Persbericht

VolkerWessels kiest voor stenenmarkt.com
“BELANGRIJK SIGNAAL AAN DE BRANCHE”
Lisse, 10 mei 2011
VolkerWessels, één van Nederlands grootste bouwconcerns heeft besloten gebruik te gaan maken
van de site stenenmarkt.com. Alle bouwbedrijven van VolkerWessels zijn nu lid van deze site en
bestellen in het vervolg online hun bakstenen en dakpannen met behulp van deze site. Oprichter
en eigenaar Marco Gort: “Stenenmarkt.com is nu twee weken actief. Sindsdien bieden wij de
mogelijkheid aan aannemers en fabrikanten direct met elkaar in contact te komen. Doel is diensten
en prijzen voor de aan – en verkoop van stenen en dakpannen online zo inzichtelijk mogelijk te
maken. Als een branche-autoriteit als VolkerWessels toegevoegde waarde in ons ziet, zegt dit iets
over de mogelijkheden die de site biedt.”
“Wij kiezen voor stenenmarkt.com vanwege de transparantie,” verklaart Bert Horsthuis, verantwoordelijk
directeur bij VolkerWessels. “Gedurende het hele aankoopproces, vanaf de oriëntatie tot zelfs ná
plaatsing van een order is élke handeling van élk betrokken bedrijf, én de tarieven die zij rekenen,
voor ons zichtbaar. Wij waren al lange tijd op zoek naar nieuwe instrumenten om betere controle
te houden over kwaliteit en transparante prijzen. Toen wij met stenenmarkt.com in gesprek raakten, zagen
wij onmiddellijk dat zij voor een doorbraak konden zorgen in een van nature conservatieve branche.
Internet zorgt overal al voor nieuwe transparantie, dus waarom ook niet in de bouwmarkt?
VolkerWessels is een innovatief bedrijf. Wij zijn van mening dat de online werkwijze van stenenmarkt.
com, de branche ten goede zal komen. Internet is onze toekomst en daar moeten we de binnen de
branche zoveel mogelijk de vruchten van plukken. Daarom geven we graag dit signaal af en hebben
we besloten ál onze bouwbedrijven, in totaal zo’n 38, in het vervolg stenen en dakpannen te bestellen
via stenenmarkt.com.”
Bevestiging
Natuurlijk is Gort blij met de keuze van VolkerWessels. “Al langere tijd, ruim voordat we de website hebben
gestart, waren er in de markt geluiden dat er bij het aan- en verkoopproces van stenen en dakpannen
meer transparantie moest komen van service, kwaliteit en prijs. Maar een proces veranderen dat al
vele decennia lang hetzelfde is gebleven, is altijd moeilijk. Zelfs nu stenenmarkt.com voor handen is en
heel makkelijk in deze behoefte voorziet. Partijen in de markt moeten gaan inzien, dat het daadwerkelijk
anders kan. Ik besef dat dit tijd kost. De ondertekening van het contract met VolkerWessels zorgt niet
alleen in één klap voor een enorme impuls van het aantal aan- en verkoopprocessen via de website.
Het is ook een belangrijk teken voor de markt dat we een richting zijn ingeslagen, die middels het
internet onafwendbaar is. Namelijk die van transparantie, verkorte communicatielijnen en overzichtelijke
aan- en verkoopprocedures.”
Bedrijven als VolkerWessels die op stenenmarkt.com een offerteaanvraag indienen, doen dit nu in een
paar handelingen. Als zij een categorie stenen of dakpannen aanklikken, is het mogelijk om door heel
het aanbod van de verschillende fabrikanten te zoeken. Meerdere fabrikanten kunnen rechtstreeks en
tegelijkertijd door de aannemer, voor een offerteaanvraag worden benaderd. Ook monsters kunnen
worden aangevraagd. Stenenmarkt.com verbindt zo producent en koper, waardoor een zuivere
marktwerking ontstaat. Daarnaast zijn de diensten van bouwmaterialenhandel alsmede de kosten van
betreffende diensten zijn via stenenmarkt.com inzichtelijk.
Over de bedrijven
De website www.stenenmarkt.com is uniek in de Nederlandse bouwwereld. Hier komen vraag en aanbod
van gevelstenen en dakpannen online bij elkaar. Aannemers kunnen zich onbeperkt en anoniem in
de voorbereidingfase van een project al tijdens het inkoopproces oriënteren. Fabrikanten kunnen vrij
en zonder sturing van buitenaf door derden rechtstreeks tot basisprijsvorming komen. Tevens kunnen
transacties via stenenmarkt.com tot stand worden gebracht.
VolkerWessels (www.volkerwessels.com) is een Nederlands bouwconcern met een decentrale organisatievorm. Het concern heeft 16.600 medewerkers in 125 werkmaatschappijen. Deze bedrijven zijn actief
op de volgende gebieden: woning- en utiliteitsbouw, industriebouw, vastgoedontwikkeling, beton- en
waterbouw, wegenbouw, energie, water en telecom infrastructuur, spoorwegbouw, installatietechniek,
verkeerstechniek, parkeermanagement, bouwtoelevering en advies en dienstverlening.
VolkerWessels heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en
de Verenigde Staten.

