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CV René Olsthoorn 
René Olsthoorn (46) studeerde tech-

nische bedrijfskunde aan de TU in 

Eindhoven en Management Accoun-

ting aan de VU in Amsterdam. Hij was 

projectleider bij Fokker Aircraft en la-

ter werkzaam bij Svedex. Sinds 1996 

is hij vooral in de logistieke handels-

bedrijven actief geweest, bij onder 

meer Bührmann. Daar was hij financial 

director, voordat hij in 2009 CFO bij 

PontMeyer werd. René Olsthoorn is 

getrouwd en heeft drie kinderen.
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PontMeyer op zoek 
naar de gouden 

sleutel
De diepte van de economische crisis was nog erger dan de worst case scenario’s 

bij PontMeyer. Toch manoeuvreerde de toeleverancier van de bouwsector zich 
relatief makkelijk door de ellende. Door kosten te verlagen en eenvoud te creëren. 

‘Controllers moeten bij ons juist met hun tengels aan de business zitten.’

Door Ronald Buitenhuis, freelance journalist

Ongewis van wat komen ging, stapte René Olst-
hoorn begin 2009 in als CFO in bij toeleveran-
cier aan de bouwindustrie PontMeyer. Gewoon, 
een nieuwe uitdaging. Samen met Anne Schouten een 
kakelverse nieuwe directie vormend. Economisch ging 
het minder, maar niets wees erop hoe diep de nakende 
economische crisis zou worden. De bouw is laat-cyclisch 
en de cijfers van 2008 waren nog uitstekend. Een positief 
operationeel resultaat van 11,8 miljoen euro. De echte 
klap kwam pas in de loop van 2009. De omzet kelderde 
met ruim tachtig miljoen en de winst werd verlies (-13,7 
miljoen euro). Terwijl de budgetten nog gebaseerd waren 
op mooie 2008 cijfers. Als vanzelf werd de operationele 
agenda van Olsthoorn voor de komende vijf jaar geschre-
ven. ‘Vrij snel na mijn komst werd duidelijk dat het echt 
slecht zou worden. We hebben toen worst case scenario’s 
geschreven, maar het werd zelfs slechter dan onze stoutste 
droom.’ Van (index) 100 in 2007 viel PontMeyer terug naar 
(index) 65 anno 2014. 

Is er een moment geweest dat u dacht: nu 
gaat het echt verkeerd?
‘Nee, werkelijk niet, ondanks dat de dip erger was 
dan onze worst case scenario’s. Voor de lange termijn 
was de strategie van PontMeyer prima, voor de korte 
termijn moesten we wel in de survival modus. Als een 
markt met 20-40 procent krimpt, moeten er ook bij 
ons mensen uit. Maar als handelsbedrijf konden we 
makkelijker schakelen dan pakweg een aannemer. Per 
saldo zijn er ook meer aannemers over de kop gegaan 
dan handelsondernemingen. De aannemer heeft klussen 
nodig om zijn mensen te betalen, wij konden relatief 
simpel cash en werkkapitaal vrij maken door onder 
meer tien miljoen euro in voorraad te snijden. Korting 
geven als klanten snel betalen kan bijvoorbeeld ook. Met 
weliswaar minder omzet, maar ook minder debiteuren 
konden we makkelijk met werkkapitaal mee-ademen. 
We hebben nu zelfs minder bankfi nanciering nodig dan 
voor de crisis. 

 CFO René Olsthoorn:

›

Fotografie: Diederik van der Laan
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Wat was het spannendste moment?
‘Dat was begin vorig jaar, toen een van de kre-
dietverzekeraars van onze leveranciers besloot 
zich terug te trekken. Hoewel deze verzekeraar 
dat nooit openlijk heeft gezegd, denk ik dat ze 
daar een beleidsbeslissing hebben genomen 
om zich helemaal uit de bouw terug te trekken. 
Ik vond het eerlijk gezegd een nogal lompe 
maatregel. Ik vind het gek dat je een complete 
branche beoordeelt, in plaats van individuele 
ondernemingen. We zijn toen direct zelf maar 
in overleg gegaan met onze leveranciers en heb-
ben zelf afspraken gemaakt. Het onderliggende 
verhaal van PontMeyer is immers goed. Maar 
het is wel een gevaar dat externe partijen dus je 
bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. We heb-
ben ons door de crisis gemanoeuvreerd zonder 
extra hulp van banken of onze grootaandeel-
houder HAL. Ter indicatie: onze omzet is tussen 
2008 en 2013 met 36 procent afgenomen, onze 
kosten zijn met 35 procent verlaagd. Ondanks 
de crisis is onze DSO gelijk gebleven. We heb-
ben bij faillissementen best wel scheuren in de 
broek opgelopen, maar het was beheersbaar. In 
2013 hebben we minder schade geleden dan in 
2012.’

Welke maatregelen zijn nog meer 
genomen?
‘Het was aanpassen op twee assen. Reageren op 
de markt én structurele verbeteringen door-
voeren. We deden bij PontMeyer bijvoorbeeld 
houtbewerking op zes plaatsen in het land terwijl 
daar nauwelijks geld mee te verdienen is. Nu doen 

we dat nog op één plek, Zaandam. We hebben 
vrij snel na 2009 ook een logistieke blauwdruk 
ontwikkeld. PontMeyer heeft in Nederland 45 
vestigingen, en bijna elke locatie deed zijn eigen 
logistiek. Twee derde van onze handel leveren 
we op de bouwplaats af. Probleem van dat oude 
logistieke systeem was dat personeel veel te veel 
met het logistieke proces bezig was, in plaats 
van met verkopen. Logistiek is een vak apart. We 
hebben uiteindelijk landelijk zes logistieke centra 
overgehouden om bouwplaatsen te bevoorraden. 
Daardoor konden we ook in m2 krimpen (-/- 500 
m2). Het gros van de locaties in het land huren 
we, dus dat scheelt behoorlijk in de kosten. Mooi 
voorbeeld van de gevolgen ervan. Onze vestiging 
in Emmeloord bleek opeens dertig procent meer 
omzet te genereren. De directe reden was dat ze 
zich door het afstoten van de logistiek veel meer 
op verkoop konden richten. Ons adagium overall: 
kosten verlagen en eenvoud creëren. Ons be-
staansrecht is: klanten goed helpen. We weigeren 
om louter op prijs te concurreren. Klanten moeten 
graag naar ons toe willen komen. De afhaalklant, 
dertig procent van onze omzet, moeten we in de 
watten leggen. Door in kosten te snijden (logistiek 
in dit geval) ontstaat automatisch het e! ect dat 
op de locaties de omzet stijgt omdat de focus op 
verkoop komt te liggen. Als ergens onze focus 
heeft gelegen de laatste jaren, is het om meer uit 
het verkoopapparaat te halen.’ 

Maar niet ten koste van alles. 
‘Nee, zeker niet. We hameren bij onze mensen in 
het land constant op marge. In deze lastige tijden 
voor de bouw, vragen klanten vaak om korting. 
Maar weet je hoeveel extra omzet je moet genere-
ren als je twee procent korting geeft, om hetzelfde 
rendement te halen? Negen procent meer omzet! 
Als ik als verkoper de klant zou vragen of hij denkt 
negen à tien procent meer omzet te gaan halen, 
zal hij nee zeggen. Dus gaan wij die korting niet 
geven. Dat rekensommetje vertel ik die klant niet, 
maar intern helpt het om bewustzijn rond marge 
te creëren. Sales is vaak te verkoopgericht zonder 
de uiteindelijke opbrengst in de gaten te houden. 
Ik ben van origine geen accountant of bedrijfseco-
noom maar logistiek specialist. Maar HR is een be-
langrijkere component van ons werk als bestuur. 
De omzet en marge moet uit onze mensen komen. 
We hebben de laatste jaren vooral zwaar ingezet 
op klanttevredenheid.’

interview

‘Om 2% korting te 
geven moeten we 

9% 
meer omzet maken’
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Hoe houdt u controle op die 45 vesti-
gingen?
‘Het mooie van veel vestigingen is dat je goed kunt 
vergelijken. Waarom is er op plek X minder omzet 
en op plek Y minder marge? Waarom komen er 
in een vestiging in pakweg Amsterdam te weinig 
klanten? Ik kan een illusie wegnemen. Het maakt 
niets uit of een vestiging van ons op een goede 
locatie zit of niet. Een locatie die er wat minder 
uitziet kan heel goed scoren, een gelikte plek kan 
het heel slecht doen. Het draait vooral om onze 
mensen. Door te vergelijken kun je heel goed zien 
aan welke knoppen je moet draaien. Onze busi-
ness controllers hebben daar een hele belangrijke 
rol in. Je hebt goede boekhouding nodig, maar 
ik wil daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn met 
onze mensen. We hebben ook steeds minder boek-
houders. Controllers zitten in het land en moeten 
met hun tengels aan de business zitten. Data 
generen, analyses maken en beslissingen nemen. 
Van fi nancial control gaan we meer en meer naar 
business control. Op zoek naar de gouden sleutel; 
hoe bereik je meer omzet en meer marge? Wat is 
het uiteindelijke klantrendement?’

Kun je met de gouden sleutel alle 
vestigingen verbeteren? Van de 
slechtste vestiging de beste maken?
‘Het probleem met lijstjes is, als de slechtste het 
beter doet, doet de beste het meestal ook beter. 
Het is lastig om in te halen, maar je kunt wel aan 
knoppen draaien om resultaten te verbeteren. 
Realiseer je wel: we zitten in een dubbeltjes en 
kwartjes business. Onze marge is globaal 26 pro-
cent, dat is niet veel. Een kuub vurenhout verkoop 
je voor bijvoorbeeld 400 euro, maar daarvoor 
moet je al snel 70 euro vervoerskosten maken. 
Kloppen de details niet, moet er geld bij. Je moet 
je rug recht houden in deze business.’

Waar kijkt u op dagbasis naar?
‘Dagelijks kijk ik naar de daggemiddelde omzet 
van al onze handelsbedrijven. Niet per vestiging. 
Inkoop moet bijvoorbeeld elk kwartaal een out-
look geven.’

En wat levert die informatie momen-
teel op? Is de economie inderdaad uit 
de dip?
‘De lijn van de daggemiddelde omzet beweegt 
mee met 2012 en 2013, maar je moet wel goed 

interview

analyseren. De winter van 2013 was streng, die 
van 2014 niet. 2013 maakt dan in Q2 een sprong 
die we nu missen. Maar overall is de trend redelijk. 
Ik heb de afgelopen jaren voorspellingen van EIB, 
banken en weet ik welke partijen gezien die voor 
een groot deel niet uitgekomen zijn. Ik weet niet 
of er na een dubbel ook een tripple dip komt, maar 
mijn gevoel zegt dat we wel uitgebodemd zijn. In 
die zin onderschrijf ik de patronen die het CBS 
schetst. Dit jaar verwachten we meer brutowinst 
en zeker meer nettowinst dan vorig jaar. Ons 
kostenniveau is vorig jaar gedaald met 7,4 procent 
en onze omzet gedaald met 5,1 procent. Per saldo 
een plus. Ik weet niet of de sector ooit weer op de 
niveaus van 2007/2008 komt, maar als de sector 
aantrekt, denk ik echt dat PontMeyer zelf wel 
weer op die niveaus van 2008 kan komen. Als de 
markt bijvoorbeeld met drie procent groeit, is het 
onze ambitie om met meer dan drie procent te 
groeien. Onze marge is, zelfs in crisisjaren geste-
gen van 25 naar 26 procent.’

PontMeyer is genoteerd op het kleine 
NPEX. Daar wordt nog wel eens klei-
nerend over gedaan. Wat kun je met 
die notering? Dividend betalen jullie 
niet.
‘PontMeyer stond ooit genoteerd op de incourante 
markt, en toen die stopte hebben we wel gekeken 

De basis voor het huidige PontMeyer werd gelegd in 1844, toen onderne-

mer William Pont ‘Houthandel William Pont’ oprichtte. In de negentiende 

eeuw ontwikkelde het bedrijf zich al snel tot de grootste houthandel van 

het land, met een eigen rederij. Anno 2014 is PontMeyer is de grootste le-

verancier van hout en plaatmaterialen in Nederland. Tevens handelsbedrijf 

voor bouwmaterialen, gereedschappen, afwerkmaterialen, deuren en inte-

rieurartikelen. PontMeyer heeft een drive-in voor ophalen van goederen, 

maar levert twee derde af op de bouwplaats. Dochterbedrijven van Pont-

Meyer zijn Centrop Houtimport, importeur van plaatmaterialen Trima en 

importeur van hardhout Van Dam Bunnik. Houtindustrie Opmeer is de tim-

merfabriek van PontMeyer. In 2013 daalde de omzet met 5,1 procent naar 

263,8 miljoen euro. Het operationele resultaat vóór bijzondere posten 

steeg tot 2,5 miljoen euro . Het nettoresultaat bedroeg een ton positief, 

tegen een negatief resultaat in 2012 van 2,7 miljoen euro. 

in het kort

›
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wat we moesten. Maar onze grootaandeelhou-
der HAL wilde niet van de beurs af. Als je van je 
aandelen af wilt, is de verhandelbaarheid toch 
makkelijker met een e! ectennotering. We hebben 
recentelijk ook nog een emissie gedaan van twee 
miljoen nieuwe aandelen. HAL heeft zich daar 
garant voor gesteld. Door de emissie is het aan-
deel van HAL in PontMeyer gestegen. Naast HAL 
is er nog een andere grootaandeelhouder en wij 
als management hebben een deel. Ongeveer vijf 
procent zwerft bij kleine partijen en particulieren. 
Overall zeg ik niet dat ik heel veel baat heb bij een 
notering aan NPEX, maar ik heb er ook niet veel 
last van. Ik vind transparantie sowieso goed, dus 
veel extra rapportagewerk heb ik er niet aan. De 
beurs helpt ook wel om je publiekelijk zichtbaar 
te maken.’ (De koers van PontMeyer schommelt 
momenteel rond de zeven euro -red.)

Als u op locatie mensen meer wilt 
laten verkopen, is dan aandelenparti-
cipatie van personeel een interessan-
te worst om voor te houden? Dat kan 
een beurs nuttig maken.
‘Ik geloof er  niet zo in dat prestatiebeloning zo 
hard één-op-één werkt. Ik geloof niet dat iemand 

vooral door een variabele beloning beter gaat 
presteren. Ik geloof dat iemand vooral harder gaat 
lopen als-ie het naar zijn zin heeft, goede collega’s 
heeft en werkt in een sfeer waar het leuk is om 
met anderen te scoren.’

Jullie concurreren met Jongeneel, 
Stiho en Bouwmaat. Hornbach, 
Praxis, Gamma en Karwei zijn 
geen directe concurrenten. Is die 
particulier geen groeisegment voor 
jullie?
‘De particulier kan nu al bij ons terecht. Op de 
locaties, of via de webwinkel. Toch ligt onze focus 
op de repeterend terugkomende klant en dat is 
veelal de zakelijke klant. We gaan geen tv-reclame 
maken zoals Gamma en Karwei. De consument 
verbouwt meestal maar één keer. Hornbach richt 
zich in Breda op beide segmenten, maar ik hoor 
dat het toch lastig is om beide segmenten tegelij-
kertijd goed te bedienen. Die bouwvakker vindt 
het toch vervelend om achter een moeder met 
kinderwagen bij de kassa te staan.’

Er is de laatste jaren veel te doen 
over de rol van de banken. Zijn die 
jullie tot steun geweest in de crisisja-
ren?
‘We moesten in 2012 herfi nancieren na twee 
jaren verlies te hebben gedraaid. Nou, suc-
ces! Toch is dat gelukt. In 2015 moeten we 
opnieuw herfi nancieren, en dat zal een stuk 
makkelijker gaan omdat we operationeel weer 
zwarte cijfers schrijven. Voor ons is de bank 
belangrijk omdat het de goedkoopste manier 
van fi nancieren is. We betalen minder dan vier 
procent rente, en je hebt niet het gehijg van 
private equity en venture capital. Als je een goed 
verhaal hebt, willen banken ook wel. Toch heb 
ik wel vraagtekens of banken zich constructief 
opstellen voor de BV Nederland. Ze zeggen: wij 
helpen, maar als het mis gaat met een bedrijf 
gaan ze wel de rente verhogen. Echt helpen 
doe je door bedrijven te ondersteunen die het 
moeilijk hebben, maar uiteraard wel voor zover 
dit verantwoord is. Banken zeggen wel A, maar 
doen vaak automatisch B. Ik merk ook dat ze 
marges verhogen om daarmee armslag voor 
zichzelf te vergroten. Overigens begrijp ik ze 
wel, feitelijk doen wij als handelsonderneming 
vaak hetzelfde.’ «

interview
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