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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 quick scan laten uitvoeren door Ketenstandaard 

Bouw en Techniek.  Deze quick scan 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 quick scan 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 B.V. 

Naam contactpersoon: Jane 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.  
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 Wie is er binnen uw bedrijf hoofdverantwoordelijk voor productdata?  

 
☐ Zie hierboven 

 

Naam Klik of tik om tekst in te voeren. 

Functie Klik of tik om tekst in te voeren. 

Emailadres Klik of tik om tekst in te voeren. 
*Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de terugkoppeling van deze quickscan. 

 

 Waar slaat u productinformatie op? (meerdere antwoorden mogelijk) 
☐ Een PIM Systeem 

☐ Bij een Externe Partij (datapool, uitgever, etc)  

☐ Excel bestand  

☐ Eigen database   

☐ Mappen op het netwerk  

☐ Catalogi   

☐ InDesign  

☐ Anders [toelichten: verplicht invullen als dit veld wordt aangevinkt] 

 

 

 Uit hoeveel verschillende leveranciers bestaat uw standaard  

assortiment ?  

 
☐ < 10 

☐ 10 – 50 

☐ 50 – 100 

☐ 100 – 200 

☐ > 200 

 

 

 Via welk kanaal ontvangt u product/artikel informatie van uw leverancier 

informatie vandaan? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
Excel lijsten       …. % 

Geprinte catalogus       …. % 

Pdf        …. % 

Website       …. % 

XML bestanden        …. % 

Telefonisch       …. % 

Anders [toelichten: verplicht invullen als dit veld wordt aangevinkt]  …. % 

       -------------- 

       100 % 
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 Waarvoor gebruikt u deze informatie?  (Meerdere antwoorden mogelijk) 
☐ Vullen eigen ERP systeem 

☐ Vullen van eigen CMS  

☐ Vullen webshop 

☐ Automatiseren papieren catalogus 

☐ Aanleveren voor datapool 

☐ Rechtstreeks aanleveren aan afnemers 

☐ Vullen eigen PIM (Product Informatie Management Systeem) 

        Zo ja, welk PIM Systeem gebruikt u? [verplicht invullen als dit veld wordt aangevinkt] 

☐ Configuratoren en calculatieprogramma’s (online / apps) 

☐ Overige, nl. …………………. 

 

 Welk % van de data die u aangeleverd krijgt van uw leveranciers, kunt u 

niet geautomatiseerd inlezen en moet handmatig worden bewerkt voor 

een goede verwerking?  
 

☐ < 5%    

☐ 5% – 10%`  

☐ 10% - 25%  

☐ 25% - 50%  

☐ 50% - 75%    

☐ > 75%  

 

 

 Hoe vaak ontvangt u foute, verouderde of onvolledige productinformatie 

van uw leveranciers? 

 
☐ Bijna nooit 

☐ Soms 

☐ Geregeld   

☐ Vaak   

☐ Bijna altijd   

☐ Altijd 

 

 Hoe vaak moet u (gemiddeld) productgegevens van deze leveranciers 

ophalen of updaten?   
 

☐ Jaarlijks      … % 

☐ Per kwartaal      … % 

☐ Maandelijks      … % 

☐ Wekelijks      … % 

☐ Dagelijks      … % 

☐ Anders [toelichten: verplicht invullen als dit veld wordt aangevinkt]  … % 

--------------- 
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100 % 

 

 

 Hoeveel werkuren per week zijn er nodig om de productinformatie van 

uw standaard assortiment up-to-date (overtypen, uitzoeken, nabellen ….) 

te houden?  

 
☐ < 20 uur 

☐ 20 – 40 uur 

☐ 40 – 80 uur 

☐ 80 – 160 uur 

☐ > 160 uur 

 

  Hoeveel van uw leveranciers zijn afkomstig uit het buitenland?  

 
☐ 0%  – 25% 

☐ 25% - 50% 

☐ 50% - 75% 

☐ > 75% 

 

  Hoeveel % van alle bestellingen (jaarlijks) moet geretourneerd worden 

door foute of ontbrekende productinformatie?  

 
☐ < 1% 

☐ 1% - 2% 

☐ 3% - 5% 

☐ 6% - 10% 

☐ > 10% 

 

  Hoe vaak moet u uw leveranciers raadplegen (zoeken, bellen, mailen) om 

extra productinformatie op te zoeken?  

 
☐ Bijna nooit 

☐ Soms 

☐ Geregeld   

☐ Vaak   

☐ Bijna altijd   

☐ Altijd 

 

  Hoe vaak  leidt een klantvraag niet tot aankoop door het ontbreken van 

de correcte productinformatie?  

 
☐ < 1% 

☐ 1% - 2% 
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☐ 3% - 5% 

☐ 6% - 10% 

☐ 10% 

  Hoe vaak gebruikt u voor uw webshop 1 op 1 informatie van de 

leverancier die u eventueel verrijkt met eigen informatie?  

 
☐ Bijna nooit 

☐ Soms 

☐ Geregeld   

☐ Vaak   

☐ Bijna altijd   

☐ Altijd 

 

  Maak een schatting hoeveel tijd uw hele bedrijf per week kwijt is met het 

helpen van klanten die niet de goede producten of productinformatie  

kunnen vinden?  

 
☐ < 8 uur 

☐ 8 – 16 uur 

☐ 16 – 40 uur 

☐ 40 – 80 uur 

☐ > 80 uur 

 

  Wanneer u 10 tot 15% efficiënter zou kunnen werken, waar zou u de 

extra tijd aan kunnen besteden? 

 
[verplicht invullen] 

 

 


