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[ “Familiebedrijven
zitten dichter
op hun klant”
Zet vijf eigenaren van familiebedrijven in de bouwgroothandel aan tafel en je krijgt een enthousiast en openhartig
gesprek over marges, onderscheidend vermogen, de markt,
en de klant. Opmerkelijkste conclusie: de grote jongens zitten
te ver van hun klant.

Tijdens het tweede rondetafelgesprek van MIXpro speken gespreksleiders Wim Bak van Bouwmerk.com en uitgever Marc Nelissen met zes
ondernemers van familiebedrijven in de bouwgroothandel. Aan tafel
zitten Pieter Paul Geurts (Geurts van Bergen), Matthieu Kroon (Klunder
Drachten), Peter Olthof (Gunters en Meuser), Tom Swinkels (BouwCenter Swinkels), Marcel Looijmans (Looijmans Hout) en Hielke Koning
(Koningsblaauw).
Sinds vanaf 2008 het economisch tij een teruggang vertoont, heeft dat
zeker ook zijn weerslag op de bouw. De particuliere woningbouw
maar ook de utiliteitsbouw hebben het zwaar te verduren, en herstel zal
nog wel even op zich laten wachten, zo zijn de heren het met elkaar
eens. Hoe staan zij ervoor? “Bij Klunder Drachten zijn we vooral gefocust op de onderhouds- en renovatiemarkt en de zorg”, legt Matthieu
Kroon uit. “We hebben vorig jaar een min van vijftien procent gehad,
en dit jaar zitten we op een nullijn.” Binnen de bouwnijverheid ziet
Kroon vooral dat er een schifting gaande is. “Klanten blijven wel

Hielke Koning:

“Wij zijn niet kredietverzekerd.
Alle risico is voor onszelf.”

Toenemende druk

Hielke Koning (40) is samen met Jan Blaauw eigenaar van
Koningsblaauw. De houthandel van het duo is in 2006
opgestart en focust zich vooral op specialistische bewerking,
zoals schaven en afkorten. Koningsblaauw haalt zijn klanten
voornamelijk uit de drie noordelijke provincies. De onderneming heeft 6 fte’s en draait per jaar tussen de drie en vier
miljoen euro omzet.
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kopen, maar de orderbedragen worden lager. Het aantal orderregels en dus
de arbeid die wij leveren, blijven wel constant of nemen zelfs toe. Waar we
ons dus op moeten focussen de komende tijd zijn de klanten: je kernwaarden.
In die zin is het niet persé een nadeel om eens wat economische tegenwind
hebben, omdat je dan scherper gaat nadenken over je bedrijfsfilosofie en
afzetmarkt.” Toch gaat het Klunder Drachten in een ander segment wel voor
de wind, zegt Kroon. “Waar momenteel onze meerwaarde ligt, is onze eigen
montagedienst in het deurtechnieksegment. De onderhoudsdiensten en installatiediensten van onze monteurs laten een duidelijke groei zien. Service wordt
dus belangrijk.”

Pieter Paul Geurts ziet veel parallellen met Kroons verhaal. “Ook wij merken
een toenemende druk op ons verkoopapparaat. Het aantal orders blijft gelijk
of stijgt, tegen een afnemende omzet. De verkoop binnendienst draait zich
een slag in de rondte.” In 2009 maakte Geurts van Bergen een kleine winst
ten opzichte van 2008, maar die is in 2010 als sneeuw voor de zon verdwenen: het bedrijf zal volgens Geurts uitkomen op tien procent in de min, als je
kijkt naar de bouwmaterialen. “Dat komt met name doordat de aannemers in
2008 nog opdrachten hadden voor een langere periode. Nu is die periode
veel korter geworden. De meeste aannemers zijn nu al tevreden als ze een
half jaar werk in portefeuille hebben.” Ook in Geurts’ dhz-business is een min
te noteren, die vooral op het conto komt van de slinkende bedragen die de
particulier besteedt. “Het is dus feitelijk dezelfde ontwikkeling als in de bouw-
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Matthieu Kroon (44) van IJzerhandel J.F. Klunder B.V., een
technische groothandel uit het Friese Drachten, is onder meer actief in
de ijzerwarenvakhandel en hang- en sluitwerk in de bouw. De specialiteit van het Drachtense bedrijf, dat is opgericht in 1912, is deurtechniek en een eigen montageteam voor industrie, woningbouw en de
zorg. Kroon heeft bij Klunder Drachten 31 fte’s en draait tussen de vijf
en tien miljoen euro aan omzet. Kroon heeft eerder ervaring opgedaan in het gelijknamige bedrijf van zijn familie.

Matthieu Kroon:

“Er verdwijnt steeds meer kennis
bij de klant.”
materialen. We proberen dat op te vangen door trainingen in koppelverkoop
en het uitdelen van bonussen. Zo hebben we weekgemiddeldes en targets.
Als die gehaald worden, mag de hele groep uit eten.”
Ook bij Gunters en Meuser merken ze dat het nog altijd minder gaat. “Vooral
de investeringsgoederen laten een drastische daling zien”, zegt Peter Olthof.
“Machineverkopen zijn gedaald, de mensen die komen afhalen, krijgen
instructies om geen extra zaken meer te kopen zoals een koker kit, maar alleen
de spullen die echt noodzakelijk zijn voor de klus. Verder zie je in het luxe
segment dat men de hand op de knip houdt. Men verhuist niet, men verbouwt
niet dus men heeft ook geen mooie deurkruk nodig.”

Teruggang onvermijdelijk
In de utiliteit profiteerde Gunters en Meuser nog van de opdrachten van 20072008. Maar een teruggang zal onvermijdelijk zijn, omdat de utiliteitsbouw nu
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eenmaal laat-cyclisch is. Bovendien gaan klanten meer shoppen en worden
ze veeleisender, maar jemoet je als ondernemer niet laten verleiden om ineens
een andere koers te gaan varen, zo vindt Olthof. “Daar zijn je mensen niet
voor geschoold en je klanten zijn het ook niet gewend. Je moet blijven doen
waar je goed in bent en zorgen dat je je klanten bindt met jouw eigen kracht.
Wij richten ons meer en meer op hoogwaardige kwaliteitsproducten in de
bovenkant van de markt.” Een kleine pioniersrol is dus ook noodzakelijk om te
overleven. “Je moet nieuwe ontwikkelingen zeker omarmen. In onze sector is
dat bijvoorbeeld domotica. Ik zeg wel eens ‘alles met piep-piep-piep is een
enorme groeimarkt.’ Dat vergt veel kennis en investeringen, maar het zal op
langere termijn lonend zijn omdat je je daarmee in je eigen verzorgingsgebied onderscheidt.” Voorlopig wijzen de cijfers echter ook bij Olthof op teruggang. “Bij investeringsgoederen noteren we een min van veertig procent. In
de winkels zie je qua afhaal het niveau gelijk blijven. In de utiliteit noteerden
we vorig jaar nog een groei, dit jaar zal de min ongeveer vijftien procent
bedragen.”

Plus 15, minus 12
Dat getal is ook bij Looijmans niet onbekend. De Brabantse houthandel
noteerde in 2008 ten opzichte van 2007 een plus van vijftien procent, aldus
Marcel Looijmans. In 2009 is er weer twaalf procent vanaf gegaan door de
crisis in de bouw. “Voor 2010 voorzien we echter weer een verhoging van
vijftien procent. Nogal grillig dus”, lacht de Brabander. “We proberen om
onze omzet en toegevoegde waarde te verhogen door onze nieuwe werk-
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plaats met een nieuwe machine voor houtbewerking. We hebben bovendien
de mogelijkheid om snel te schakelen zodat de klant snel zijn spullen op locatie heeft.” Ook collega houthandelaar Hielke Koning van Koningsblaauw kent
in 2010 ook een vreemd jaar qua omzet. “Tot april zaten we veertig procent
in de min ten opzichte van 2009. Nu is dat nog twintig. Ik zie het herstel
echter wel doorzetten, de houtprijzen zijn weer aan het stijgen.”

Peter Olthof:

“De liquiditeiten bij bouwbedrijven
zijn heel laag.”

Vier ton de boot in
Klanten hebben echter steeds vaker te maken met betalingsproblemen. Een
branchebreed probleem dat Peter Olthof veel zorgen baart, is dat het aantal
faillissementen drastisch groeit. De liquiditeiten bij bouwbedrijven zijn heel
laag, ook bij de grote jongens. “Klanten waar we al tien of twintig jaar zaken
mee doen, vallen van de ene op de andere dag ineens om. Dat is een grote
schadepost. In euro’s kost ons dat enkele tonnen. We bekijken dus maandelijks
de kredietlimieten, zeker omdat wij voor 95 procent op rekening verkopen.”
Tom Swinkels herkent zich in de kredietproblemen die Olthof schetst. “Als ik kijk
binnen onze bedrijven hebben we vorig jaar voor zeker vier ton aan faillissementen gehad, welke volledig binnen onze kredietverzekering vielen. In 2008
hadden we 98 procent van onze vorderingen verzekerd, dat is op dit moment
ongeveer 80 procent. Dat is een bewuste keuze, je leveringspakket uitbreiden
bij bestaande klanten, waar andere leveranciers de spelregels van hun kredietverzekeraar volgen. Daarmee weten we onze omzet in de plus te houden.”

Marcel Looijmans probeert zijn klanten ‘op te voeden’, zoals hij dat zelf
noemt. “Je moet je klanten onderwerpen aan jouw eigen verkoopvoorwaarden in plaats van aan zijn inkoopvoorwaarden.” Dat betaalt zich bij het
Somerense bedrijf terug in heldere voorwaarden, ook met betrekking tot betaling. “Dat vergeten veel bedrijven, maar dat is zeker in deze tijd erg belangrijk.” Zo streng als Looijmans is Hielke Koning niet. “Hoewel we er wel meer
bovenop zitten qua betalingen. We sturen meer herinneringen, en dat sorteert
effect. We hebben niets verzekerd, dus alle risico is voor onszelf. Vorig jaar
hebben we daar meer last van gehad dan nu. In 2009 was het verloren
bedrag ongeveer 10.000 euro, dit jaar slechts een paar duizend.”

Vissen in dezelfde vijver
Waar Marcel Looijmans inzet op fysieke uitbreiding, Matthieu Kroon op service en onderhoud en Peter Olthof op hoogwaardige producten, zien Tom
Swinkels en Pieter Paul Geurts veel heil in verbreding van het assortiment als
één van de middelen om meer omzet te genereren. Bij Swinkels groeide de
houtomzet in drie jaar tijd al uit tot vijftien procent van de totaalomzet. “De
groei in hout is gigantisch geweest”, zegt Swinkels. Ook het assortiment
waarin Klunder Drachten en Gunters en Meuser actief zijn, maakt bij de BouwCenters van Swinkels al zo’n vijftien procent van de omzet uit. “Qua marge
ligt dat echter een stuk lager dan bij de ijzerwarenhandel.” Peter Olthof is het
daarmee eens. “Het soort bedrijf van Swinkels zet veel lager in op de marges
dan ons bedrijf.”
Marcel Looijmans valt de ontwikkeling van breedtegroei ook op en hij stoort
er zich een beetje aan dat de bouwmaterialenhandel in dezelfde vijver vist

Peter Olthof (53) leidt zijn ijzerwarengroothandel Gunters
en Meuser. Dit familiebedrijf is in 1826 opgericht. Olthof heeft
behalve Gunters en Meuser nog drie andere bedrijven, alledrie
regionale spelers die de bouw en overheid bedienen, voornamelijk
onderhoudsbedrijven en een aantal woningbouwverenigingen.
In totaal heeft Gunters en Meuser 175 medewerkers en draait het
bedrijf ongeveer veertig miljoen euro omzet. De focus is groei
met behoud van marge. Omzet staat dus niet als nummer één de
prioriteitenlijst.
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Pieter Paul Geurts (36) is samen met
zijn broer eigenaar van Geurts van
Bergen Bouwmaterialen.
Daarnaast heeft de familie twee
Multimate bouwmarkten, in Gennep en
Nieuw-Bergen en is vader Geurts nog
gedeeltelijk eigenaar van de bouwmarkt in Gennep. De oudste facturen
van het familiebedrijf stammen uit
1892. Sinds 1992 voert het bedrijf
een scheiding door in particuliere en
professionele gebruikers vanwege de
komst van de bouwmarkten. Het bedrijf
heeft in totaal ongeveer 30-35 fte’s en
draait twaalf miljoen euro omzet, waarbij veertig procent van de professionele
tak komt.

als zijn familiebedrijf. Looijmans vindt het maar niets dat steeds meer bouwmaterialenhandelaren zich wagen aan de verkoop van hout. “Ze moeten hun
teruglopende omzet ergens anders vandaan halen. Dat drukt de marge flink
omlaag. Onze filosofie is ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Waar we geen
verstand van hebben, daar doen we niets mee. Dat zou ook voor bouwmaterialenhandelaren moeten gelden. Wij proberen ons daarom alleen met hout
te onderscheiden en verkopen geen schroeven of boormachines en dergelijke.”

Pieter Paul Geurts:

“Een webwinkel loont de
investering niet.”

One stop-shop
Volgens Pieter Paul Geurts valt het allemaal wel mee. “Er zijn maar weinig
bouwmaterialenhandelaren die zich echt aan specialistische houtbewerking
wagen. Bovendien vind ik het wel logisch dat ze een zo breed mogelijk pakket willen hebben. Hout hoort daar gewoon bij. Ook bij ons, hoewel we wel
merken dat hout een aparte tak van sport is qua inkoop en kennis. Maar
goed, onze klanten, waaronder veel zzp’ers, vinden het gewoon handig om

een one-stop-shop te hebben. Verbreding van het assortiment is daar een
onderdeel van.”
Geurts pakt die verbreding onder meer op via zijn inkooporganisatie Vier Plus,
een samenwerkingsverband van 53 handelaren in bouwmaterialen en tegels,
welke producten hij in zijn schappen erbij moet nemen, net zoals Tom Swinkels dat doet met Veris. Ook in de houthandel bestaat sinds 2009 een nieuw
samenwerkingsverband van inkopers, zo legt Marcel Looijmans uit. Met zeven
andere houthandelaren trekt hij er jaarlijks op uit om in het buitenland hout te
zoeken en te kopen. Het geheel staat onder de noemer “Het Wapen”. “We
willen daarmee onder zaken uitkomen die grotere inkooporganisaties binnen
de houthandel ons opleggen, zaken die wij niet binnen een familiebedrijf
vinden passen. Met Het Wapen hebben we daartoe de krachten gebundeld,
en met succes. We krijgen bijvoorbeeld steeds meer dealerschappen.”

Markt en klant
De markt in bouwmaterialen verandert. Grotere partijen groeien door en
steeds verder raken de verschillende groothandelstypes vervlochten. Zo stootte
onlangs Gerritse nog een deel van zijn aandelenkapitaal af aan een equity
managementfonds, H2, en heeft Stiho Giebels overgenomen. Alle ondernemers aan tafel zien die ontwikkeling ook, de één springt er echter actiever op
in dan de ander. Bij BouwCenter is men bijvoorbeeld op centraal niveau met
ijzerwarencombinaties aan het praten. De vervlechting lijkt dus door te zetten,
maar tegelijkertijd blijft er onderlinge concurrentie. Hoe kijkt Peter Olthof
bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van het Bouwplein in zijn stad Amsterdam,
waar specialisten op het gebied van ijzerwaren en bouwmaterialen nu samen
onder één dak zitten? “Je hebt sowieso al heel veel concurrentie. Neem de
Pontmeyers, Bouwmaats etcetera. Ik denk dat het vooral afhangt van het
aandeel afhaalklanten dat je hebt. Als dat klein is, is een concept als Bouwplein niet zo’n grote bedreiging, want daar komen vooral afhalers. Je moet
vooral blijven kijken naar je eigen afzetmarkt, daardoor onderscheid je jezelf
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en vind je je eigen weg tussen alle concurrenten door.” Matthieu Kroon knikt.
“Wij richten ons ook op onze eindklant. Daarmee proberen we een lange
termijn relatie op te bouwen en vanaf het begin al mee te denken over wat hij
precies wil. Zo maak je van een afnemer een klant.”

Belangrijke zzp’ers
En die klant ontwikkelt zich. Zo is de afgelopen jaren het aantal zzp’ers enorm
gestegen, ziet ook Tom Swinkels. “Voor ons is het een belangrijke doelgroep
geworden. ’s Ochtends tussen zeven en acht maken wij per vestiging ongeveer zestig bonnen, en ’s avonds tussen vier en half zes ook nog eens zeventig. Bovendien komen al die mensen elkaar tegen op de vloer waardoor er
een koppeling plaatsvindt en ze elkaar kunnen vinden bij toekomstige
opdrachten.” De fysieke opzet van een zaak helpt daarbij, vindt Matthieu
Kroon. “Bij ons is het zo ingericht dat iedereen kris kras door elkaar loopt en
elkaar tegen het lijf loopt. Daardoor ontstaat er communicatie onderling.” Dat
leidt volgens Swinkels op zijn beurt ook weer tot impulsaankopen. “In het
begin vroegen we ons af of we bijvoorbeeld wel tegelsnijmachines op de
vloer moesten zetten. Nou, die zijn vaak binnen een week allemaal weg. Eén
en ander wordt ook gunstig beïnvloed door het pleintje dat wij in de zaak heb-

ben, een soort meeting point waar je samen een broodje kunt eten. Ook daar
vindt kruisbestuiving plaats.”

Veeleisender
De klant is ook veeleisender geworden, vindt Peter Olthof. “Door de automatisering hebben ze meer inzicht gekregen in de kosten van een werk. Ze gaan
daardoor meer eisen stellen. Je moet er meer voor doen dan tien jaar geleden.” Swinkels knikt. “Neem zoiets als openingstijden. Die zijn onder druk van
klanten verruimd. Want als de buurman later open is, moet je daarin wel
meegaan. Nu hebben we in Lieshout het geluk dat we bestellingen buiten openingstijden buiten de poort kunnen zetten. In Venlo of Amsterdam gaat dat iets
lastiger”, lacht hij. “Maar in andere vestigingen hebben we containers die in
het hek verweven zijn. Klanten krijgen een sms-code waarmee ze hun bestelling in die container kunnen ophalen. Dat is de 24-uurs economie van tegenwoordig; de goederen worden op de meest vreemde tijden opgehaald.” Dat
vindt ook Hielke Koning. “Wij bezorgen in principe van 7.00 tot 17.00 uur.
Maar we doen niet moeilijk als er eens iemand belt die later komt. Dat gebeurt
wel vaker, en dan rijd ik gewoon even naar de zaak.” Koning ziet ook dat
klanten steeds sneller hun materiaal willen. “En ze willen vaak specialistische
bewerkingen. Wij springen daarop in door een modern machinepark dat veel
bijzondere bewerkingen kan uitvoeren. Daar pakken we onze winst.”
Klanten worden dus veeleisender, maar tegelijkertijd wordt de kennis bij diezelfde klant minder, vindt Matthieu Kroon. “Je merkt in onze branche dat er
onder meer door bezuinigingen kennis verdwijnt bij aannemers en toeleveranciers. Daardoor worden wij een soort partner. De klant heeft vaak geen eigen
technische dienstmedewerker meer die precies weet wat hij nodig heeft. Wij
moeten daarin steeds meer een adviserende rol vervullen.”

Tom Swinkels:

“De grote jongens zitten te ver
van hun klant.”

Tom Swinkels (46) belichaamt de derde generatie van zijn familiebedrijf dat inmiddels ruim tachtig jaar bestaat. Swinkels is onder meer
eigenaar van BouwCenters in Lieshout en Venlo waar keukens,
tegels, sanitair, verf, hang- en sluitwerk en bevestigingsmiddelen
naast de ruwe bouwmaterialen een prominente plek innemen. De
omzet draait voor een dikke negentig procent op de professionele
groothandelsfunctie, waarbij er breed wordt ingezet. Een kleine acht
procent is van particulieren afkomstig. Bij de BouwCenters van Swinkels werken ongeveer 63 mensen en de omzet bedraagt 35 miljoen
euro. Swinkels kenmerkt zich als een Brabants familiebedrijf met een
zeer platte informele organisatie waar in een gemoedelijke sfeer
zaken gedaan worden.
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Marcel Looijmans van Houthandel Looijmans in Someren nam
het bedrijf tien jaar geleden over van zijn vader. Het bedrijf levert
hout- en plaatmaterialen, deuren en een kleine hoeveelheid isolatiemateriaal en haalt zijn opdrachten voornamelijk uit Someren en de
omliggende dorpen. Looijmans draait ongeveer vijf miljoen omzet en
heeft zestien fte’s tot zijn beschikking. Looijmans belevert iedereen, als
ze maar betalen. Het credo van de zaak is dan ook ‘geen limiet is
contant of anders niet.’

Marcel Looijmans:

“Wij willen onze klanten opvoeden.”

Online concurrentie
En dan internet. Je kunt over vijf jaar niet meer zonder, zegt Matthieu Kroon.
“Zeker een webshop moet je wel hebben. Anders stappen je
klanten gewoon naar iemand anders.” Bij Tom Swinkels valt dat momenteel
nog mee. “Er is een tweedeling in ons klantenbestand. De jongere garde
zit vaak met een laptopje op de bouwplaats en bestelt in onze Ibouwmap,
onze digitale prijslijst. Andere klanten proberen we bij te brengen om eens
eindelijk een keer per fax proberen te bestellen. Maar internet rukt zeker
op.” Marcel Looijmans ziet echter geen heil in een webshop. “Ik wil de
persoonlijke affiniteit met de klant niet kwijt. Ik wil iemand recht in de ogen
kunnen kijken en doorvragen als dat moet. Daardoor kun je problemen
opsporen en oplossen.” Hielke Koning is het daarmee eens. “We hebben
wel een site en een webshop, maar nog geen tien procent van onze
klanten maakt er gebruik van. Vaak is het handiger om in een persoonlijk
gesprek goed door te vragen over wat klanten precies willen hebben en
wat voor bewerkingen en houtsoort daarvoor nodig is. Die kennis
ontbreekt bij de klant nog wel eens.” Ook Pieter Paul Geurts heeft geen
webshop. “Wij zijn te klein om zelf zoiets te ontwikkelen. Het zou niet

opbrengen wat we erin moeten investeren. Bovendien bestaat onze
klantenkring voor een groot deel uit zzp’ers die nog graag met de fax
werken”, lacht Geurts.

Klanten binden
Matthieu Kroon zoekt het juist in een veelvoud aan oplossingen. “Wij zijn
persoonlijk te bereiken, via de telefoon, fax of mail. Iedere klant mag dus zelf
weten hoe hij ons benadert. We zien wel dat de webshop aan het groeien is.
Toch komen veel klanten zelf langs, al is het voor persoonlijk advies of om een
artikel even te voelen.”
Door internet kun je je klanten ook binden, zegt Peter Olthof. “Wij hebben
bijvoorbeeld veel overheden als klant. Die zijn meer gefocust op internet,
inlogcodes, handtekeningen van de chef etcetera. Door die diensten op
internet aan te bieden, kun je een stukje klantenbinding realiseren. Ik vind dat
je je klanten alles moet aanbieden waar ze om vragen, of het nu uiteindelijk
geld opbrengt of niet. Je moet gewoon mee. Achteraf blijkt dan dat je vaak
blij moet zijn dat je erin mee bent gegaan.”
Internet is volgens Tom Swinkels ook handig om inzicht te krijgen in waar een
klant mee bezig is. Als ondernemer kun je daar dan weer op inspringen, zo
vindt hij. “In onze Ibouwmap zitten bij veel artikelen verwerkingsfilmpjes. Wij
kunnen zien welke filmpjes een klant aanklikt. Zo komt je er snel achter met wat
voor soort project iemand bezig is, en daar kun je je verkopers op instrueren.”

Dicht op de klant
Resumerend sijpelt uit het hele gesprek door dat de mannen aan tafel dicht bij
hun klanten staan. Dichterbij dan veel centraal gestuurde organisaties. “De grote
jongens hebben het zwaar”, zegt Swinkels. “Door allerlei logge overlegstructuren zijn ze vaak te laat bij de klant. Zeker nu is dat belangrijk. Wij zijn er dus
absoluut niet bang voor om de strijd aan te gaan.” Als je je klanten maar kent,
vindt Olthof. “Zoek die klanten op die bij jou passen en doe daar alles voor.
Daar win je de strijd.” Ook Pieter Paul Geurts ziet dat juist de kleinere bedrijven
meer doen om hun onderscheidend vermogen aan te boren. “Misschien zit dat
in de aard van familiebedrijven. Die lijken wel creatiever dan grotere jongens.”
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