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Stern behaalt hoogste certificering duurzaamheid 
 
Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern, maakt bekend als eerste dealerholding 
het certificaat Erkend Duurzaam Premium te hebben behaald. Het certificaat Erkend Duurzaam maakt deel 
uit van het branche brede duurzaamheidsprogramma van BOVAG, RAI Vereniging, FOCWA en STIBA dat 
wordt uitgevoerd door IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit). Erkend Duurzaam Premium is de MVO-
certificering op het hoogste niveau en is alleen te bereiken als de vervolgstap op de Plus certificering.  
 
Erkend Duurzaam Premium 
De focus van Erkend Duurzaam Premium ligt op transparante rapportage van duurzame inspanningen en 
resultaten. De certificering volgde na een intensieve periode van audits op de verschillende vestigingen. “Wat de 
Stern bedrijven uniek maakt, is dat zij zich als mobiliteitsconcern echt onderscheiden op het thema 
duurzaamheid. In de complexe structuur van een dealerholding met verschillende bedrijven en automerken, 
hebben zij ervoor gezorgd dat duurzaam ondernemen is doorgedrongen én geborgd in alle lagen van de  
bedrijfsvoering. Daarnaast is de verslaglegging helder en transparant. Het MVO-verslag is een vast onderdeel van 
de jaarlijkse rapportages van het bedrijf en het toont aan welke acties zij nemen en welke doelen behaald zijn. 
Stern is de eerste dealerholding uit de top 20 die deze certificering behaald heeft en zij zijn duidelijke koploper in 
de mobiliteitsbranche.” – Dolf Teuwen, directeur IvDM.  
 
Strategie Stern 
Stern bereidt zich voor op ingrijpende veranderingen die zich in de automotive sector aandienen. Onder de naam 
Focus on Value is een driejarig plan uitgewerkt waarin de waarde centraal staat die de individuele 
bedrijfsactiviteiten toevoegen aan de geïntegreerde mobiliteitspropositie van Stern. Dit betekent onder meer dat 
scherpe keuzes worden gemaakt. Als gevolg hiervan maakte Stern vorige week bekend Heron Auto en Mango 
Mobility te hebben verkocht. De focus van Stern ligt de komende jaren op  digitalisering, de intensivering van de 
occasionactiviteiten en het verder optimaliseren van de belangrijkste bedrijfsprocessen om klanten beter van 
dienst te kunnen zijn. Daarin worden belangrijke vorderingen gemaakt. Een van de resultaten daarvan is het 
behalen van het certificaat Erkend Duurzaam Premium. 
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Profiel Stern Groep N.V. 
Stern is een groot Nederlands mobiliteitsconcern dat sinds 2000 is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen aanzienlijke 
groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio’s van het land: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het netwerk telt 
momenteel 75 vestigingen met circa 2.000 werknemers (fte’s), die samen een netto jaaromzet (exclusief BPM) realiseren van meer dan € 1 miljard. 
Stern gelooft in individuele mobiliteit, duurzaamheid en diversiteit. Daarom wordt een groot aantal automerken en aanvullende 
mobiliteitsdiensten aangeboden. Dealergroep Stern vertegenwoordigt meerdere vooraanstaande merken als Mercedes-Benz, Renault, Nissan, 
Ford, Volvo, Land Rover, Volkswagen, Audi, Kia en Opel. Met Stern Mobility Solutions is Stern actief met diensten zoals leasing, verhuur, 
verzekering, financiering en verlengde garantie. De divisie Stern Car Services biedt met een groeiend landelijk netwerk voor (merkerkend) 
schadeherstel, universele aftersales en de in- en uitgifte van huur- en leaseauto’s. 
 


