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Digitalisering en standaardisatie van productinformatie
Medewerkers binnendienst in de bouwmaterialenhandel
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Samenvatting / Conclusie

Eigen PIM niet compleet Vervelend voor klant en medewerkers zelf Tijdbesparing en minder fouten

Het eigen PIM systeem is bij meer dan 90% 

onvolledig. Technische details worden het 

meest gemist in het eigen PIM systeem, 

maar ook productbijlage gerelateerde zaken. 

De ontbrekende informatie wordt door de 

meerderheid opgezocht op Internet via 

zoekmachines, of men neemt rechtstreeks 

contact op met de fabrikant. 

Het niet compleet zijn en de extra tijd die dan 

nodig is om de juiste gegevens te 

verzamelen wordt als vervelend ervaren. 

Relatief vaak wordt er ook een eenmalig 

artikelnummer aangemaakt. 

De klant heeft er ook onder te lijden, want de 

klant kan verkeerde informatie krijgen en 

verkeerde producten kunnen besteld 

worden.

De besparing in tijd en besparing in 

gemaakte fouten kan enorm zijn als er 

sprake is van een compleet en actueel PIM 

systeem.

Gemiddeld kan het wel een besparing van 3 

uur per week per binnendienstmedewerker 

opleveren.
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Doel van het onderzoek

Inzicht krijgen in hoeverre de handel over volledige productinformatie 

informatie beschikt en wat de eventuele gevolgen zijn van het ontbreken van 

de betreffende informatie. 

Methode

Kwantitatieve interviews, telefonisch.

Doelgroep

Handelaren in bouwmaterialen (binnendienstmedewerkers)

* Alle nummers die gebeld zijn, zoals geen gehoor, in gesprek, afspraken, onbereikbaar, buiten 

doelgroep

** Iedereen waarmee daadwerkelijk gesproken is: respondenten die hebben meegedaan + degenen 

die weigerden om mee te doen

Onderzoeksverantwoording

Responseoverzicht Totaal

Bruto sample* 628

Netto sample** 151

Aantal geslaagd 75

Responsepercentage 50%
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van de binnendienstmedewerkers wil graag op de hoogte blijven aangaande dit onderwerp 

7

Achtergrondkenmerken

Concerns

Leden overig

Behorend tot een inkoopvereniging

39

24

12

Indeling bedrijven

47%
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Het eigen PIM systeem is bij meer dan 90% onvolledig
Het zoeken naar informatie die in het eigen PIM systeem ontbreekt kost de binnendienstmedewerkers gemiddeld een uur per dag.

Base: n=75

Gemiddeld is men 1 uur per dag kwijt
Hoeveel tijd bent u per dag kwijt aan het zoeken naar informatie wat niet in het 
eigen product informatiesysteem staat?

Hoe vaak komt het voor dat u niet alle informatie die u nodig heeft, uit uw 
eigen product informatiesysteem kunt halen?

Base: n=75

75%

12%

5%
8%

Maximaal 1 uur

1 - 2 uur

Langer dan 2 uur

Weet niet

Vaak Regelmatig Soms Zelden Nooit Weet niet

9% 28% 27% 24% 9%



Technische details

Productbijlage gerelateerd

Afbeeldingen

Anders

10

Technische details het meest gemist
De ontbrekende informatie wordt door de meerderheid opgezocht op Internet via zoekmachines, of men neemt rechtstreeks contact op 

met de fabrikant.

47%

29%

6%

18%

Base: n=68 (Iets niet uit eigen PIM systeem kunnen halen <>nooit)

Welke informatie mist u op zo'n moment uit uw eigen 
productinformatiesysteem? *

Internet / Google

Bellen / mailen fabrikant

Website fabrikant

Contact vertegenwoordiger

Leverancier

Productinformatiebladen

Collega's

Hoofdkantoor

Inkoopvereniging

Anders, namelijk

51%

29%

18%

9%

9%

7%

1%

1%

1%

4%

Waar haalt u in zo'n situatie dan uw informatie vandaan?

Base: n=68 (Iets niet uit eigen PIM systeem kunnen halen <>nooit)

* Zie uitgebreider overzicht in de bijlage



Isolatiemateriaal

Gevelbekleding

Stenen

Plaatmateriaal

Stucmateriaal

Deuren

Timmerhout

Cement en mortels

Droge afbouw

Dakramen

Ramen en kozijnen

Tegels

Anders, namelijk

Weet niet/geen mening

11

Enorme diversiteit in type producten waarbij men info mist
Ditzelfde geldt voor producten waarbij de informatie juist altijd compleet is.

11%

9%

5%

4%

3%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

33%

36%

Base: n=75

Bij welk type producten mist u regelmatig informatie?

Cement en mortels

Timmerhout

Isolatiemateriaal

Knauf

Velux

Plaatmateriaal

Tegels

Dakramen

Deuren

Gevelbekleding

Ramen en kozijnen

Stucmateriaal

Anders, namelijk

Weet niet/geen mening

12%

8%

7%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

1%

1%

1%

36%

21%

Kunt u een product opnoemen waarvan de informatie altijd compleet is?

Base: n=75

Zeer divers, 
zie bijlage

Zeer divers, 
zie bijlage
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85% geeft aan dat info uit het eigen PIM systeem niet actueel is
Bijna de helft (48%) van de binnendienstmedewerkers geeft aan dit (zeer) vervelend te vinden.

Base: n=75

Hoe vaak komt het voor dat de informatie uit eigen productinformatie systeem 
uiteindelijk niet geheel actueel is?

Hoe vervelend is het dat de informatie niet actueel is?

Base: n=75

Regelmatig Soms Zelden Nooit Weet niet

9% 32% 40% 15%

Zeer vervelend

Vervelend

Een beetje vervelend

Nauwelijks vervelend

Niet vervelend

Weet niet/geen mening

Komt nooit voor

19%

29%

21%

7%

1%

8%

15%



Kost te veel tijd om uit te zoeken

Klant krijgt verkeerde informatie

Artikel wordt verkeerd geoffreerd of aangeslagen

Klant krijgt niet genoeg informatie

Het levert klachten op

Kost geld

Moet leverancier bellen

Het verkeerde artikel wordt besteld

Hiermee verliezen we klanten

Anders, namelijk

Weet niet/geen mening

14

Tijdverlies en klant verkeerd informeren grootste nadelen
Ruim éénderde van de binnendienstmedewerkers geeft aan dat het veel tijd kost als de informatie uit het eigen PIM systeem niet actueel

is. Bovendien geeft ruim een kwart aan dat de klant in zo’n geval verkeerde informatie krijgt.

36%

27%

8%

8%

7%

7%

3%

1%

1%

11%

7%

Base: n=75

Wat zijn de gevolgen als de informatie niet actueel is?
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Er worden onnodig eenmalige artikelnummers aangemaakt 
Meer dan de helft (52%) van de binnendienstmedewerkers geeft aan dat dit soms tot vaak voorkomt als gevolg van het niet in orde zijn

van de productinformatie. 

Base: n=75

Spontaan genoemd Vaak Regelmatig Soms Zelden Nooit Weet niet

8% 17% 48% 21%
Hoe vaak komt het voor dat er een verkeerd artikel wordt 
geoffreerd of aangeslagen bij de verkoop, omdat de 
productinformatie niet in orde is?

Hoe vaak worden er verkeerde artikelen besteld door de 
klant, omdat de productinformatie niet in orde is?

Hoe vaak wordt een eenmalig artikelnummer aangemaakt, 
omdat de productinformatie niet in orde is?

23% 45% 20%

13% 23% 16% 19% 27%



Scheelt veel tijd

Worden minder fouten gemaakt

Gemak

Relatie met klant verbetert

Anders, namelijk

Weet niet/geen mening

16

Een actueel en compleet PIM systeem scheelt iedereen tijd
Zowel voor de binnendienstmedewerkers zelf, als voor de klant die zo sneller geholpen kan worden. 

76%

13%

5%

4%

8%

4%

Base: n=75

Wat voor voordeel zou het u opleveren als de productinformatie actueel en 
compleet is?

Klant wordt sneller geholpen

Klant krijgt juiste informatie

Klant krijgt minder snel een verkeerd product

Klant wordt beter bediend

Anders, namelijk

Weet niet/geen mening

44%

28%

16%

11%

19%

12%

Wat voor voordeel zou het de klant opleveren als de productinformatie 
actueel en compleet is?

Base: n=75



Meer uniforme / gestandaardiseerde informatie

Systeem koppelen aan die van leverancier

Een goed werkend PIM / ERP systeem

Betere bereikbaarheid van de fabrikanten

Meer hulp van het hoofdkantoor

Anders, namelijk

Weet niet/geen mening

17

Uniforme info en koppeling met leverancier goede eerste stap
Binnendienstmedewerkers denken gemiddeld 3 uur per week te kunnen besparen als zij zouden beschikken over een compleet en

actueel PIM systeem.

25%

17%

16%

13%

1%

21%

24%

Base: n=75

Wat zou een eerste stap zijn om het zoeken naar informatie en het hebben 
van een compleet productinformatiesysteem mogelijk te maken?

Base: n=75

Gemiddeld denkt men 3 uur per week te kunnen besparen
Hoeveel tijd zou u per week kunnen besparen als u de beschikking zou 
hebben over een compleet productinformatiesysteem, waarbij de producten 
op een uniforme, eenduidige en gestandaardiseerde manier zouden zijn 
weergegeven?

20%

24%

19%

24%

13%

Maximaal 1 uur

1 - 2 uur

2 - 4 uur

Langer dan 4 uur

Weet niet
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Verwerkingsvoorschriften

Technische details

Afmetingen

Afbeeldingen

Isolatiewaarde

Brandklassen

Dikte

Certificaten

Dopverklaringen

Kleuren

Veiligheidsvoorschriften

Anders, namelijk

Weet niet/geen mening

19

Bijlage – Gemiste informatie uit eigen PIM systeem

25%

18%

9%

6%

4%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

38%

9%

Base: n=68 (Iets niet uit eigen PIM systeem kunnen halen <>nooit)

Welke informatie mist u op zo'n moment uit uw eigen 
productinformatiesysteem?

Technische details

Productbijlage gerelateerd

Artikeleninformatie; Bepaalt soort olie; Bij 

leveranciers waar we niet vaak zaken mee doen; 

Buiten assortiment; CV en sanitair; Dat kan heel 

verschillend zijn; Dat kan van alles zijn zoals prijs en 

productinformatie; Gewichten; Heel divers; Het is 

lastiger zoeken in ons systeem, komt niet altijd 

overeen; Inkoopcondities; Kenmerken van kwaliteit; 

Kwaliteit; Maatwerk producten; Merken waar we niet 

bekend mee zijn; Niet standaardproducten; 

Productinfo; Productinformatie; Recente informatie; 

Rekenwerk qua toepassing; Reserveonderdelen; 

Toepassingsinformatie; Verbruik; 

Verpakkingshoeveelheden en nadere 

omschrijvingen; Vierkante meter verbruik. 
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