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Gefeliciteerd,   

u hebt het HIBIN Convenant Netwerk van de Bouwtoelevering ondertekend. Dat wil zeggen dat u zich 

committeert aan het bevorderen en versnellen van de implementatie van de ETIM Classificatie.     

Als ondertekenaar van het convenant kunt u kosteloos een quickscan laten uitvoeren door Ketenstandaard 

Bouw en Techniek.  Deze quickscan is een vragenlijst op basis waarvan Ketenstandaard u inzicht zal verschaffen 

welk voordeel uw bedrijf op welke termijn kan behalen door te gaan classificeren met ETIM.  

Na de quickscan kunt u samen met Ketenstandaard een stappenplan maken waarin beschreven staat op welke 

wijze u uw producten ETIM geclassificeerd aan uw klanten kunt aanbieden.  

Uw gegevens* 

Bedrijfsgegevens:  VOORBEELD BV 

Naam contactpersoon:  John Doe 

Functie:  Klik of tik om tekst in te voeren. 

Emailadres : Klik of tik om tekst in te voeren. 

Telefoonnummer:  Klik of tik om tekst in te voeren. 
 

Quickscan 

Wilt u de vragen zo veel mogelijk invullen voor uw hele bedrijf, inclusief eventuele filialen of dochterbedrijven. 

U mag uw eigen globale inschatting geven, zonder uitgebreide analyses. Het gaat om het totaal beeld en niet 

om de details.  

 

1. Wie is er binnen uw bedrijf hoofdverantwoordelijk voor productdata? 

☐ Databeheerder / PIM manager 

☐ E-commerce medewerker / manager 

☐ Marketing medewerker / manager 

☐ Productmanager / Hoofd productmanagement 

☐ Medewerker of manager inkoop 

☐ ICT medewerker of manager 

☐ Directeur 

☐ Anders (nl..) 

 

2. Hoe worden uw producten / diensten verkocht en geleverd?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 
☐ Via de groothandel 
☐ Direct 
☐ Projectverkoop 
☐ Online verkoop 
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3. Verkoopt u maatwerk of standaard artikelen? 

☐ Alleen standaard artikelen 

☐ Overwegend standaard artikelen, klein gedeelte maatwerk 

☐ Overwegend maatwerk, klein gedeelte standaard artikelen 

☐ Uitsluitend maatwerk 

 

 

 

4. Hoeveel artikelen omvat uw assortiment? 

In het geval van maatwerk:  tel alleen de basisartikelen, niet alle theoretische mogelijke 
combinaties. Het gaat om bestelbare artikelnummers. 
 
☐ 0 – 200 

☐ 200 – 1.000 

☒ 1.000 – 2.500 

☐ 2.500 – 10.000 

☐ meer dan 10.000 

 
 
 

5. Waar wordt productdata beheerd? (één antwoord mogelijk) 

 

☐ Centraal op het hoofdkantoor in het buitenland 

☐ Centraal op het hoofdkantoor in Nederland 

☐ In iedere vestiging afzonderlijk, die alleen in Nederland actief zijn. 

☐ In iedere vestiging afzonderlijk, in meerdere landen. 

☐ In iedere vestiging afzonderlijk, in Nederland, maar wel in een centraal systeem. 

☐ In iedere vestiging afzonderlijk, in meerdere landen, maar wel in een centraal systeem. 

 

 

 

6. In hoeveel landen behalve Nederland levert uw organisatie producten / diensten? 

☐ 0 (Alleen in Nederland) 

☐ 1-5 landen 

☐ Meer dan 5 landen 

  



 

 

 

ETIM quick scan voor bouwmaterialenfabrikant 

Pagina 3 van 7 ©Ketenstandaard Bouw en Techniek 2021 

dinsdag 16 maart 2021 

 

7. Wat is de bron van alle informatie over producten? Waar slaat u die informatie op?  

We bedoelen hier de verzamelplek van technische, logistieke en handelsgegevens voordat het 
bijvoorbeeld wordt ingevoerd in het ERP of CMS (meerdere antwoorden mogelijk). 
 
☐ PDM / PLM systeem (R&D)  

https://blog.designsolutions.nl/wat-is-het-verschil-tussen-plm-en-pdm 

 

☐ PIM of MDM systeem 

https://pim-auswahl.de/en/what-is-pim/ 
https://yellowground.eu/pim-mdm-verschil/ 

 

☐ MAM / DAM 

https://www.mediavalet.com/blog/digital-asset-management-vs-media-asset-management/ 

 

☐ Losse documenten (WORD,  EXCEL, POWERPOINT / PDF) 

 

☐ Losse afbeeldingen 

 

☐ Gedeelde projectmappen met allerlei gegevens op het netwerk / teams / sharepoint / intranet 

 

☐ Overig 

 

 

 

 

8. Hoeveel tijd is uw gehele organisatie per week kwijt aan het 

verwerken/invoeren/bijhouden van productinformatie?  

Maak een schatting. Neem daarbij alle systemen en toepassingen mee in uw afwegingen. Dus 
ook het inkoopartikelenbestand in uw ERP of de productinformatie op uw website en in uw 
drukwerk. 
 

☐ < 20 uur (< 0.5 FTE) 

☐ 21 – 40 uur (0.5 - 1 FTE) 

☐ 40 – 80 uur (1-2 FTE) 

☐ 81 – 160 uur (2-4 FTE) 

☐ > 160 uur (> 4FTE) 
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9. Als producten worden gewijzigd/geïntroduceerd/uit de handel genomen, welke 

onderdelen worden standaard zo nodig aangepast? 

 
☐ Beeldmateriaal 
☐ Productdatasheet 
☐ Declaration of Performance 
☐ Data in het ERP pakket (verkoop-, inkoop-, voorraadartikel) 
☐ Data en beeldmateriaal in PIM systeem 
☐ Data en beeldmateriaal op de website 
☐ Data en beeldmateriaal in aanleverbestanden voor Groothandel 
☐ Data en beeldmateriaal in aanleverbestanden voor Datapools 
☐ BIM objecten 
☐ Ontwerpbestanden drukwerk  (handleidingen, brochures, folders,  
      technische datasheets, catalogi) 
☐ Configuratietools 
☐ Bestelformulieren 
☐ Interne rapportagesystemen 
☐ Presentaties en webinars 
 
 

10. Zijn deze acties procedureel vastgelegd, bijvoorbeeld in het kader van ISO 9001? (J/N) 

☐ Ja 

☐ Nee 

 
 

11. Welke afdelingen zijn betrokken bij het creëren en verzamelen van 

productinformatie? (meerdere antwoorden mogelijk) 

☐ R&D 

☐ Productmanagement 

☐ Logistiek 

☐ Marketing Communicatie 

☐ Product databeheer 
 
 

12. Is het opleveren van productinformatie, zoals bijvoorbeeld ETIM classificatie data , 

standaard meegenomen in productontwikkelings- en productintroductie projecten? 

☐ Ja 

☐ Nee 
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13. Bent u tevreden over de kwaliteit en compleetheid van uw productdata zoals deze in 

uw eigen systemen worden gebruikt? 

☐ Ja 

☐ Nee 
 

14. Bent u tevreden over de kwaliteit en compleetheid van uw productdata zoals deze 

door groothandelaren worden aangeboden in hun systemen? 

☐ Ja 

☐ Nee 
 

15. Hoe schat u de kwaliteit en compleetheid van de technische kenmerken en 

zoektermen van uw producten in de systemen van de groothandel in? 

☐ Geen idee 

☐ Onvoldoende 

☐ Voldoende 

☐ Goed 

☐ Uitstekend 
 
 

16. Hoeveel invloed heeft u op het aanvullen, verrijken en corrigeren van deze technische 

kenmerken en zoektermen? 

☐ Wij hebben er geen invloed op, de groothandel regelt dit helemaal zelf. 

☐ Wij hebben er gering invloed op, de groothandel haalt de informatie uit onze website en 

      drukwerk, en houdt dit zelf bij. 

☐ Wij hebben er invloed op, wij leveren periodiek correcties en (handmatig samengestelde-)  

      bestanden aan de groothandel. 

☐ Wij hebben er veel invloed op want wij leveren periodiek digitale bestanden voorzien van 

      classificatie en kenmerken die automatisch de informatie bij de groothandel bijwerken. 
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17. Hoe levert u productinformatie aan bij de groothandel?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

☐ We verwijzen naar onze website 

☐ Office bestanden zoals EXCEL of WORD 

☐ XML bestand volgens de DICO standaard 

☐ XML bestand volgens een andere indeling 

☐ Aanleveren via datapool  /dataprovider 

☐ Toezenden documentatie (print of PDF) 

☐ Zoals de groothandel wenst nl. via :Klik of tik om tekst in te voeren. 
 

 

18. Hoe levert u beeldmateriaal aan bij groothandel en eindafnemers? 

☐ We verwijzen naar onze website 

☐ Losse bestanden op aanvraag 

☐ Aanleveren via datapool / dataprovider 

☐ Geen idee / wij leveren geen beeldmateriaal 
 
 

19. Heeft u al eens de gevolgen ondervonden van het onvolledig, niet op tijd, beschikbaar 

hebben van product informatie voor groothandelaren en eindafnemers?` 

 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

☐ Nee 

☐ Ja, producten worden niet opgenomen in het aanbod van de groothandel 

☐ Ja, te laat informatie aangeleverd waardoor het product pas maanden laten via  
            de groothandel verkocht kon worden 

☐ Ja, dit heeft geleid tot een aantal retourzendingen omdat het product niet geschikt  
            bleek voor de beoogde toepassing. 

☐ Ja, dit heeft vermoedelijk geleid tot het afhaken van potentiële eindafnemers in het           
            aankoopproces 

   

 

20. Maak een schatting hoeveel tijd uw hele bedrijf per week kwijt is met het helpen van 

klanten die onvoldoende productinformatie  kunnen vinden?   

☐ < 8 uur per week 

 ☐ 8 – 16 uur per week 

 ☐ 16 – 40 uur per week 

 ☐ 40 – 80 uur per week 

 ☐ > 80 uur per week 
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21. Stelt u BIM objecten beschikbaar aan uw klanten?   

☐ Nee, onze producten worden niet opgenomen in BIM modellen 

☐ Ja 
   

   

22.  Wanneer u 10 tot 15% efficiënter zou kunnen werken, waar zou u de extra tijd aan 

kunnen besteden?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

   


