhoff en de interieur-
bouwer. De laatste beslist uiteindelijk waar hij het 
materiaal dat is voorgeschreven gaat kopen. We 
maken zo optimaal gebruik van elkaars sterke 
kanten. Een mooi voorbeeld is Hi-MACS. Tussen 
de 400 en 500 klanten per jaar komen naar de trai-
ningsdagen die we hiervoor geven. Zo’n training 
betekent voor de deelnemer dat hij gecertificeerd 
is om een kwaliteitsgarantie af te geven die  
langer is dan die van anderen. Dat maakt je als 
verwerker een sterkere partij. Op het moment  
dat een architect ons vraagt welke interieur- of 
meubelmaker hij moet benaderen, kunnen wij 
onze klant helpen aan zijn volgende project."
 
VERS BLOED
“Sinds we ons steeds meer richten op de crea-
tieve kant van onze business, solliciteren er veel 
meer mensen uit deze hoek, steeds vaker zijn 
dat ook vrouwen. Ik vind dat een goede ontwik-
keling. We worden creatiever, meer digitaal, er is 
sprake van meer inleving en nog beter luisteren." 
Luisteren doet Baars & Bloemhoff ook op het 
online vlak intensief. “Je volgers op Facebook, 

LinkedIn, Twitter, Instagram en Pinterest worden 
een soort vliegwiel: het wordt steeds makkelijker 
om meer exposure te krijgen. We richten ons op 
het verhaal er omheen en steeds minder op het 
product zelf – contentmarketing, in jargon.”

JONG TALENT
Baars & Bloemhoff investeert ook in de toekomst 
door actief het contact met jongeren te zoeken. 
Bart: “We geven productdemonstraties op scho-
len om studenten warm te maken voor het crea-
tieve vak en onze producten. We zien ook steeds 
vaker dat studenten onze materialen gebruiken in 
afstudeerprojecten."

KLEINE TEAMS
Goede resultaten boek je met sterke teams.  
“Medewerkers zijn zeer betrokken, hebben veel 
voor elkaar over. De dienstverbanden zijn relatief 
lang en het ziekteverzuim is laag. Ik geloof erin 
dat vrijheid en verantwoordelijkheid geven leidt 
tot succes. Dat zie je ook aan de cijfers: alle ves-
tigingen zijn winstgevend. De kracht van Baars & 
Bloemhoff zit ̓m erin dat we dúrven te kiezen: we 
willen dé partner zijn voor de creatieve maker en 
de ontwerper. We denken mee, adviseren is het 
nieuwe verkopen."

‘ De kracht 
van Baars & 
Bloemhoff  
is dat we 
dúrven te 
kiezen’

 Rob Hanssen van Baars & Bloemhoff 
is voor zijn klant Daan Mulders de  
perfecte sparringpartner.

BAARS & BLOEMHOFF
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TOELICHTING OP DE VERKORTE JAARREKENING 
VAN DE STIHO GROEP BV

25

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

CONSOLIDATIEKRING
In de groepsjaarrekening zijn de gegevens verwerkt van  
onderstaande vennootschappen:
 - Stiho Vastgoed BV, Nieuwegein (100%)
 - DSG diensten BV, Nieuwegein (100%)
 - Stiho BV, Nieuwegein (100%)
 - Giebels Bouw & Techniek BV, Haarlem (100%)
	 -	Baars	en	Bloemhoff	BV,	Nieuwegein	(100%)
 -  M. van Hoof BV, Rosmalen (100%, geconsolideerd  

vanaf 1 mei 2014)
 -  Sandberg Vastgoed BV, Rosmalen (100%, geconsolideerd 

vanaf 1 mei 2014)
 - Kanaaldijk Helmond BV, Nieuwegein (100%)
 - Gasthuisdijk Zwolle BV, Nieuwegein (100%)
 - DSG Bouwmaten Vastgoed BV, Nieuwegein (100%)
 - DSG Bouwmaten BV, Nieuwegein (100%)
 - DSG Bouwmaten II BV, Nieuwegein (100%)
 -  Bouwmaat Amersfoort VOF, Amersfoort  

(tot 31 december 2015 50% belang, daarna 100%)

ONTWIKKELING RESULTAAT
De netto groepsomzet is in 2015 met 10,9% gestegen, waar-
van 0,7% uit overnames en 10,2% oud-op-oud. De omzetgroei 
is groter dan de marktgroei.
Het bruto omzetresultaat stijgt sterk met 1,5 procentpunt naar 
31,3%. Dit is vooral gerealiseerd door verschuiving van de 
afzetmix naar omzet met betere marges en verbeterde inkoop-
afspraken. Het bruto omzetresultaat is voor ca. € 0,7 miljoen 
positief beïnvloed door afrekeningsverschillen uit voorgaande 
boekjaren.
De bedrijfskosten stijgen met 7,6% naar € 58,4 miljoen,  
inclusief bijzondere waardeverminderingen van € 0,75 miljoen.  
Exclusief deze eenmalige last stijgen de bedrijfskosten met 
6,2%.	De	efficiency	is	sterk	verbeterd,	waardoor	 
de bedrijfskosten veel minder sterk stijgen dan de omzet.
Het bedrijfsresultaat is meer dan verdubbeld naar € 11,1 miljoen. 
Dit bedrijfsresultaat is 5,2% van de omzet (vorig jaar 2,8%). 
Daarmee keren we terug naar normale rendementen.
Het groepsresultaat na belastingen stijgt van € 3,5 miljoen naar 
€ 8,0 miljoen. In de post belastingen is een eenmalige bate van 
€ 0,35 miljoen uit verliescompensatie verwerkt.

TOELICHTING BALANS
Het totaal aan vaste activa daalt met € 3,9 miljoen naar  
€ 97,6 miljoen. Dit komt met name door het beperken van de 
investeringen, terwijl de afschrijvingen doorlopen. Jaarlijks wordt 
een deel van het vastgoed opnieuw getaxeerd.
De voorraden, handelsdebiteuren en overige vorderingen zijn in 
totaal met slechts 3,1% gestegen bij 10,9% omzetstijging.
De handelscrediteuren zijn gestegen in lijn met de omzetontwik-
keling. De belastingschuld stijgt door de over 2015 te betalen 
vennootschapsbelasting (€ 2,0 miljoen). Met ingang van 2015 
worden vastgoedbeleggingen gewaardeerd op reële waarde. 
De vergelijkende cijfers over 2014 zijn aangepast.
Per saldo daalt het netto geïnvesteerd vermogen met bijna  
€ 6 miljoen, van € 133,2 naar € 127,6 miljoen. De operationele 
kasstroom stijgt sterk, waardoor het mogelijk is om versneld af 
te	lossen.	De	externe	financiering	daalt	met	€	13	miljoen	en	be-
draagt per jaareinde € 35,2 miljoen. Het eigen vermogen stijgt 
door winstinhouding naar € 80,9 miljoen.

TOELICHTING KASSTROOMOVERZICHT
Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen verbetert sterk van  
€ 9,6 miljoen naar € 17,3 miljoen. Na rente en ontvangen 
dividenden resulteert een kasstroom uit operationele activiteiten 
van € 14,9 miljoen (vorig jaar € 9,6 miljoen).
Per saldo is in 2015 voor slechts € 1,1 miljoen geinvesteerd, 
met name in vastgoed.
Na investeringen is de kasstroom € 13,7 miljoen positief, een 
record	voor	De	Stiho	Groep.	Gezien	de	financïele	kracht	van	
de groep is de kasstroom en een deel van de geldmiddelen 
gebruikt om langlopende bankschulden af te lossen.
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PERSONEELSAANDELENPLAN DE STIHO GROEP BV

VANAF 1999
De Stiho Groep is in 1926 opgericht met geld van de familie, 
aangevuld met kapitaal van derden. Deze kapitaalstructuur heeft 
vanaf de begindagen bijgedragen aan de zakelijke kant van het 
familiebedrijf, je werkt immers niet alleen met je eigen geld.
In 1999 heeft de oprichtersfamilie, toen enig eigenaar, deze 
traditie hersteld door het invoeren van een PersoneelsAandelen-
Plan. Medewerkers kunnen binnen dit plan twee keer per jaar 
inschrijven	op	(certificaten	van)	aandelen	van	De	Stiho	Groep.
Voor het PersoneelsAandelenPlan wordt de prijs van het aandeel 
berekend met een formule:
 -  75% van de waarde wordt berekend als 6 maal de jaarwinst, 

gemiddeld over de laatste drie jaren
 -  25% van de waarde wordt berekend door het eigen  

vermogen te delen door het aantal aandelen
Deze formule wordt gebruikt zowel bij het kopen als het ver-
kopen van aandelen. Voordeel van de formule is dat de prijs 
van het aandeel niet zo snel schommelt en beter aansluit bij de 
langjarige waarde van het bedrijf.

STERKE KOERSSTIJGING DOOR BETERE RESULTATEN
Koersen kunnen stijgen en kunnen dalen. De PAP-koers heeft 
vanaf de start in 1999 (€ 15,45) een fraaie rit gemaakt naar  
€ 58,45 in oktober 2008. Daarna was het feest even over, de 
prijs daalde naar € 20,84. 

Het herstel van de resultaten in 2014 en vooral 2015 werkt sterk 
door in de PAP-koers. Deze stijgt in een jaar tijd van € 22,43 naar 
€ 36,04. Aan de aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld 
om 40% van het resultaat als dividend uit te keren, en wel € 3,02 
per aandeel. Dat levert een fraai dividendrendement van ruim 8%.

BREDE DEELNAME
Alle medewerkers krijgen zodra ze zes maanden in dienst zijn hun 
eerst PAP-aandeel cadeau. Bovendien kan er elk halfjaar een aan-
deel verdiend worden door medewerkers met nul ziektedagen. 
Mede door deze regelingen kent PAP een brede deelname, vrijwel 
alle medewerkers zijn aandeelhouder!
Het totale aantal aandelen van De Stiho Groep bedraagt 
1.044.174. Daarvan zijn 44.500 aandelen uitgegeven aan de 
Stichting Administratiekantoor PersoneelsAandeel. De medewer-
kers bezitten dus 4,3% van de aandelen. Door de gekozen voor-
waarden kan iedere medewerker zelf stemmen op zijn aandeel.

€ 3,02 
 dividend
  per aandeel
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VERKORTE GROEPSWINST- EN  
VERLIESREKENING OVER 2015

     2015   2014*
    x € 1.000  in % omzet x € 1.000  in % omzet
Netto omzet 214.223  100% 193.248  100%
 Inkoopwaarde van de omzet -147.109   -135.622  
         
Bruto omzetresultaat  67.114 31,3%  57.626 29,8%
         
Overige bedrijfsopbrengsten  2.414   2.124 
 Bedrijfskosten:      
 personeelskosten -30.063  -14,0% -29.172  -15,1%
 afschrijvingen op materiële vaste activa -5.334  -2,5% -4.288  -2,2%
 overige bedrijfskosten -23.034  -10,8% -20.869  -10,8%
 Totaal bedrijfskosten  -58.431 -27,3%  -54.329 -28,1%
         
Bedrijfsresultaat  11.097 5,2%  5.421 2,8%
 Aandeel in resultaat deelnemingen  601   586 
 Rentelasten minus rentebaten  -1.647   -1.690 
         
Resultaat voor belastingen  10.051   4.317 
 Vennootschapsbelasting  -2.008   -783 
         
Groepsresultaat na belastingen  8.043 3,8%  3.534 1,8% 
 

* Aangepast i.v.m. stelselwijziging vastgoedbeleggingen
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VERKORTE GROEPSBALANS  
PER 31 DECEMBER 2015 (VOOR BESTEMMING RESULTAAT)

     31 december 2015   31 december 2014*
    x € 1.000  % vermogen x € 1.000  % vermogen
 Vaste activa:
  onroerend goed 90.583  71% 92.196  69%
  overige bedrijfsmiddelen 3.532  3% 5.805  4%
  deelnemingen en vorderingen 3.532  3% 3.575  3%
 Totaal vaste activa  97.647 77%  101.576 76%
         
 Werkkapitaal:      
  voorraad handelsgoederen 34.751   34.174  
  handelsdebiteuren 15.029   14.599  
  overige vorderingen en overlopende activa 3.959   3.362  
  liquide middelen 394   697  
  af: handelscrediteuren -11.440   -10.360  
  af: schuld belastingen en sociale premies -5.790   -3.785  
  af: overige schulden en overlopende passiva -6.971   -7.021  
 Saldo werkkapitaal  29.932 23%  31.666 24%
         
 NETTO GEÏNVESTEERD VERMOGEN  127.579 100%  133.242 100%
         
 Financiering:      
 Eigen vermogen  80.945 63%  74.743 56%
         
 Voorzieningen voor belastingen  11.421 9%  10.345 8%
         
 Langlopende externe financiering  35.500 28%  52.875 40%
         
  kortlopende schulden kredietinstellingen 2.337    10.454 
  af: tegoeden bij kredietinstellingen -2.624    -15.175 
 Saldo kortlopende externe financiering  -287 0%  -4.721 -4%
         
 TOTAAL FINANCIERING  127.579 100%  133.242 100% 
 

* Aangepast i.v.m. stelselwijziging vastgoedbeleggingen
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VERKORT KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015

    2015 x € 1.000 2014 x € 1.000
 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen    17.315  9.602
 Aanpassingen voor:      
  veranderingen in het werkkapitaal    -993  1.181
  betaalde en ontvangen interest    -1.753  -1.690
  ontvangen dividenden    289  460
  betaalde vennootschapsbelasting    0  0
Kasstroom uit operationele activiteiten    14.858  9.553
         
  investeringen in vaste activa   -1.151  -4.761
  desinvesteringen van vaste activa   10  244 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    -1.141  -4.517
         
	 	 aflossingen	van	langlopende	schulden	 	 	 -17.375	 	 -2.125	
  opname van langlopende schulden   0  0 
  emissie aandelen   341  0 
  betaald dividend inclusief belang derden   -1.420  -105 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten    -18.454  -2.230
         
Netto kasstroom    -4.737  2.806
         
 Saldo geldmiddelen en kort bankkrediet begin boekjaar    5.418  2.612
 Saldo geldmiddelen en kort bankkrediet einde boekjaar    681  5.418
Mutatie geldmiddelen en bankkrediet    -4.737  2.806 
 



 2015  Bouwcenter Van Hoof wordt Stiho Van Hoof 
Baars & Bloemhoff opent Broeinest in Eindhoven  

 2014  Overname Bouwcenter Van Hoof in Rosmalen 
Verhuizing Bouwmaat Leiderdorp naar 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

 2008 Start samenwerking met Giebels Bouw & Techniek

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

 2006  Opening nieuwe vestiging Stiho en Baars & Bloemhoff Groningen 
Overname Keur Bouwmatron in Haarlem en Beverwijk

10 JAREN OVERZICHT

Tien 
 jaren 
over
zicht
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JAARCIJFERS

TIEN JAAR DE STIHO GROEP IN CIJFERS (X € 1.000) 

   2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Resultaat          
Netto omzet 214.223 193.248 182.377 202.443 233.285 225.884 241.201 287.788 276.313 222.453
Bruto marge 67.114 57.626 53.714 60.209 69.366 68.505 69.152 81.621 79.987 65.044
Kosten 50.683 47.917 47.491 53.591 58.186 55.658 56.457 65.222 58.912 47.438
Afschrijvingen 5.334 4.288 4.659 5.232 4.775 5.750 5.456 5.799 5.465 4.574
Bedrijfsresultaat 11.097 5.421 1.564 1.386 6.405 7.097 7.239 10.600 15.610 13.032
Resultaat deelnemingen 601 586 579 496 441 909 104 331 1.315 1.284
Rentelasten -1.647 -1.690 -1.502 -2.590 -2.361 -1.671 -1.574 -2.776 -2.725 -1.794
Eenmalige resultaten 0 0 -4.304 -11.909 0 0 -1.441 -2.800 0 0
Belastingen -2.008 -783 1.008 3.304 -1.090 -1.234 -1.126 -1.206 -3.281 -2.869
Groepsresultaat na belastingen 8.043 3.534 -2.655 -9.313 3.395 5.101 3.202 4.149 10.919 9.653
           
Vermogen          
Vaste activa 97.647 101.576 102.952 108.273 105.221 104.470 96.279 95.863 89.243 85.979
Werkkapitaal:          
 voorraden, vorderingen en kas 54.133 52.832 49.777 55.952 63.654 60.264 63.521 75.953 81.739 67.998
 af: crediteuren en overige schulden -24.201 -21.166 -18.145 -25.807 -21.011 -21.310 -21.163 -21.194 -22.501 -18.234
Netto geïnvesteerd vermogen 127.579 133.242 134.584 138.418 147.864 143.424 138.637 150.622 148.481 135.743
Groepsvermogen 80.945 74.743 71.180 77.216 87.540 86.343 82.508 78.990 78.507 70.503
Voorzieningen 11.421 10.345 10.680 11.998 13.988 13.930 13.609 14.266 13.847 12.758
Langlopende bankschulden 35.500 52.875 55.000 62.000 62.000 62.000 62.000 54.500 42.000 42.000
Kortlopende bankschulden 2.337 10.454 8.742 1.108 0 0 0 2.866 14.127 10.482
af: banktegoeden -2.624 -15.175 -11.018 -13.904 -15.664 -18.849 -19.480 0 0 0
Totaal financiering 127.579 133.242 134.584 138.418 147.864 143.424 138.637 150.622 148.481 135.743
           
Medewerkers en investeringen          
Aantal medewerkers per jaareinde 644 610 544 680 788 769 759 835 842 730
Gem. aantal medewerkers op fulltime basis 523 505 552 633 706 695 704 781 704 604
Investeringen in vaste activa 1.151 4.761 3.862 11.616 6.278 14.044 7.872 13.149 12.872 20.535
           
Kengetallen          
Bruto marge / netto omzet 31,3% 29,8% 29,5% 29,7% 29,7% 30,3% 28,7% 28,4% 28,9% 29,2%
Bedrijfsresultaat / netto omzet 5,2% 2,8% 0,9% 0,7% 2,7% 3,1% 3,0% 3,7% 5,6% 5,9%
Bedrijfsresultaat / netto geinvesteerd vermogen 8,5% 4,0% 1,1% 1,0% 4,4% 5,0% 5,0% 7,1% 11,0% 10,4%
Netto omzet / netto werkkapitaal 7,0 6,1 5,9 5,6 5,7 5,6 5,0 5,0 5,1 4,9
Groepsvermogen	in	%	van	totaal	financiering 63,4% 56,1% 52,9% 55,8% 59,2% 60,2% 59,5% 52,4% 52,9% 51,9%
           
Gegevens per aandeel (x € 1,-)          
Eigen vermogen 77,52   72,45   69,07   74,94   84,91   83,68   80,00   76,61   76,15   68,74 
Netto resultaat  7,54   3,30   -2,70  -9,25  2,96   4,60   2,81   3,76   10,30   9,20 
PAP-koers  36,04   22,43   21,59   29,30   36,63   37,68   45,31   54,20   54,56   42,96 
Dividend  3,02   1,22   -     -     1,19   1,84   1,12   1,50   4,12   3,68  
 



Stiho + Giebels ADRES POSTCODE/PLAATS TELEFOON
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 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 Van Hoof Rosmalen Zomerdijk 4 5243 RC Rosmalen 073 - 523 53 00
Stiho Wijchen  Nieuweweg 97  6603 BK Wijchen  024 - 648 81 11
Stiho Zwolle  Gasthuisdijk 46  8041 AG Zwolle  038 - 425 85 00

Baars & Bloemhoff ADRES POSTCODE/PLAATS TELEFOON
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 Schiedam  Jan van Galenstraat 15 3115 JG Schiedam  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 ADRES POSTCODE/PLAATS TELEFOON
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  045 - 522 36 00
Bouwmaat 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 Utrecht  St. Laurensdreef 8-10  3565 AK Utrecht  030 - 261 41 61

De Stiho Groep ADRES POSTCODE/PLAATS TELEFOON
Centrale afdelingen Laagraven 44 3439 LK Nieuwegein  030 - 280 69 00


