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Wonen en werken zijn elementaire
behoeften van de mens en samenleving.
Bouwen betekent voor HSB daarom:
een essentiële bijdrage leveren aan de
maatschappij met als doel om duurzaam
te wonen, te werken en/of te recreëren.
De onderneming zal zodoende een steen
bijdragen aan de kwaliteit van het
samen leven en de samenleving.

Algemeen
HSB Holding is de moedermaatschappij (100% belang) van de
werkmaatschappijen HSB Bouw B.V., HSB Vastgoedservice B.V., en
HSB Ontwikkeling B.V. De besloten vennootschap J.M. Deurwaarder
G.A. valt voor 100% onder de werkmaatschappij HSB Bouw B.V.
Het bedrijf is in 1932 opgericht door Volendammer Hein Schilder (Hein van Madoet)
en 84 jaar later uitgegroeid tot een allround ontwikkel- en bouw-aannemingsbedrijf
met 344 personeelsleden in vaste dienst, 212 bouw- en 132 uta-medewerkers, en
gemiddeld 40 stagiairs/leerlingen. HSB Bouw B.V. is een betrokken en betrouwbare
bouwer met een heldere missie en visie waarbij vakmanschap en professionaliteit
hoog in het vaandel staan.
De in 2013 overgenomen bouwbedrijven Kakes en J.M. deurwaarder zijn inmiddels volledig geïntegreerd met HSB. Onder de handelsnaam Bouwbedrijf Kakes-
Deurwaarder worden nu de kleinbouwactiviteiten uitgevoerd met projecten tot
ca € 2 miljoen omzet. De onderaannemings- en metselwerkzaamheden worden
uitgevoerd in de zelfstandige onderneming J.M. Deurwaarder GA B.V.

Bestuur
De directie van HSB Holding B.V. wordt
gevormd door drie (mannelijke) directeur-
grootaandeelhouders. Er is op dit moment
geen sprake van een vacature binnen de
directie.
De Raad van Commissarissen (RvC) is in het verleden
geselecteerd op vakbekwaamheid, zowel organisato
risch als financieel, en de kennis met betrekking tot
de bouwwereld. Dit heeft geleid tot een op dit moment
onevenwichtige verdeling tussen man en vrouw.
Op dit moment is er binnen de RvC geen vacature,
maar mocht die er komen dan zal er gestreefd worden
naar een evenwichtige verdeling van de zetels binnen
de RvC.

Coverfoto:
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Continuïteit vasthouden en
kansen pakken
Willem Vermeend

“Ook dit jaar zijn er
weer de nodige parels
afgeleverd”
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Toen Willem Vermeend directievoorzitter was
van financiële dienstverlener Meeùs kwam hij
al in contact met HSB: “Een actief, creatief en
innovatief bouwbedrijf. Inmiddels ben ik voor de
derde termijn aan deze organisatie verbonden
als commissaris en ik kan verzekeren dat deze
kenmerken nog steeds gelden. Vanuit mijn achtergrond let ik op de financiën. Het is daarnaast een
voordeel dat ik mijn voelsprieten ook in andere
sectoren heb. Wat als commissaris ook zeker mijn
aandacht heeft, zijn ontwikkelingen op het gebied
van duurzaamheid. Zo ben ik een groot voorstander
van energieneutraal bouwen en dat geldt ook voor
restauraties van oude gebouwen.”

Voor HSB luidt het motto van Willem Vermeend
als altijd: continuïteit vasthouden, kansen pakken
en het leveren van topkwaliteit. In het jaar 2015 zijn
de financiën van het bouwbedrijf wederom solide,
lacht hij: “Onze accountants konden in elk geval
geen knelpunten vinden. Met onze financiële
degelijkheid en de nadruk op topkwaliteit in bouwen
gaat HSB een mooie toekomst tegemoet. Ook dit jaar
zijn er weer de nodige parels afgeleverd.” Op de
vraag welk project hem persoonlijk het meest heeft
aangesproken, wordt hij even stil omdat hij het
vervelend vindt iemand of een werk tekort te doen.
Een restauratie van de afdeling kleinbouw Kakes
Deurwaarder wellicht? De oude ammoniakfabriek
uit 1887 aan de Polderweg in Amsterdam? “Daar
ben ik geweest en ik heb vol bewondering naar
het project gekeken.”

HSB zoekt het in
risicospreiding en
differentiatie van
opdrachtgevers

“Gewoon blijven doen
en hard werken”

Henk van Zandvoort

Henk van Zandvoort is ruim vijftien jaar
commissaris bij HSB. Eerder verdiende hij zijn
sporen als directievoorzitter van het woning
ontwikkelingsbedrijf van het Bouwfonds: “In die
hoedanigheid kwam ik in contact met HSB en ik
raakte al snel gefascineerd door de dynamiek van
dit Volendamse bouwbedrijf.

Van huis uit ben ik projectontwikkelaar en mijn
aandachtspunten als commissaris liggen vooral op
het vlak van ontwikkelen en met name de risico’s die
daarbij een rol spelen. In dat kader voer ik regelmatig
klankbordgesprekken met projectontwikkelaars en
bouwbedrijven. Wij denken hier zeker niet dat alles
kan. Gewoon blijven doen en hard werken, dat heeft
zich bij ons in de praktijk bewezen en het heeft
ons bij veel opdrachtgevers ook de felbegeerde
gunfactor opgeleverd.”

Een sterk punt vindt commissaris Van Zandvoort
verder dat HSB het werkgebied goed heeft
geformuleerd. Dat hoort volgens hem bij de betere
traditionele bouwer: “Door differentiatie houden wij
ons vooral bezig met de ontwikkeling en bouw van
woningen en richten wij ons niet zozeer op kantoren
en infra. Onze organisatie heeft aangetoond als een
harmonica op de bouwsector te kunnen reageren.
Denk aan de bouw van kleine series woningen. Dat
is precies wat de huidige markt vraagt. Onze sprong
in de omzet van 2015 is vooral te danken aan de
ontwikkeling van projecten voor eigen rekening en
risico. Waar het gaat om consumentgerichtheid staat
HSB in Noord-Holland niet voor niets op de eerste
plaats. Mijn beeld over de toekomst is dan ook
consequent positief.”
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HSB Bouw B.V.
HSB Bouw is in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland actief in
de nieuwbouw en renovatie van woningen en utiliteitsbouw voor projectontwikkelaars,
woningbouwcorporaties, beleggers, gemeenten of eigen ontwikkeling (HSB Ontwikkeling)
en kleinbouw voor particulieren en bedrijven. Betrokkenheid staat bij HSB Bouw voorop.
Sociaal, nuchter, eenvoud, vindingrijkheid en ervaren vakmanschap staan centraal in ons
handelen. Wij streven naar constante optimalisatie van rendement en gaan uitdagingen
hierbij niet uit de weg, waardoor een gezonde continuïteit van HSB gewaarborgd is en blijft.

“Sociaal, nuchter, eenvoud,
vindingrijkheid en ervaren
vakmanschap”

Handelsnamen van HSB Bouw B.V., allen op het Slobbeland 10 te Volendam gevestigd:
Bouwbedrijf Kakes-Deurwaarder
Kleinbouw voor bedrijven en particulieren.
www.kakes-deurwaarder.nl

Timmerfabriek Volendam
Levert ramen, deuren en kozijnen op maat aan
particulieren en (bouw)bedrijven. Zowel kleine
als grote aantallen.

Schildersbedrijf Hein Schilder
Schilderwerken en wandafwerkingen voor
particulieren en (bouw)bedrijven.
www.schildersbedrijfheinschilder.nl

www.timmerfabriekvolendam.nl
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Een prachtig project
van fundering tot spant
Edwin Zomerdijk

Brandweerkazerne Bergen

Edwin Zomerdijk is opgegroeid tussen het hout en
de spijkers, want zijn vader zat in de gespecialiseerde aannemerij. Binnen Kakes-Deurwaarder is hij
projectleider en in die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het realiseren van kleinschalige
projecten voor particulieren, bedrijven en overheid:
“Van nieuwbouw tot restauratie. Een mooi voorbeeld van in 2015 gerealiseerde nieuwbouw is de
brandweerkazerne van kunstenaarsdorp Bergen.
Dat was best een complex nieuwbouwproject.
Zo zaten er in de zinken kap enkele gecompliceerde
aansluitingen en was de ronde stalen trap met
eenzelfde ronding in het rode glas beslist lastig.
Verder waren het stucwerk inclusief zonwering
en het metselwerk in een bijzonder patroon
zonder meer een uitdaging.”
Van een heel andere orde is de restauratie van
de voormalige ammoniakfabriek van de oostergas
fabriek aan de Polderweg in Amsterdam. In dit
gemeentelijke monument uit 1887 van architect
I. Gosschalk wordt ruimte gemaakt voor Van
Vollenhoven’s Bierbrouwerij & Proeflokaal, waarvan
Sjoerd Soeters supervisor is namens de gemeente
Amsterdam. Een prachtig project van fundering
tot spant, volgens Edwin Zomerdijk: “Nadat we het
gebouw eerst gestript hadden, begonnen we met
het herstel van de gemetselde fundering in ronde
togen. De ronde gietijzeren kozijnen zijn eruit
gehaald en die zijn nu weer helemaal als nieuw.
Ook de authentieke plofkappen hebben we helemaal
in oude luister hersteld. Detaillering en materiaal
gebruik voldoen allemaal aan de eisen van de
monumentencommissie en welstand.”
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HSB Vastgoedservice B.V.

Organisatieschema

De afdeling nazorg houdt zich bezig met het
afhandelen van herstelverzoeken en onderhoud
voor opgeleverde projecten van HSB Bouw B.V.

Holding

HSB Ontwikkeling B.V.
De eigen ontwikkelingsactiviteiten van HSB
Volendam zijn ondergebracht in HSB Ontwikkeling B.V.
HSB Ontwikkeling B.V. is fors gegroeid in 2015. Ook in
2016 zal deze groei zich verder doorzetten en zal een
aanzienlijk deel van de omzet uit eigen ontwikkeling
komen. Op dit moment zijn er meerdere succesvolle
projecten onderhanden. Een aantal voorbeelden van
eigen ontwikkelingsprojecten, 106 appartementen Ycity te Amsterdam, 14 appartementen en 30 woningen
te Amsterdam Osdorp, 36 woningen LimmerLinten
te Limmen, 59 woningen Wormer en 32 woningen
Auxillia in Utrecht. De projecten 16 woningen Mieuwijdt
in Graft de Rijp, 46 woningen Groene Rijn in Utrecht en
13 woningen en 28 appartementen te Limmen zijn in
2015 reeds opgeleverd.

J.M. Deurwaarder G.A. B.V.
Als zelfstandige dochteronderneming van HSB Bouw
B.V. houdt deze vennootschap zich bezig met onderaanneming van metsel- en timmerwerk voor bouwbedrijven. Wij hebben 100 vakmensen in vaste dienst.
J.M. Deurwaarder G.A. is een erkend leerbedrijf. VCA,
ISO-9001, ISO-14001 en KOMO gecertificeerd. Meer
informatie kunt u vinden op www.jmdeurwaarder.nl
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Ontwikkeling

Bouw

Vastgoedservice

WormerWonen gaat
graag in zee met HSB
John van Nimwegen
WormerWonen is met zo’n 2.000 huurwoningen
de grootste sociale verhuurder van de gemeente
Wormerland. Het grootste deel van deze woningen
– waarvan de helft bestaat uit eengezinswoningen –
is gesitueerd in de Wormer.

John van Nimwegen is sinds twee jaar directeur
van deze flexibele woningcorporatie die zich
onderscheidt door een persoonlijke benadering in
wonen: “Wij zijn een compacte organisatie die met
een gedifferentieerd kwaliteitsniveau woningen
verhuurt.” Als gevolg van de nieuwe Woningwet
richt de corporatie zich nog uitsluitend op de sociale
sector. Voor de ontwikkeling en herstructurering
van gevarieerde wijken zoekt zij samenwerking met
marktpartijen. “Op basis van onze programma’s van
eisen en de beschrijving van de verschijningsvormen
kwam HSB voor de realisatie van onze nieuwbouwprojecten de afgelopen drie keer met de meest
concurrerende aanbieding.”

Om in aanmerking te komen voor de uitvoering
van woningbouwprojecten legt John van Nimwegen
de offertes van bouwbedrijven langs de meetlat van
onder meer prijs, flexibiliteit en bouwtijd: “HSB
kwam met vakkundige voorstellen in de uitontwik
keling van Met stip wonen Noord en Molenbuurt
fase 2 en 3, waarbij zij bovendien het realisatieen verkooprisico namen. Deze concept koop- en
huurwoningen liggen zo goed in de markt dat ze
snel een eigenaar of huurder vinden. Het is met
name de toepassing van traditionele details die
velen aanspreekt. Zo geeft HSB klanten volop keus
in bijvoorbeeld binnendeuren, sanitair en hangen sluitwerk. Een standaard slaapkamerdeur of juist
die geprofileerde kamerdeur maakt in de praktijk
vaak het verschil voor kopers en huurders.”
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“Betrokkenheid staat
bij HSB voorop”

Missie & Visie
Missie

HSB wil de betrokken no-nonsense ontwikkelende
bouwer zijn die klanten ontzorgt door ervaring,
vakmanschap en betrouwbaarheid. Wij streven naar
constante optimalisatie van rendement, waardoor
een gezonde continuïteit van HSB gewaarborgd is.

Visie
HSB wil een solide zelfstandige middelgrote bouw
onderneming zijn, die bouwprojecten ontwikkelt en
realiseert. Een bouwer die tevens ingeschakeld kan
worden voor onderaanneming, renovatie, kleinbouw
en als mede-investeerder. Wij willen hierin de beste
zijn door nauw samen te werken met klanten,
medewerkers, leveranciers, onderaannemers en
eindgebruikers. Wij doen dit met een gedreven
ondernemerszin die het welzijn en welbevinden
van alle betrokkenen waarborgt. Klantgerichtheid,
kwaliteitsbesef en respect voor de ander staan hoog
in het vaandel.
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Opleiden doe je
samen in goede en
slechte tijden

“Het is mooi om te zien dat een bouwbedrijf
actief onderschrijft dat mensen langer dan
vandaag mee moeten kunnen in de sector”

Jan Schouten
Jan Schouten is directeur van Bouwmensen
Kennemerland Zaanstreek Waterland.
“Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk in
dienst van de bouwsector. Ons doel is jonge mensen
op te leiden tot volwaardige vakmensen die na hun
opleiding direct kunnen meedraaien in een bouwproject. Bij Bouwmensen KZW gaan leerlingen naar
school en ze hebben tegelijkertijd een baan waarmee
ze een goed loon verdienen. In deze unieke combinatie van leren en werken, die leerlingen optimaal
klaarstoomt voor het echte werk, zijn wij ook actief
voor HSB. Vanaf het jaar 2001 hebben wij voor deze
bouwonderneming ruim driehonderd plaatsingen
gedaan. Hoewel HSB het liefst niveau 3 leerlingen
in huis haalt, hebben wij in 2015 zo’n acht niveau 2
en vijf niveau 3 vakmensen kunnen leveren. In de
werving van nieuwe Bouwmensen steken wij heel
veel energie.”

Kenmerkend voor de samenwerking tussen HSB
en Bouwmensen KZW is volgens Jan Schouten het
feit dat HSB in goede én in slechte tijden mensen
opleidt: “Als voorbeeld van deze anticyclische aanpak
noem ik het tijdens de laatste crisis opleiden van
metselaars. HSB schoolde zijn metselaars in groepen
van tien. Omdat dit vak fysiek veel vraagt, werd er
binnen de cursus bijvoorbeeld aandacht besteed
aan de verschillende manieren van mechanisch
opperen, veilig hijsen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ter verhoging van de
flexibele inzetbaarheid van metselaars werd er
op het gebied van innovaties in de bouw ook tijd
uitgetrokken voor isoleren en luchtdicht bouwen.
Het is mooi om te zien dat een bouwbedrijf actief
onderschrijft dat mensen langer dan vandaag mee
moeten kunnen in de sector.”
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Kernwaarden
HSB staat voor oprechte betrokkenheid,
hoge kwaliteit en flexibele inzetbaarheid.

Betrokkenheid

Kwaliteit

Flexibiliteit

Bouwen is meer dan stenen stapelen. HSB is betrokken
bij het project, bij de opdrachtgever, bij de omgeving,
bij de woonconsument, bij de eigen werknemers en
bij de samenleving. Echte betrokkenheid vergt meer
van een onderneming. Meer inzet, meer drive en meer
ondernemerschap. De winst: optimale resultaten voor
iedereen.

Kwaliteit waarmaken betekent kwaliteit waarborgen.
De onderneming beschikt over de keurmerken VCA,
ISO-9001, KIWA, FSC, KOMO en is aangesloten bij
Bouwend Nederland, SBIB, Bouwprestaties.nl en
Open Companies (groene vlag Graydon). HSB staat
voor kwaliteit en kan bogen op 84 jaar ervaring met
het ontwikkelen en realiseren van complexe bouw
projecten. Uit de enthousiaste reacties van opdracht
gevers en kopers blijkt dat we hierin heel goed slagen.

Voor een goede uitvoering en afwikkeling van de
projecten is brede en flexibele inzetbaarheid vereist.
Bij HSB Bouw zijn meerdere disciplines onder één
dak te vinden. Zo bestaat het personeelsbestand
uit ruwbouwploegen, lijmers, kraanmachinisten,
timmerlieden, service-medewerkers, metselaars en
schilders. Gedurende het afgelopen jaar heeft met
name uitbreiding plaatsgevonden bij het productie
personeel. Waar nodig vult een zorgvuldig geselecteerd
netwerk van onderaannemers onze bouwteams aan.
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Verkoop koopwoningen
Verkoop koopwoningen
In 2015 hebben we evenals in 2014 veel koopwoningen
verkocht. Dit betreft zowel woningen van projecten
die wij in opdracht bouwen als woningen van eigen
ontwikkelingsprojecten. Door de snelle doorlooptijd
van het verkooptraject van onze woningbouwprojecten,
is het mogelijk om snel te starten met de bouw.
We zien in 2016 een verdere continuatie van deze
ontwikkeling.

Gemiddelde opleverpunten
per woning
Kopers kiezen graag voor een woning van HSB Bouw
en geven aan zeer te spreken te zijn over ons bouwbedrijf. Wij doen er alles aan om dit vast te houden.
Dit blijkt ook uit het geringe aantal opleverpunten per
woning. In 2015 waren dat er gemiddeld slechts 0,97.
Een mooie prestatie, waar wij trots op zijn.
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Wonen in Y-City
Sandra Sargant
Eind 2014 begon Sandra Sargant zich te
oriënteren op nieuwbouwprojecten in
Amsterdam. Op dat moment woonde zij in een
sociale huurwoning en wat zij zocht, was een
koopwoning of -appartement dichtbij
Amsterdam-Oost en het centrum.

Die vond zij via internet in project Y-City, een
ontwikkeling van HSB op het Zeeburgereiland.
Het modern vormgegeven appartementengebouw
met zonnige terrassen en voorzien van goede
isolatie, vloerverwarming en luxe afwerking sprak
Sandra meteen aan: “Eerst heb ik alle maandelijkse
meetups op Zeeburgereiland bijgewoond en toen
het sein start verkoop werd gegeven, heb ik mij
samen met maar liefst 800 geïnteresseerden
aangemeld om een van de 106 appartementen
te kunnen bemachtigen.”
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Na loting was de enthousiaste ING-medewerkster – haar hypotheekverstrekking
verliep voorspoedig – een van de gelukkigen die voor een betaalbaar appartement
op de vijfde verdieping in aanmerking kwam: “Het contact met de koperbegeleiding
van HSB was meteen goed. Een vraag was bijvoorbeeld wat ik wel en niet wenste
aan meerwerk. Eerst was ik nog terughoudend, maar uiteindelijk heb ik toch mijn
voorkeuren op tafel gelegd. Zo zijn er meer lichtpunten aangelegd, is er een bad
ingekomen en is een muur op een andere plek terechtgekomen. Ik ben superblij
met mijn woonkamer, twee slaapkamers, badkamer, wc, berging én parkeergarage.
En de verbinding met het openbaar vervoer vanaf mijn appartement naar mijn
werk is ook nog eens uitstekend!”

“Het appartement in project Y-City
is voor mij een lot uit de loterij”
Jaarverslag 2015 15

Personeel en Organisatie

VCA gecertificeerd

Het personeel is ons belangrijkste kapitaal. Aandacht
voor het personeel is daarom essentieel en in een
opklimmende markt zelfs cruciaal. Dit deden wij al
middels loopbaan-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Door leidinggevenden bewust te maken
van het belang van aandacht voor hun personeel en
de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB)
in de nieuwe cao voor de bouwnijverheid ontstaat
het inzicht meer te moeten doen dan het alleen
houden van jaarlijkse gesprekken. Door op een andere
manier het gesprek met medewerkers aan te gaan en
op regelmatigere basis ontstaat vanzelf meer aandacht
voor het personeel en wordt daarbij ingespeeld op de
persoonlijke opleiding- en ontwikkelbehoefte van de
medewerkers.

In 2015 zijn alle medewerkers die direct betrokken zijn
bij het bouwproces in het bezit van een VCA diploma.

16 Jaarverslag 2015

Leerlingbouwplaatsen:
investeren in de jeugd
HSB heeft op dit moment twee leerlingbouwplaatsen.
Gedurende het jaar heeft HSB gemiddeld zo’n 24
leerlingen aan het werk die graag het vak willen leren
van de ervaren vakmensen van HSB. HSB is door
SBB erkend als leerwerkbedrijf en creëert als zodanig
extra werkgelegenheid voor jongeren die een baan in
de bouw ambiëren, in de vorm van leerwerkplekken.
Door een goede beroepsopleiding hebben deze jonge
vaklieden een goed toekomstperspectief.

Daarnaast heeft onderzoek door het Economisch
Instituut voor de Bouwnijverheid bevestigd dat
leerlingen die een deel van hun opleiding op een
leerlingbouwplaats doorbrengen sneller hun
opleiding doorlopen, betere resultaten boeken en
langer in de bouw blijven werken. Bovendien kan
HSB hierdoor baangaranties garanderen.

“HSB is door
SBB erkend als
leerwerkbedrijf”

Werken en leren,
de ideale combinatie
Jaap Oussoren en Bart Paijens
Jaap Oussoren is leermeester van Bart Paijens. Hij werd vanuit HSB gevraagd
om leerlingen in opleiding te gaan begeleiden en doet dat graag.

“Het is mooi om de vooruitgang van een jonge
vakman te zien in de vier dagen dat hij ervaring
opdoet op een bouwproject. Voor de theorie gaat
Bart een dag in de week naar school. Van mij wordt
gevraagd dat ik vakinhoudelijk goed ben, maar vooral
ook dat ik de fijne kneepjes van het timmerwerk
over weet te dragen. Om te beginnen heb ik met
Bart eerst alle modules doorgelopen. Van fundering
tot dakwerk moet hij bepaalde gradaties op niveau 2
halen. Wat Bart ook moet uitvoeren, ik doe het altijd
eerst voor. Zo heeft hij binnen woningbouwproject
Bloemhof in Limmen onder meer profielen gesteld
en kozijnen leren plaatsen.”

“Het is mooi om de
vooruitgang van een jonge
vakman te zien"

Inmiddels draait Bart behoorlijk volwaardig mee
in project Magnolia te Limmen: “Het mooie is dat
ik hier het hele bouwproces van 37 woningen van
het begin tot het eind meemaak. Op school is het
veel theorie, teken- en toetswerk en op het werk
komt het meer aan op het ontwikkelen van praktisch
inzicht. Het gaat er eerst om dat je de opdracht
vakkundig uitvoert, de snelheid komt later wel.
Op dit moment ben ik bezig met het monteren van
gevelbeplating. Jaap heeft ze eerst op maat gezaagd
en nu kan ik beginnen met het vastschroeven van
deze onderhoudsvrije delen. Ik heb mijn niveau 2
opleiding er nu bijna opzitten en ga dan op voor
niveau 3 en daarna hopelijk ook nog niveau 4. Er is
voor mij geen betere combinatie dan die van werken
en leren.”
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Maatschappelijk
betrokken
ondernemen

Duurzaamheid

HSB zet zich in voor maatschappelijk betrokken ondernemerschap
omdat het de onderneming waardevoller maakt. Wij steunen
verschillende maatschappelijke initiatieven. Dit gebeurt in de vorm
van sponsorgeld, door inzet van ons netwerk, door het leveren van
capaciteit of materialen of door te bouwen zonder winstoogmerk.
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Duurzaamheid is ook een vorm van maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn van
mening dat duurzaamheid een synoniem is voor de toekomst. En toekomst zien
wij niet als morgen of volgend jaar, maar decennia verder. Dit houdt in dat wij altijd
ontwikkelen en bouwen met een toekomstvisie, met een visie op duurzaamheid dus,
want duurzaamheid is de toekomst van een kind, maar ook onze eigen toekomst.
We letten op consequenties voor milieu en gezondheid.
Het gebruik van duurzame bouwmaterialen, energiezuinig design en de inzet van
natuurlijke bronnen vormt een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Zo is het
bedrijfswagenreglement aangepast op duurzaamheid waarbij onder andere de keuze
van de werknemer voor een energiezuinige auto wordt beloond. Daarnaast zijn bij ons
kantoor zes groene parkeerplaatsen ingericht voorzien van oplaadpunten ten behoeve
van elektrische auto’s.

Duurzaam denken en doen
Duurzaamheid is een vorm van maatschappelijke
betrokkenheid die een integraal onderdeel uitmaakt
van de bedrijfsvoering van HSB. Dat zijn wij door
gebruik te maken van duurzame bouwmaterialen,
maar ook door energiezuinig design en de inzet van
natuurlijke bronnen. Kenmerkend voor het wagenpark van HSB is bijvoorbeeld dat het steeds meer
hybride wordt. Voor algemeen gebruik is de Nissan
Leaf beschikbaar en klanten die het hoofdkantoor in
Volendam bezoeken kunnen vrijelijk gebruik maken
van de laadpalen op de speciaal daarvoor beschik
bare parkeerplaatsen.

Sponsor zonder sterallures
Als sponsor steunt HSB diverse maatschappelijke
initiatieven. Gewoon omdat wij dat belangrijk vinden.
Die support bestaat in financiële zin, maar zeker ook
door inzet van ons netwerk, door het leveren van
capaciteit of door te bouwen zonder winstoogmerk.
Sponsorbudget is onder meer gestoken in de shirts

Ketenintegratie: LEAN en BIM
van FC Volendam, Heemskerkse amateur handbal
vereniging DSS en de reclameborden rond het nieuwe
AFAS Trainingscomplex AZ. Evenals bij AZ zit ook
HSB het opleiden en ontwikkelen van jonge mensen
in het bloed. Qua sponsoring in natura konden ook dit
jaar weer verschillende sportverenigingen en timmerdorpen op ons rekenen.

FSC, PEFC en Accoya
HSB Bouw en Timmerfabriek Volendam zijn FSC
gecertificeerd. Het overgrote deel van onze projecten
wordt gerealiseerd met FSC. Daarnaast wordt ook
veel gebruik gemaakt van duurzaam hout in de vorm
van PEFC. Verder is HSB erkend Accoya® leverancier.
Accoya is het meest toonaangevende hightech hout
ter wereld. Het wordt gemaakt van hout uit duurzaam
beheerde bossen, maar doet qua duurzaamheid,
dimensiestabiliteit en schoonheid niets onder voor
het allerbeste tropische hardhout.

Wij zijn ervan overtuigd dat vooruitgang en innovatie
geen luxe zijn, maar noodzaak. Op basis van LEAN
richten wij onze werkprocessen zodanig in dat alle
bouwhandelingen daadwerkelijk waarde toevoegen.
We beogen niet alleen onze klant het beste te geven
wat de markt te bieden heeft, maar we delen onze
kennis ook met onze partners om te streven naar
verbetering in het totale bouwproces.
Virtueel bouwen helpt ons en onze partners meer
effectief samen te werken en onze klant de mogelijkheid te geven controle te hebben op het ontwerpen uitvoeringsproces. Het Bouw Informatie Model,
beter bekend onder de afkorting BIM, wordt inmiddels
volledig gebruikt binnen HSB. In een BIM wordt een
intelligent virtueel 3D-model gecreëerd ofwel een
digitale representatie van het uiteindelijke gebouw.
Alle bij het project betrokken partijen werken integraal
samen in één centraal model en beschikken daardoor
altijd over dezelfde informatie. Plattegronden, gevels en
doorsneden worden uit het 3D-model gegenereerd
en komen dus altijd met elkaar overeen.
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In een gezonde mix van
ontwikkelen en bouwen een
vaste koers varen
Camiel Honselaar
Camiel Honselaar is sinds 2014 binnen HSB
verantwoordelijk voor de projectontwikkeling,
het projectmanagement en de kopersbegeleiding.

“In het laatste geval zijn dat met name woningen
en hier en daar realiseren we winkels met daarboven appartementen. Projectontwikkeling en
-management doen we hier met een dynamisch
team van ondernemende mensen. HSB is een
rationeel gestuurde organisatie die in een gezonde
mix van ontwikkelen en bouwen een vaste koers
vaart.”
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“Het eerste initiatief ligt bij projectontwikkeling.
De afdeling draagt zorg voor het schetsontwerp en
het voorlopig ontwerp. Na het voorlopig ontwerp
komen de projectmanagers in beeld. Zij bereiden
samen met de adviseurs de omgevingsvergunningen
voor en dragen zorg voor alle koperscontractstukken. Op deze manier zijn onder meer de projecten
Groene Rijn in Leidsche Rijn en Bloemhof te Limmen
tot stand gekomen in 2015.”

Na de projectontwikkelaar en de projectmanager
komt de kopersbegeleider in beeld, vervolgt
Camiel Honselaar: “Een woning personaliseren
binnen een bepaalde bandbreedte kan bij HSB altijd,
maar je moet uit oogpunt van kostenefficiëntie
zeker je grenzen kennen tijdens verkoopgesprekken.
Een andere kraan hier, daar grotere tegels en een
muurtje op een andere plek. Er kan bij ons veel,
maar er komt ook een moment dat je nee moet
durven zeggen.”

SV De Rijp maakt
het met steiger
hout van HSB
Bert Goesinne
Ooit werkte Bert Goesinne in de export van
lamsvlees. Het bracht hem regelmatig in de
vleeshallen van Parijs waar hij in de jaren 70
zelfs een keer het genoegen had met Charles
Aznavour een kop koffie te drinken.

Het was in deze periode dat Bert ging voetballen
bij SV De Rijp. En in 1986 had deze verenigingsman
in hart en nieren zelfs het voorrecht in het bestuur
van zijn club plaats te nemen: “Ik werd daarmee
onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud.
Dat viel in het begin nog mee qua omvang, maar
toen de gemeente die taak afstootte, werd het
aanzienlijk meer. Met een ploeg van twaalf mensen
houden we tot op de dag van vandaag de club
kantine, kleedkamers en velden in goede staat. Een
sportvereniging kan niet zonder het enthousiasme
van vrijwilligers.”

Alles van steigerhout
Toen de nieuwe velden aan de andere kant van
het gebouw kwamen te liggen, werd het tijd
voor een verbouwing en daaraan heeft HSB een
bijdrage geleverd, aldus Bert Goesinne: “De vrouw
van HSB-calculator Cees Muijs zat in de interieurcommissie en zo werd het contact met de bouw
onderneming gelegd. De support bestond uit het
leveren van steigerplanken waarvan collega’s van
Cees onder meer de banken en de tafels hebben
gemaakt. Ook de afwerking van de bar en alle pilaren
is gedaan met steigerhout. Zelfs de statafels op het
terras langs het kunstgras hoofdveld zijn ervan
gemaakt. In stukjes in ons clubblad is er vaak over
geschreven. In ruil voor deze bijdrage hebben wij
de nodige sponsorborden opgehangen langs het
veld. Iedereen blij, prachtig toch?”
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Social media
Facebook/Twitter/LinkedIn
Sinds een aantal jaren maakt HSB veel gebruik van
Facebook, Twitter en LinkedIn. Via Facebook kunnen
projecten in uitvoering goed worden gevolgd door alle
betrokken partijen. Via Twitter en LinkedIn plaatsen wij
berichten om onze volgers te informeren. Met name
LinkedIn is een zakelijk platform dat zeer geschikt is om
extra exposure te creëren. Vacatures worden hier ook
op gepubliceerd.

HSB app
Met behulp van deze app kunnen eigenaren van een
HSB woning heel eenvoudig en snel een verzoek om
herstel insturen, die rechtstreeks binnen komt bij de
afdeling Nazorg. Tevens is het mogelijk om de app in te
zetten voor het aanvragen van offertes. De app wordt
door gebruikers als zeer positief ervaren en inmiddels
ook veel gebruikt.
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Wij zijn de ideale
samenvoeging van
zakelijk en sociaal
Jaap Tol-Pinkel en Hus Smid

Jaap Tol-Pinkel en Hus Smid zijn beiden
projectleider bij Deurwaarder. Binnen het
metselbedrijf met 100 eigen metselaars is
Pinkel verantwoordelijk voor alle interne
werken en Hus voor alle externe klussen.

Vóór de samenvoeging van HSB en Deurwaarder
werkte Hus bij laatstgenoemde: “Als onderaannemer
waren wij altijd heel erg taak- en productiegericht
op het vlak van metselwerk. Dat metselaars van
HSB stel- en loodwerk doen en daarnaast ook
nog isolatiewerk was ik helemaal niet gewend.
Door de samenwerking is een echte win-winsituatie
ontstaan.” Samen weten we precies welke metselaar
waar en hoe lang aan het werk is, aldus Pinkel:
“Wij schuiven in heel Nederland met mensen om
wekelijks 4000 m2 aan lijmwerk te realiseren. Bij de
bouw van de gevangenis in Zaandam metselden we
met zo’n 60 tot 80 man 100.000 stenen per week.”

Een heel ander project was het metselwerk van
het AFAS trainingscomplex AZ in Wijdewormer.
Een ronding in een van de muren waterdicht krijgen,
was volgens Pinkel bepaald geen sinecure: “We zaten
met een rechte latei die recht de spouwmuur inging
en die moesten we uitkepen. Binnen dit specifieke
werk zijn twee van onze metselaars vijf weken bezig
geweest.” In dit geval gaat het zeker niet om meters
maken, voegt Hus hier aan toe: “De mannen werkten
met kneppelharde dikformaat strengpersstenen.
Normaal zitten er 72 stenen in een vierkante meter,
maar hier waren het er slechts 45 per vierkante
meter. In dit bijzondere geval werden er dagelijks
zo’n 250 stenen stootloos gemetseld, hetgeen neer
komt op zo’n 8 tot 9 m2. Moeilijkheden zijn in dit
werk uiteindelijk zeer professioneel opgelost door
de jarenlange ervaring en vakkundigheid van onze
metselaars.”

Jaarverslag 2015 23

Verkorte geconsolideerde balans HSB Holding B.V.

De cijfers

x € 1000,-

2015

2014

Materiële vaste activa

5.613

3.229

Financiële vaste activa

0

78

5.613

3.307

Voorraden en
onderhanden werken

2.546

2.490

Vorderingen

20.798

26.021

Liquide middelen

15.471

13.938

38.815

42.449

Kredietinstellingen

0

0

Onderhanden werken

6.792

7.169

Overige verplichtingen

15.194

15.111

21.986

22.280

22.442

23.476

Voorzieningen

1.957

1.922

Langlopende schulden

855

1.924

2.812

3.846

Eigen vermogen

19.630

19.630

Totaal

22.442

23.476

Werkkapitaal

16.829

20.169

Vaste activa

Vlottende activa

Kortlopende schulden

Totaal
Langlopende verplichtingen

72 appartementen Oostpoort-Oost, Amsterdam
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Kerncijfers
x € 1000,-

2015

2014

Waarde productie

121.201

84.786

Bedrijfsresultaat

7.585

3.775

Financiële baten en lasten

7

59

Resultaat voor
belastingen

7.592

3.833

Netto resultaat

5.694

2.875

Netto resultaat in % van
de omzet

4,7%

3,4%

Eigen vermogen

19.630

19.630

Solvabiliteit
(% van het balanstotaal)

44%

43%

EBITA

8.478

4.624

Aantal medewerkers

344

337

Bedrijfspand Koopman International, Amsterdam
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Gang van zaken gedurende
het boekjaar
De directie kan tevreden terugkijken op
het boekjaar 2015. De productie is met
circa 43% gestegen naar € 121 miljoen
en het bedrijfsresultaat is gestegen van
€ 3,8 miljoen in 2014 naar € 7,6 miljoen
in 2015. Behaalde rendementen op eigen
ontwikkelingsprojecten spelen hierbij
een belangrijke rol. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een positief resultaat na
belastingen van € 5,7 miljoen tegenover
een winst van € 2,9 miljoen in het jaar
2014. In het verslagjaar is in totaal voor
€ 146 miljoen aan werken opgeleverd.

26 Jaarverslag 2015

Solvabiliteit en liquiditeit

Investeringen

De solvabiliteit is ten opzichte van 2014 gestegen
van 43 % naar 44 % in 2015. De vennootschap
heeft de beschikking over € 15,5 miljoen aan liquide
middelen waarvan € 0,5 miljoen op een geblokkeerde
G-rekening staat. Gezien de goede solvabiliteit en de
ruime mate aan liquide middelen verwachten wij dat
er geen aanvullende financiering nodig zal zijn.

De investeringen bedroegen in het verslagjaar
€ 3.398.000. Geheel volgens de verwachtingen zijn
de investeringen hoger dan in 2014. De toename
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het pand
waarin HSB is gehuisvest en bijbehorend parkeerterrein in 2015 zijn aangekocht. De desinvesteringen
bedroegen in het verslagjaar € 120.000. Per saldo
bedroegen de investeringen derhalve € 3.278.000
tegenover € 657.000 in 2014.

Financiële instrumenten
De langlopende schulden zijn in 2015 grotendeels
afgelost en derhalve maakt HSB niet langer gebruik
van een swap om het renterisico beheersbaar te
maken (ingedekt tegen mogelijk snel stijgende rentes).
We zijn op dit moment niet van plan een nieuwe swap
aan te gaan.

De uit afschrijving vrijgekomen middelen bedragen
€ 893.000 (2014: € 849.000).

“De directie kan
tevreden terugkijken
op het boekjaar 2015”
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Al het goede komt in drieën
Nieuwe huisstijl: less is more

De huisstijl van HSB en Kakes Deurwaarder is
aangepast. Het HSB logo is eenvoudiger geworden
doordat de bekende bouwsteenblokjes dezelfde
kleur hebben gekregen. In het oude logo waren
twee blokjes rood en twee blokjes blauw. Ook
zijn de woorden Volendam, Bouw, Ontwikkeling
en Vastgoedservice verdwenen. Voortaan corres
pondeert HSB op alle uitingen – van vlaggen en
reclameborden tot wagenpark en bouwketen –
alleen nog maar met het logo HSB met daaronder
de slogan ‘Betrokken bouwers’. Ook het logo van
Kakes-Deurwaarder is gewijzigd. Dit logo heeft nu
de HSB huisstijlkleuren rood en blauw en zal vanaf
de bouwvak 2016 worden gebruikt.
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“Voortaan correspondeert HSB op alle uitingen alleen nog maar met het
logo HSB met daaronder de slogan ‘Betrokken bouwers’”
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Verwachtingen
2016
Tengevolge van de aantrekkende woningmarkt zien wij
een nog steeds groeiende orderportefeuille. Hierdoor
zal de omzet van 2016 naar verwachting iets hoger
uitvallen dan de omzet in het jaar 2015. Ook voor 2016
verwachten wij weer een positief bedrijfsresultaat,
wat ongeveer gelijk zal zijn aan dat van 2015. Naar
verwachting zullen er geen nieuwe financieringen
benodigd zijn. Het aantal personeelsleden zal in 2016
naar verwachting iets groeien.

Wij merken dat de markt behoorlijk aantrekt wat
prijsstijgingen tot gevolg heeft en waardoor marges
verder onder druk komen. Het is dus nog steeds van
belang scherp te blijven op onze onderaannemers,
leveranciers en het bouwproces. Efficiëntie en
kostenbesparing blijven daarom centraal staan.

Investeringen
Naar verwachting zal het niveau van de investeringen
in 2016 lager zijn dan in 2015.

HSB Holding B.V.

P.J.W. Maalman

Toekomst
Wij zien inmiddels dat de markt voor woningbouw
weer aantrekt. Dit blijkt wel uit het aantal verkochte
woningen en het grote animo voor onze nieuwbouwprojecten. Het ziet er naar uit dat deze ontwikkeling
zich zal voortzetten. Wij zien de toekomst dan ook
met vertrouwen tegemoet.
Volendam, 12 mei 2016
HSB Holding B.V.

Raad van Commissarissen

A.J. Vos

N.J. Klouwer

dr. W.A.F.G. Vermeend

drs. ing. H.J. M van Zandvoort

Tango en Twister, Haarlem

Jasmijn, Limmen

“Projecten
in 2016”

AFAS Trainingscomplex AZ, Wijdewormer

Poort 5, Vijfhuizen
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1131 AB Volendam
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www.hsb-volendam.nl

