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Profiel

MCB International BV is een holding met werkmaatschappijen 

in Nederland, België en Duitsland. De werkmaatschappijen zijn 

hoofdzakelijk actief als groothandels en Service Centers in 

metalen zoals staal, roestvast staal, aluminium, koper en 

messing. De holding en de werkmaatschappijen vormen 

gezamenlijk de MCB Groep.

De MCB Groep zoekt continu naar mogelijkheden om haar 

toegevoegde waarde voor zowel klanten als leveranciers te 

vergroten. Een belangrijke toegevoegde waarde vormt de 

uitvoering van klantspecifieke opdrachten in de diverse 

Service Centers. Verder stemt MCB haar assortiment zorgvuldig 

af op de wensen van de klanten en komt MCB met gedegen 

adviezen over en creatieve oplossingen voor toepassing en 

verwerking van producten. MCB denkt met haar klanten mee en 

biedt rondom haar kwaliteitsproducten een brede dienst-

verlening, ook op logistiek gebied. De bedrijven binnen de 

groep spelen een intermediaire rol in de bedrijfskolom door 

op de juiste tijd en plaats het juiste materiaal te leveren. 

MCB International biedt daarvoor alle faciliteiten en centrale 

voorzieningen. De werkmaatschappijen profiteren hierdoor 

van de schaalvoordelen die de MCB Groep biedt.

Kerncijfers 2015

In duizenden euro’s

Netto-omzet  585.045

Netto-omzetresultaat voor eenmalige posten  4.217

Eenmalige posten:

Overige posten -1.884

Netto-omzetresultaat na eenmalige posten 2.333

Cash flow (netto) 22.755

Investeringen 3.107

Groepsvermogen 124.487

Vreemd vermogen rentedragend 70.430 

Vreemd vermogen niet rentedragend 75.023

Vaste activa  83.144

Vlottende activa 186.796

Gemiddeld aantal medewerkers  847

Profiel en kerncijfers
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Aan de aandeelhouders

Hierbij bieden wij u, samen met het verslag van de Groepsdirectie, 

de door de Groepsdirectie opgemaakte en mede door ons  

onder tekende jaarrekening ter vaststelling aan.

Overleg en besluitvorming

De Raad van Commissarissen vergaderde in de afgelopen  

verslag periode zes keer. In deze vergaderingen passeerden steeds 

een aantal vaste onderwerpen de revue, zoals de strategie van de 

onderneming, de financiële ontwikkeling, de operationele en 

beleidsplannen van de werkmaatschappijen, acquisities en andere 

substantiële investeringsvoorstellen. De bespreking van het  

jaar resultaat vond plaats in het bijzijn van de externe accountant 

PricewaterhouseCoopers Accountants NV. Tijdens deze bespreking 

werd ook het verslag van bevindingen besproken. Op 16 december 2015 

voerde de Raad van Commissarissen haar jaarlijkse overleg met de 

Ondernemingsraad van MCB Nederland.

Ontwikkelingen in 2015

In 2015 zagen we een herstel van de vraag in de markt waarop 

MCB actief is. De prijsontwikkelingen in de sector waren in 2015 

echter voor elke productgroep negatief. De prijzen van staal, 

roestvaststaal en aluminium daalden fors met een negatieve 

prijsontwikkeling tussen de 10 en 18 procent. 

De operationele performance van MCB is in 2015 verder verbeterd. 

Het serviceniveau is gestegen en de kosten zijn verlaagd.  

De klant tevredenheid nam toe en de soliditeit van MCB – die in 

2014 al hoger was dan ooit te voren – vertoonde ook in 2015 een 

opgaande lijn. Dit is terug te zien in de onderliggende resultaten. 

De balans toont solide, al is de winst teniet gedaan door  

voorraad waardeverliezen. 

Na afronding van het schuldreductieplan in 2015 is een nieuw 

strategisch plan opgesteld dat geldt tot en met 2018. De kern van 

dit plan spreekt voor zich: in de keten van metalen en specials wil 

MCB voor haar klanten en leveranciers een partner zijn met 

toegevoegde waarde. Dankzij haar onderscheidend vermogen en 

proactieve houding is MCB geen neutraal doorgeefluik, maar een 

toonaangevende partner die daadwerkelijk verschil maakt.  

Bericht van de Raad van Commissarissen

6 JV2015



Vooruitblik op 2016

Na een tweetal jaren van herstructurering heeft MCB in 2015 

nadrukkelijk keuzes gemaakt in haar commerciële strategieën ten 

opzichte van de markten waarin zij actief is. Met deze keuzes 

wordt gerichte groei als doelstelling nagestreefd. In 2016 wordt dit 

doel nader uitgewerkt. E-commerce toepassingen zullen daarbij 

zeker aan de orde zijn. Tevens wordt de interne organisatie verder 

ingericht volgens het LEAN-principe, waarmee een verdere 

verlaging van de kosten teweeggebracht wordt.

Aangaande de economie verwachten we in 2016 een lichte groei. 

We gaan uit van een voortschrijdend herstel van de vraag in de 

markten waarin MCB opereert.

Jaarrekening en decharge

De voorliggende jaarrekening van MCB International BV is door 

PricewaterhouseCoopers Accountants NV voorzien van een 

goedkeurende verklaring. De jaarrekening is in onze vergadering 

van 28 april 2016 besproken, waarna besloten is de jaarrekening 

alsmede de voorgestelde resultaatbestemming aan de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling voor te leggen. 

Wij adviseren u dan ook de jaarrekening over 2015 vast te stellen en 

decharge te verlenen aan de Groepsdirectie voor het gevoerde beleid 

en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Woord van dank

De Raad van Commissarissen dankt de Groepsdirectie en de mede-

werkers van de MCB Groep voor hun inzet in 2015. Wij vertrouwen 

erop dat MCB zich in de komende jaren positief zal ontwikkelen. 

Tot slot willen we vermelden dat de heer A.G. Fortanier per 27 mei 

2015 tot lid van de Raad van Commissarissen is benoemd.

Valkenswaard, 25 mei 2016 

De Raad van Commissarissen

E.H.M. van den Assem (voorzitter)

W.T.J. Das

G.M.J. van Kempen

A.G. Fortanier (vanaf 27 mei 2015)
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Na het jaar 2014, waarin een voorzichtig herstel van de 

economie zichtbaar was in de regio’s waar MCB actief is, zien 

we een toenemende expansie/verdere verbetering in 2015. 

De grondstofprijzen laten in 2015 echter in alle productgroepen 

een forse terugval zien. Zo dalen de prijzen van aluminium, 

koolstofstaal en roestvaststaal met getallen fluctuerend tussen 

de 10 en 18 procent. Deze prijsdalingen hebben alles te maken 

met de economische situatie in de opkomende landen en de 

daarmee gepaard gaande overcapaciteit in de keten van 

metalen. Bovengenoemde prijsdalingen leidden in 2015 voor 

MCB  tot een fors voorraadwaardeverlies. 

In 2015 is binnen MCB het balansverkortingsprogramma zo 

goed als afgerond. Het vastgoed in Eindhoven werd in oktober 

2015 verkocht. Tevens is besloten om de backoffice organisatie 

van Duitsland te integreren in de backoffice in Valkenswaard. 

Voorraden en bewerkingsmachines zijn inmiddels in de centrale 

backoffice geïntegreerd en in 2016 zal de verkooporganisatie 

van MCB Deutschland verhuizen naar een nieuwe locatie. 

Het huidige pand wordt verkocht. Eind juni 2015 is de her-

financiering afgerond. De nieuwe financiering kent een 

looptijd van 3 jaren.

In 2015 is de operationele performance verder verbeterd. MCB 

is er met name in geslaagd de leverbetrouwbaarheid, de 

doorlooptijden en de soliditeit van standaard producten verder 

te optimaliseren. In 2015 is het aantal klantklachten bovendien 

gedaald tot een nieuw historisch laagtepunt. Tezamen heeft 

dit in 2015 geleid tot een hogere klanttevredenheid. 

In het eerste half jaar van 2015 is verder het lange termijn 

strategieplan (2015-2018) afgerond. De uitgangspunten van dit 

plan zijn duidelijk: in de keten van standaard metalen en 

specials wil MCB een onmisbare partner zijn voor klanten en 

leveranciers. MCB wil niet als neutraal doorgeefluik fungeren, 

maar daadwerkelijk zaken toevoegen. MCB kan en wil in het 

gehele traject – van leverancier tot klant – een regisserende rol 

op zich nemen en vanuit een proactieve houding achterhalen 

met welke materialen, diensten, oplossingen en kwaliteit zij 

haar klanten van dienst kan zijn. Naast (klantspecifieke) 

standaardmaterialen, levert MCB dan ook specialistische 

producten en kennis. MCB staat hierbij voor betrouwbaarheid, 

samenwerking en vooruitgang. 

MCB is een modern bedrijf. Dankzij automatisering, digitalisering 

en een passende inzet van mensen en machines kent MCB 

concurrerende kosten van dienstverlening. MCB draagt bij aan 

het versterken van de duurzame concurrentiekracht van de 

maakindustrie.     

In 2015 zijn we tenslotte gestart met het investeren in 

E-commerce oplossingen en de voorbereidingen voor het 

realiseren van een volautomatisch hoogbouwmagazijn voor 

hoogwaardige langgoedproducten. Intern is bovendien veel 

aandacht gegaan naar veiligheid.

Na vertrek van de voormalige CFO is met ingang van 1 juli 2015 

dhr. E.J.G. van Boxtel benoemd tot CFO. Zijn aanstelling kwam 

tot stand via interne benoeming in het kader van het 

management development programma. Bij aanname van deze 

nieuwe directeur volgde MCB de “Wet Bestuur en Toezicht” die 

op 1 januari 2013 in werking trad. Deze wet beschrijft een 

evenwichtige verdeling van zetels in de directie en in de Raad 

van Commissarissen. MCB International BV ziet erop toe dat 

deze wet wordt toegepast, al zal een kwalitatief goede bezetting 

binnen genoemde bestuursorganen te allen tijde voorop staan 

ten opzichte van het streven naar een juiste man/vrouw-

verdeling.

De omzet daalde licht van 590,4 miljoen in 2014 naar 585,0 miljoen 

euro in 2015. De afzet steeg in dezelfde periode met 4 procent en 

kwam hiermee uit op 443.490 ton. Het jaar 2015 wordt afgesloten 

met een resultaat voor belasting van -/- 2,2 miljoen euro. 

Hierin is een bedrag van 1,9 miljoen euro inbegrepen voor 

incidentele posten. Daarnaast bedroeg het voorraad-

waardeverlies in 2015 ruim 10 miljoen euro.

Verslag van de Groepsdirectie
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Marktsituatie 2015

Net als in 2014 was in 2015 een toenemende activiteit in de 

industrie waarneembaar. De industrie groeide wereldwijd, met 

name de industrieën waarbinnen MCB opereert. Evenwel werd 

het jaar 2015 gekenmerkt door een verdere prijsverlaging van 

grondstof- en metaalprijzen. Volgens analisten van ABN AMRO 

had deze prijsverlaging vooral te maken met overcapaciteit op 

de staalmarkt in Europa en China. De wereldwijde vraag naar 

staal bleek in 2015 echter solide. Zaken die we terugzagen in de 

markten waarin MCB opereert.

Metaalproductie

In 2015 nam de wereldwijde staalproductie met 2,8 procent af 

tot 1,62 miljard ton. Volgens de Worldsteel Association is er 

slechts één land uit de top 10 van staal producerende landen ter 

wereld dat in 2015 een toename laat zien in de staalproductie: 

in India (op positie nummer 3) groeit de staalproductie met 2,6 

procent tot 89,6 miljoen ton. De staalproductie in China daalt in 

2015 met 2,3 procent. Met een totale productie van ruim 800 

miljoen ton blijft China echter nog steeds goed voor bijna de 

helft van de totale staalproductie wereldwijd. In Europa daalde 

de staalproductie in 2015 met 1,8 procent tot 166 miljoen ton. 

De Nederlandse staalproductie liet niettemin een lichte 

stijging zien ten opzichte van 2014: met bijna een halve procent 

nam de productie toe tot 7 miljoen ton. Nederland eindigde 

daarmee – evenals in 2014 – op de 23e plaats in de lijst van 

grootste staal producerende landen ter wereld.

Volgens marktonderzoekers van MEPS International 

(Independent Steel Industry Analysts) is in 2015 wereldwijd 

een half procent minder RVS geproduceerd dan in het 

recordjaar 2014.  De wereldwijde RVS productie in 2015 resulteerde 

hiermee in nagenoeg 41 miljoen ton. De productie daling kwam 

overigens met name tot stand in de tweede helft van het jaar. 

Ondanks het feit dat ook in China de productie van RVS in 2015 

een lichte daling vertoonde, neemt China nog steeds meer dan 

50 procent van de wereldwijde RVS productie voor haar rekening. 

In Europa daalde de RVS productie in 2015 met 2 procent tot 

7,4 miljoen ton. 

Volgens The International Aluminium Institute is de productie 

van aluminium wereldwijd met 19,6 procent gestegen. Dankzij 

deze stijging groeide de aluminiumproductie naar bijna 58 

miljoen ton. China was ook in 2015 de grote motor achter deze 

groei: de aluminiumproductie steeg in China tot 25 miljoen ton. 

In tegenstelling tot 2014 kende Europa in 2015 ook een groei in 

de aluminiumproductie. 
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Metaalprijzen

Marktonderzoek wijst uit dat in 2015 het merendeel van de 

staalprijzen verder is gedaald. Volgens analisten van ABN 

AMRO vertoonde de prijs van staal wereldwijd een excessieve 

daling van 38,7 procent. China kende een prijsafname van 

gemiddeld 34 procent en in Europa daalden de metaalprijzen 

met 29 procent. 

ABN AMRO meldt dat, in tegenstelling tot in 2014, in 2015 ook 

de prijzen van RVS en aluminium wereldwijd een dalende lijn 

vertonen. In China nam de prijs van RVS af met 19 procent. 

In Europa daalde de RVS prijs met 3 procent. De aluminiumprijs 

daalde in 2015 volgens de bank wereldwijd met 17,8 procent. 

Bronnen: Meps.co.uk, Worldsteel.org, Worldstainless.org, ABN AMRO, CBS
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Positionering en marktbenadering

MCB wil een efficiënte en onmisbare schakel zijn in de 

bedrijfskolom. Het is mede daarom dat er binnen MCB veel 

aandacht is voor innovatie, deskundigheidsbevordering en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast delen 

we onze kennis en capaciteiten graag met klanten en 

leveranciers.  MCB denkt met haar klanten mee en zoekt samen 

met de klant naar oplossingen die leiden tot een gezonde 

toekomst. MCB helpt haar klanten bovendien om competitief te 

blijven in de markt. Daarmee plaatst MCB zichzelf steeds weer 

voor nieuwe uitdagingen, aangezien de markten waar haar 

klanten opereren, voortdurend in beweging zijn. 

Tot slot zoekt MCB, samen met haar klanten, naar een goede 

balans tussen voorraad en inkoop. Daarmee ontlast MCB haar 

klanten, zodat zij zich kunnen richten op hun corebusiness. 

Dat deze ‘focus op de klant’ niet onopgemerkt blijft, blijkt o.a. 

uit het feit dat de directie van MCB op 10 maart jl. de 

‘Klantbeleving-award 2015’ van onderzoeksbureau Integron in 

ontvangst mocht nemen.

Activiteiten

Innovatief, kundig en gefocust op totaaloplossingen. Ook in 

2015 was de bedrijfsvoering van de MCB Groep gebaseerd op 

deze drie pijlers. MCB zag (en ziet) in deze pijlers dan ook de 

sleutel tot succes. Zij onderstrepen de kwaliteit en expertise 

van de MCB Groep en steunen de organisatie in het verder 

ontwikkelen van (producten van) hoogwaardig C-staal, RVS, 

aluminium en high engineering metals. 

De centrale backoffice van MCB in Valkenswaard is hiervoor 

uiterst gunstig gelegen: in het hart van Zuidoost-Brabant, ook 

wel Brainport genaamd. In Brainport werken Researchinstituten, 

leveranciers en fabrikanten nauw samen aan de ontwikkeling 

van hoogwaardige producten met een hoge exportpotentie. 

Bovendien is Brainport, naast airport Schiphol en de seaports 

Rotterdam en Antwerpen, een belangrijke mainport voor 

Nederland en Europa. 

Vanuit Valkenswaard bedient MCB op logistiek gebied 

Nederland, België, een groot deel van Duitsland en Noord-

Frankrijk. 

Integraal klachtenmanagement blijft een van de speerpunten 

in het kwaliteitsbeleid van MCB. Door continue te verbeteren 

wil MCB de efficiency van haar processen en de klant-

tevredenheid verhogen. Minder klachten betekent minder 

verstoringen of reparaties en dus ook minder kosten. Het nieuwe 

systeem geeft zoveel inzicht en bijsturingsmogelijkheden dat 

hiermee inmiddels structurele performance verbeteringen op 

het gebied van klachtenmanagement zijn doorgevoerd. 

Financiële ontwikkeling

Het jaar 2015 was voor MCB een jaar waarin een verder 

voorzichtig herstel ten opzichte van voorgaande jaren te zien was. 

Mede door de aanwezige overcapaciteit op de staalmarkt en 

internationale economische ontwikkelingen bleven de grondstof-

prijzen in 2015 echter volatiel. Alle productgroepen lieten een 

sterke daling zien van de prijzen. Dit zette zich versterkt door 

in de tweede helft van het jaar door de onzekere economische 

omstandigheden in China en andere opkomende landen. 

De omzet van MCB liet een lichte daling zien van 590,4 miljoen euro 

in 2014 naar 585,0 miljoen euro in 2015. De afzet steeg in dezelfde 

periode met 4 procent en kwam hiermee uit op 443.490 ton.

Het jaar 2015 wordt afgesloten met een resultaat voor belasting van 

-/- 2,2 miljoen euro. In dit resultaat is een bedrag van 1,9 miljoen 

euro inbegrepen aan kosten gemaakt voor herstructureringen. 

Mede als gevolg van het schuldreductieprogramma wist MCB in 

2015 een positieve netto cash flow te realiseren van 22,8 

miljoen euro. Ook de solvabiliteitscijfers lieten in 2015 een 

verdere verbetering zien. De solvabiliteit steeg van 44,8 procent 

aan het eind van 2014 naar 46,1 procent aan het einde van 2015.

Na een daling van het balanstotaal in 2014 naar 301,5 miljoen 

euro is het balanstotaal in 2015 verder gedaald naar 269,9 

miljoen euro. Deels door prijsdalingen, maar ook de verdere 

optimalisatie van het werkkapitaal en vaste activa hebben 

bijgedragen aan dit lagere balanstotaal. Daarnaast heeft MCB 

in 2015 een weloverwogen investeringsbeleid gevoerd.
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Risicomanagement

Sinds enkele jaren werkt MCB met een systeem van 

risicomanagement en interne controle waarmee eventuele 

onzekerheden zoveel mogelijk ingeperkt en verminderd worden. 

Binnen de organisatie liggen verantwoordelijkheden voor het 

bepalen en beheersen van de bedrijfsrisico’s op verschillende 

managementniveaus. 

De bedrijfsrisico’s worden binnen MCB uitgesplitst in  

strate gische, operationele en financiële risico’s. De 

belangrijkste strategische risico’s waarmee MCB in 2015 

geconfronteerd werd, ontstonden enerzijds uit de aanhoudende 

overcapaciteit bij metaalproducenten en anderzijds uit de sterk 

fluctuerende grondstofprijzen. Na onderzoek in 2014, start 

MCB begin 2015 met een pakket aan beheersmaatregelen voor 

het afdekken van prijsrisico’s van aluminium en roestvast staal 

met financiële instrumenten. Al bij het in- en verkoopbeleid 

wordt rekening gehouden met fluctuaties en wordt het risico 

deels afgedekt. Dit geldt eveneens voor de belangrijkste financiële 

risico’s: renterisico’s en valutarisico’s. Deze worden afgedekt 

via afgestemde financieringsinstrumenten. Kredietrisico’s 

worden afgedekt door een strikte naleving van de opgestelde 

kredietlimietrichtlijnen in samenspraak met afgesloten 

kredietverzekeringen.

Communicatie

Wanneer het gaat om communicatie, staan de medewerkers van 

MCB centraal. Dat geldt al 75 jaar voor het persoonlijk en 

telefonisch contact, maar ook als het gaat om internet-

communicatie wordt de medewerker van MCB steeds meer naar 

voren geschoven. Door de kennis van medewerkers online te 

zetten, werkt MCB aan ‘thought leadership’ en trekt zij 

(potentiële) klanten aan die hun zoektocht naar kennis en/of 

materiaal online beginnen. Toenemende transparantie wordt 

bij MCB niet als een bedreiging gezien, maar als een kans om de 

kwaliteit van de organisatie aan de markt te tonen en klanten aan 

te trekken. MCB zet uiteenlopende communicatiemiddelen in om 

het intermenselijke contact (online en offline) te ondersteunen. 

Zo organiseert MCB jaarlijks diverse evenementen en publiceert 

zij met regelmaat artikelen in vakbladen.

Internetcommunicatie

Hoewel de klanten van MCB niet bijzonder actief zijn op social 

media (LinkedIn uitgezonderd), maken zij vrijwel allemaal gebruik 

van zoekmachines (zoals Google) op internet. MCB trekt deze 

‘zoekende klant’ op verschillende manieren naar zich toe. 

Het perio diek plaatsen van artikelen (blogs) van en over 

medewerkers, werkt bijvoorbeeld als een magneet. Met deze 

vorm van marketing, ‘inbound marketing’ genoemd, loopt MCB 

in Nederland voorop. Er is dan ook veel interesse voor de manier 

waarop MCB deze uit Amerika overgewaaide marketing invult.

MCB benutte in 2015 verder de volgende online communicatie-

instrumenten: de BrancheBarometers (maandelijkse onderzoeken 

in specifieke metaalbranches), Marktnieuws (het op maat 

verstrekken van marktontwikkelingen via e-mail, Twitter en 

Paper.li) en de Quick Scans (digitale kwartaalrapportages van 

de ontwikkeling van MCB-klanten in termen van orders, 

productie en investeringen).

Evenementen

Wat evenementen betreft verschuift de balans van beurzen 

naar eigen evenementen. Deze hebben namelijk een groter 

communicatie-effect. Hierbij kan overigens gedacht worden 

aan de MCB Kennisdagen, die enkele keren per jaar worden 

georganiseerd om klanten op de hoogte te brengen van 

specifieke thema’s.

Marktonderzoek

Naast de eerder genoemde BrancheBarometers en Quick Scans, 

die tevens als communicatie-instrument worden ingezet, doet 

MCB andere vormen van marktonderzoek:

• Relatiemeter: Elke twee maanden wordt bij een selectie van 

klanten één vraag gesteld: Hoe groot is de kans dat u MCB 

aanbeveelt? Naast een score wordt hierbij om een toelichting 

gevraagd en beide worden door Sales gebruikt om de 

individuele tevredenheid van klanten te verhogen. In 2015 is 

ook voor Staalmarkt en Hamel een dergelijke meting opgestart.

• Klanttevredenheidsonderzoek: Eind 2015 is het twee-

jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

 De score voor de MCB Groep was hoog (rapportcijfer 8,5).  

• Klantenpanel: Een groep van 8 tot 10 klanten van MCB 

Nederland ‘met een mening’ wordt tweemaal per jaar 

uitgenodigd om te reageren op actuele onderwerpen en 

plannen. In 2015 is ook voor Staalmarkt en Hamel een 

klantenpanel opgestart. 

Behalve deze structurele vormen van marktonderzoek voert 

MCB ook regelmatig ad hoc onderzoek uit naar specifieke 

klantthema’s, zoals in 2015 naar de ‘customer journey’. 
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Medewerkers

In 2014 heeft MCB haar toekomstige strategie (2014-2018) op 

het gebied van Human Resource (HR) bepaald. Deze strategie 

staat in 2015 centraal en richt zich o.a. op het aantrekken 

(waar nodig) en behouden van een kwalitatief hoogwaardige 

‘workforce’ waarmee MCB flexibel kan inspelen op ontwikkelingen 

en fluctuaties. De inzetbaarheid, het werkplezier en de be-

trokkenheid van de MCB medewerkers staan daarbij hoog 

aangeschreven. De medewerkers van MCB zijn namelijk door-

slaggevend voor het succes van de organisatie en vormen de 

schakel met de klant. 

In 2015 lag de focus op de volgende onderdelen:

Strategische personeelsplanning

MCB streeft naar het behouden van een koploperspositie in de 

branche en marktleiderschap in de gekozen focusbranches. 

Dit vereist een hoge kwaliteit van de ondersteunende 

dienstverlening. MCB besteedt derhalve veel aandacht aan 

haar medewerkers: op diverse manieren wordt geïnvesteerd in 

kennis, kunde en vaardigheden. Om de continuïteit van de 

organisatie te waarborgen houdt de HR afdeling van MCB zich 

bezig met strategische personeelsplanning. Met andere 

woorden: MCB kijkt vooruit. Zo is in 2015 in kaart gebracht 

welke veranderingen te verwachten zijn binnen het 

personeelsbestand van MCB. Vervolgens is geanalyseerd of deze 

bewegingen aansluiten bij de toekomstige wensen van de 

organisatie. Aan de hand van de uitkomsten zijn verschillende 

ontwikkelplannen opgesteld die op HR gebied als handvatten 

dienen voor de toekomst. 

Duurzame inzetbaarheid

Net als andere organisaties heeft MCB te maken met 

demografische (denk aan vergrijzing en ontgroening) en 

technologische ontwikkelingen die maken dat er veel van 

medewerkers gevraagd wordt: langer doorwerken, met de 

technologie mee ‘bewegen’ en innoveren. Met het oog op deze 

ontwikkelingen is het – zowel voor MCB als voor de mensen zelf 

– van belang dat medewerkers van MCB gezond, vitaal en met 

plezier aan het werk blijven. In dit kader besteedt MCB, naast 

het proactief beheersen van het ziekteverzuim, veel aandacht 

aan het voorkomen van ziekteverzuim en verminderde 

inzetbaarheid. De focus ligt daarbij op veiligheid en gezondheid.

Ten behoeve van duurzame inzetbaarheid heeft MCB in 2015 

een vitaliteitsscan laten uitvoeren door een externe partij. 

De uitkomsten van deze scan geven een goed beeld van de 

situatie binnen MCB op het gebied van o.a. vitaliteit, 

gezondheid, inzetbaarheid, motivatie en bevlogenheid. 

MCB gebruikt de uitkomsten van deze vitaliteitsscan als input 

voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid dat in 2016 wordt 

opgesteld, gecommuniceerd en geïmplementeerd. Met deze 

focus op duurzame inzetbaarheid streeft MCB ernaar de 

veiligheid op de werkvloer te vergroten, verzuim te voorkomen 

en de competenties van medewerkers optimaal te gebruiken.  

Leiderschapsontwikkeling

Leidinggevenden vervullen een sleutelpositie in de 

ontwikkeling van medewerkers. MCB ziet leidinggevenden 

daarom als coaches die in staat (moeten) zijn medewerkers te 

instrueren, motiveren, coachen en inspireren. Ook moeten zij 

medewerkers met elkaar (of met de klant) kunnen ‘verbinden’. 

Met andere woorden: de leidinggevenden van MCB moeten 

richting geven en de koers van MCB vertalen naar de inzet van 

medewerkers.  

En dat vereist de nodige competenties. Om die (verder) te ont-

wikkelen is MCB in 2015 gestart met het inrichten/samenstellen 

van een compleet opleidingsaanbod voor leidinggevenden en 

aankomend leidinggevenden. Dit programma is gericht op de 

versterking van de competenties die nodig zijn voor het 

verhogen van de kwaliteit van onze ‘workforce’. Het 

leiderschapsprogramma zal in 2016 een vervolg krijgen. 

Scholingstrajecten

In samenwerking met het ROC is MCB ook in 2015 gestart met 

het opleiden van een nieuwe groep medewerkers voor de MBO 

leerlijnen Logistiek Medewerker niveau 2, Logistiek Teamleider 

niveau 3 en Operator niveau 2. 

Daarnaast zijn initiatieven die in 2014 zijn opgezet voor het 

opzetten van het Opleidingsplan Logistiek & Veiligheid in 2015 

in gang gezet en zijn de chauffeurs en de pendelaars binnen 

MCB opgeleid voor code 95.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO)

MCB is zich bewust van haar rol en functie in de maatschappij 

en houdt daar in haar bedrijfsuitoefening rekening mee. De 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van MCB Nederland is 

dan ook groot. Mede daarom heeft MCB in 2015 het certificaat 

“MVO Prestatieladder niveau 3” opnieuw gehaald. Eén van de 

opmerkingen van de auditors tijdens deze certificaat-

vernieuwing luidde als volgt: “al had MCB geen MVO-certificaat, 

dan nóg was het een MVO-bedrijf.” Blijkbaar zit Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen bij MCB in de genen.

In 2015 is MCB bovendien de samenwerking aangegaan met 

MVO Nederland, met als doel in de regio het uitwisselen van 

kennis over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te 

stimuleren. Daarnaast heeft MCB in 2015 opnieuw diverse 

goede doelen en projecten belangeloos gesteund.

De MVO Prestatieladder integreert de verschillende deel-

aspecten van MVO in hanteerbare eisen waarbij People, Planet 

en Profit centraal staan. 

People

Om het maximale uit haar werknemers te halen heeft MCB in 

2015 een groot aantal medewerkers de gelegenheid gegeven 

een MBO diploma Logistiek te halen. Daarnaast werd iedere 

MCB medewerker in de gelegenheid gesteld via de MCB Campus 

zijn/haar kennis bij te spijkeren. Dit is mogelijk op het gebied 

van materiaalkunde, management, persoonlijke effectiviteit 

en veiligheid. In het kader van transparantie en het delen van 

kennis, is de training materiaalkunde in 2015 ook opengesteld 

voor klanten van MCB.  

Om medewerkers te beschermen tegen arbeidsrisico’s is in 2015 

de campagne ’MCB Veilig’ gestart. Basis voor deze campagne is 

het ’beleidsplan veiligheid’ met ideeën om de veiligheid en 

gezondheid bij MCB te vergroten, en binnen enkele jaren vrij 

van verzuimongevallen te zijn. Zo heeft MCB een geheel nieuwe 

veiligheidsfilm uitgebracht en worden trainingen uitgebreider 

en meer professioneel aangepakt.

Planet 

Ook in 2015 heeft MCB zich ingezet om de belasting van het 

milieu te verminderen. Zo ging MCB in 2015 nóg slimmer om 

met energie en verminderde zij haar afvalstromen door beter te 

scheiden en aangeleverde verpakkingsmaterialen te recyclen.

Het verbruik van brandstof (diesel) door vrachtwagens van MCB 

werd op dagelijkse basis gemonitord, met als doel dit verbruik 

terug te dringen. Specifieke chauffeurstrainingen en de 

aanschaf van nieuwe (euro 6) vrachtwagens hebben eveneens 

bijgedragen aan het reduceren van verbruik. 

Profit

Eén van de MVO-indicatoren is ‘behoorlijk bestuur’. Tijdens de 

certificaatvernieuwing in 2015 is kritisch naar dit punt 

gekeken. Met een positieve uitkomst: volgens de auditors kent 

MCB een goede governance structuur waar de organisatie bij 

het opstellen, afstemmen en implementeren van nieuwe 

strategieën en afdelingsplannen duidelijk profijt van heeft.  

Bij MCB staat ‘eerlijk zaken doen’ hoog op de agenda. In haar 

contracten met leveranciers neemt MCB dan ook standaard een 

hoofdstuk MVO op. Hierin verklaart de leverancier het milieu 

en de mensenrechten te respecteren en kinderarbeid en 

uitbuiting tegen te gaan.

Andersom gebeurt dit ook. Steeds meer klanten vragen van 

MCB inspanning op het gebied van MVO. MCB is er in 2015 steeds 

opnieuw in geslaagd aantoonbaar aan deze eisen te voldoen. Zo 

heeft MCB o.a. een bijdrage geleverd aan diverse ‘groene’ 

bouwprojecten. 
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MCB Nederland BV

MCB Nederland BV in Valkenswaard is een groothandel annex 

service center in metalen buizen, platen, profielen, staf en band 

en plaat op maat. Deze producten zijn leverbaar in diverse 

kwaliteiten. MCB Nederland werkt ook voor de MCB Groep. 

Met name op het gebied van backoffice functies, waaronder 

inkoop, opslag, bewerkingen en logistiek. Zo beschikt het 

bedrijf over een goed uitgerust Steel Service Center voor het 

slitten en decoilen van band- en plaatstaal en een Centrum 

Productie Bewerkingen met slijp-, borstel- en foliemachines, 

diverse zaagmachines, scharen en een staalstraal- en 

conserveerinstallatie. Daarmee kan het materiaal volgens de 

eisen van de klant precies op maat worden gemaakt. Zowel op 

nationaal als op internationaal niveau biedt MCB specifieke 

markt- en productkennis.

Hamel Metaal BV

Hamel Metaal BV in Almere is een gespecialiseerde leverancier 

van metalen. Het uitgebreide assortiment bestaat uit buizen, 

platen, profielen en stafmateriaal in aluminium, roestvast 

staal, staal, koper, messing, kunststof en hoogwaardige 

metalen, alle in verscheidene kwaliteiten. In specifieke 

segmenten van de dynamische metaalbranche vervult het 

bedrijf een sterk ondersteunende rol. Hamel biedt haar 

uitgebreide klantenkring in de verspanende industrie, de 

interieurbouw, de installatiebranche, de luxe jacht- en 

scheepsbouw en de offshore-branche niet alleen materialen en 

bijbehorende bewerkingen, maar ook advies en informatie. 

Klanten herkennen en erkennen Hamel dan ook in haar rol als 

specialist. Het is deze combinatie van assortiment en kennis, 

waarmee het bedrijf haar klanten helpt bij het commercieel 

succesvol uitbouwen van hun activiteiten.

Staalmarkt Nederland BV

‘Persoonlijk, deskundig en dichtbij.’ Het is niet voor niets dat 

Staalmarkt zich zo profileert. De Nederlandse Staalmarkt-

organisatie bestaat namelijk uit een tiental regionaal 

opererende voorraadhoudende groothandels in metaal en 

kunststoffen. Die richten zich op de behoefte van afnemers 

binnen een beperkt geografisch gebied en bieden service op 

maat aan. Staalmarkt voert in eigen huis een aantal eenvoudige 

bewerkingen uit of laat via een netwerk van leveranciers 

bewerkte producten aanleveren. Daarbij ligt de regiefunctie, in 

opdracht van de klant, bij Staalmarkt. Staalmarkt heeft 

klanten in zeer diverse takken van industrie, dienstverlening 

en overheid. Goede service, breed assortiment, snelle 

leveringen, flexibiliteit en een persoonlijke benadering zijn de 

pijlers onder het succesvolle concept van deze organisatie.

MCB Business & Information Services BV

De MCB Groep wil zo efficiënt mogelijk inspelen op 

veranderingen in de omgeving. Daartoe is MCB Business & 

Information Services in Valkenswaard het centrale 

aanspreekpunt voor het totale informatiseringbeleid van de 

onderneming. Systemen en applicaties worden door deze 

werkmaatschappij centraal ingekocht, ontwikkeld en beheerd. 

MCB Business & Information Services is verantwoordelijk voor 

het creëren en in stand houden van een effectieve 

internationale ICT-infrastructuur. Ook faciliteert en  

implemen teert dit bedrijf SAP in de hele groep. Met de 

centralisatie van servers, netwerken en het beheer van de 

dienstverlening is een stabiele en bedrijfszekere omgeving 

gecreëerd. 

Werkmaatschappijen
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MCB Belgique S.A./MCB België NV

MCB België NV in Awans is een groothandel in staal, roestvast 

staal en aluminium en levert deze materialen in de vorm van buizen, 

platen, profielen, staf en band en plaat op maat. Ook worden 

bevestigingsartikelen en lastoebehoren voor deze producten 

geleverd. MCB België beweegt zich in de marktgebieden België, 

Luxemburg en Frankrijk. MétalService, gebaseerd op het in 

Nederland succesvolle Staalmarktconcept, richt zich op de 

behoefte van afnemers binnen een beperkt geografisch gebied. 

Het hoge serviceniveau en de persoonlijke benadering zijn de 

pijlers van deze formule.

Testas

Testas, in het Belgische Wommelgem is, sinds 2008 samen 

met haar Franse zusterbedrijf TS Métaux, onderdeel van de 

MCB Groep. Testas is een specialist in non-ferro metalen en een 

voorraadhoudende groothandel in halffabricaten aluminium, 

roestvast staal, koper, messing, brons en bevestigings-

materialen. Ook beschikt het bedrijf over moderne bewerkings-

faciliteiten. Testas streeft er naar om in kwalitatief opzicht de 

beste en meest uitgebreide dienstverlening in de distributie 

van deze halffabricaten aan te bieden. Daarbij staan 

continuïteit in leveringen en service, gekoppeld aan een goede 

prijs/kwaliteitverhouding, voorop.

MCB Deutschland GmbH

MCB Deutschland GmbH in Dormagen is een groothandel in 

aluminium, non-ferro metalen, roestvast staal en staal. 

MCB Deutschland beschikt over een breed assortiment van 

producten die de klanten een aanzienlijke meerwaarde bieden. 

Naast de zogenaamde standaardproducten worden speciale 

producten voor bepaalde klantentoepassingen op voorraad 

gehouden en bewerkt. Het bedrijf presenteert zich als een 

grootaanbieder in alle productgroepen; naast platen worden ook 

buizen, profielen en staf uit voorraad geleverd. De activiteiten 

van MCB Deutschland beperken zich niet tot de omgeving van 

Dormagen: er wordt geleverd door heel Duitsland én aan een 

aantal buitenlandse klanten die allen profiteren van een 

consequent ‘One-stop-shop’-concept.

SM StrukturMetall GmbH & Co. KG

SM StrukturMetall GmbH & Co. KG in Bretzfeld-Schwabbach 

(Duitsland) is een gespecialiseerde groothandel in roestvast 

stalen structuur-, dessin-, tranen- en spiegelend gepolijste 

platen en roestvast stalen leuningsystemen. Het bedrijf 

beschikt over een walsinrichting waarmee een deel van de 

structuurplaten in eigen huis wordt geproduceerd. 

StrukturMetall levert vooral staal met speciale 

gebruiksmogelijkheden, waarbij de mogelijkheid bestaat om 

binnen 24 uur te leveren. De producten van het bedrijf worden 

gebruikt in de bouw (binnen- en buitenbeplating), liftenbouw, 

machinebouw en de productie van kassameubilair. Het bedrijf 

exporteert een belangrijk deel van haar producten onder 

andere naar Aziatische afzetgebieden.
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Op basis van diverse onderzoeken (o.a. uitgevoerd door 

marktonderzoekers van ABN AMRO en ING) gaan we voor 2016 

uit van een voorzichtige groei (1 procent) voor zowel de 

industrie als de metaalbewerking. Zij spreken zich gematigd 

positief uit over de verwachte ontwikkelingen voor 2016 binnen 

de verschillende afzetbranches waarin MCB opereert.

Metaalproductenindustrie:

Voor 2016 wordt een lichte volumegroei (1 tot 3 procent) 

verwacht. De metaalproductenindustrie zal in 2016 naar ver-

wachting profiteren van de toegenomen investeringsbereidheid 

bij bedrijven, de exportgroei en de verbeterde bouwconjunctuur. 

Er is nog wel sprake van overcapaciteit. De prijzen zullen daardoor 

in 2016 onverminderd onder druk blijven staan.

Machine-industrie:

Voor 2016 wordt een flinke volumegroei (> 3 procent) verwacht. 

Door een hogere investeringsbereidheid bij bedrijven zal de 

export stijgen en de afzet op de binnenlandse markt groeien. 

Ook op langere termijn blijven de perspectieven voor de  

machinebouw gunstig; met een hoge complexiteit en lage 

productievolumes zijn machines bij uitstek producten waarmee 

Nederlandse bedrijven op de wereldmarkt kunnen concurreren.

Elektrotechnische industrie:

Voor 2016 wordt een lichte volumegroei (1 tot 3 procent) 

verwacht, vooral vanwege aantrekkende export en de toename 

van bedrijfs investeringen. Een extra impuls komt van verdere 

automatisering in de productie en van de toepassing van nieuwe 

technologieën in dit proces (zoals robotisering). Door internatio-

nale concurrentie blijven de afzetprijzen echter onder druk staan.

Transportmiddelenindustrie:

Voor 2016 wordt een groei van 2,5% voorzien voor de  

transportmiddelenindustrie.  

Bouw:

Voor 2016 wordt een flinke volumegroei verwacht (> 3 procent). 

De groei doet zich weliswaar voor binnen alle deelsectoren, 

maar het is vooral de aantrekkende vraag in de woningmarkt 

die de sector op sleeptouw neemt.  

Vooruitzichten



Metaalproductie 2016

Staaladviesbureau MEPS voorspelt dat de productie van RVS in 

2016 wereldwijd met 2 procent stijgt tot een recordhoogte van 42,3 

miljoen ton. Ook in China zullen de productiecijfers opnieuw een 

stijgende lijn vertonen. Naar verwachting neemt de RVS productie 

daar met 1,7 procent toe. Voor Europa wordt een stijging verwacht 

van bijna 2 procent, waarmee de productiecijfers weer het niveau 

van het recordjaar 2014 bereiken: 7,3 miljoen ton.  

Metaalconsumptie 2016

In Europa wordt een stijging van de staalconsumptie verwacht van 

1,4 procent. Daarmee komt de Europese staalconsumptie uit op 

ruim 150 miljoen ton. 

MCB Groep

Na de afronding van het balansverkortingsprogramma in 2015 

en het opstellen van het strategisch plan voor de komende 

jaren, zal 2016 in het teken staan van de implementatie van dit 

strategisch plan. De MCB Groep zal zich hiermee nog duidelijker 

naar buiten richten. Een belangrijk onderdeel van het plan 

wordt gevormd door innovatieve concepten op het gebied van 

E-commerce en het realiseren van een nieuw hoogbouwmagazijn 

voor langgoed producten. Met het strategieplan wordt de basis 

gelegd voor een verdere uitbreiding van het marktaandeel in 

verschillende regio’s. 

We blijven in 2016 continu op zoek naar verbetering en verdere 

optimalisaties. We zullen tevens het gestarte ‘LEAN programma’ 

verder uitrollen in de organisatie. We hebben voor de komende 

jaren concrete doelstellingen gesteld om de kosten zoveel als 

mogelijk te beheersen. Dit zal zich vertalen in een verdere 

optimalisatie van de leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en 

efficiency van de dienstverlening van alle bedrijven.

Alle bedrijven binnen de MCB Groep hebben duidelijke 

doelstellingen voor de komende jaren om de MCB Groep verder 

te laten ontwikkelen tot een partner die  toegevoegde waarde 

levert voor haar klanten en leveranciers in de keten van 

metalen en specials.

MCB 19
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Omzet en winstverwachting

Voor 2016 verwachten wij een verdere stijging van de vraag 

naar metaal. Deze verwachting baseren wij mede op de vele 

gesprekken die we met onze klanten voeren inzake hun 

orderportefeuille en de algemene verwachtingen van de 

industrieën waarin wij actief zijn.  

Voor de MCB Groep verwachten wij voor 2016 een positieve 

winstontwikkeling. Doordat wij in de afgelopen jaren een forse 

kostenreductie hebben doorgevoerd en een  

balansverkortings programma hebben toegepast, verwachten 

wij dat MCB de positieve operationele ontwikkeling in 2015 

(exclusief voorraadwaardeverliezen) verder kan uitbouwen in 

2016. Daarnaast is onze leverperformance en klanttevredenheid 

van een goed en hoog niveau. 

We zijn en blijven ons bewust van de economische realiteit 

waarin we ons allemaal bevinden. We zullen dan ook blijven 

investeren in een verdere optimalisatie van onze processen en 

bedrijfsvoering om blijvend inventief en innovatief te opereren. 

De volatiliteit van grondstofprijzen blijft vragen om 

instrumenten om competitief te blijven en risico’s te beperken. 

Dit waren in de afgelopen jaren al de belangrijke thema’s en dat 

blijft zo voor 2016.

Investeringen

MCB investeert in haar medewerkers, klanten, producten en 

omgeving. De markt vraagt om een hoog serviceniveau en 

nieuwe concepten die de keten efficiënter maken. MCB beweegt 

mee met die markt en zal hierin verder investeren. Wij gaan 

tevens door met het ingezette LEAN programma.

Ook zal in 2016 de webshop ‘live’ gaan en investeren we verder 

in het digitaliseren van onze informatie-uitwisseling met 

klanten en leveranciers. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in 

verkoopondersteunende middelen. Tenslotte zal begin 2017 het 

volautomatische hoogbouw magazijn operationeel zijn voor 

hoogwaardige langgoedproducten inclusief daaraan gekoppelde 

bewerkingsmachines.

Woord van dank

Het jaar 2015 heeft bijgedragen aan een verdere verbetering 

van de financiële huishouding van de MCB Groep. Wij zijn er in 

2015 namelijk in geslaagd het herstel op de markt te vertalen 

naar een betere financiële positie. Hiermee zijn opnieuw 

stappen gezet richting een blijvende positieve toekomst van 

het bedrijf. Anderzijds zijn we geconfronteerd met fors dalende 

grondstofprijzen die het netto resultaat negatief beïnvloed 

hebben.

We bedanken onze klanten, leveranciers en andere business 

partners voor het vertrouwen dat ze in MCB hebben gesteld. 

Bovendien spreekt de Groepsdirectie haar waardering uit voor 

de inzet van alle medewerkers van de MCB Groep. 

Groepsdirectie

B. Schildkamp (voorzitter) 

E.J.G. van Boxtel

Valkenswaard, 25 mei 2016


