
Toelichting Convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’          

 

Doel convenant 

Het convenant, dat is opgesteld met behulp van een groot aantal partijen, fungeert als 
aanjager van versnelling van ETIM-classificatie. Met het convenant spreken zoveel mogelijk 
fabrikanten van bouwmaterialen en bouwmaterialengroothandelsbedrijven zich uit voor 
gebruik van ETIM-classificatie én beloven aan de rest van de sector dat zij een op hun bedrijf 
toegesneden stappenplan opstellen voor de implementatie van ETIM.  
 

Koninklijke Hibin 

Koninklijke Hibin is initiatiefnemer van het convenant en ondersteunt het proces met 
bewustwordings/communicatie-activiteiten. Het convenant is een van de acties binnen het 
Experttafelproject Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie. Hibin dient het 
preconcurrentiële belang van de bouwtoelevering om te komen tot uitwisseling van 
kwalitatief hoogwaardige productdata. 
 

Ketenstandaard Bouw en Techniek 

Ketenstandaard Bouw en Techniek biedt convenantpartijen concrete ondersteuning toe in de 
vorm van een quickscan en begeleiding bij het maken van een stappenplan. Bekostiging 
hiervan vindt plaats vanuit een collectieve afspraak tussen Hibin en Ketenstandaard Bouw 
en Techniek. Voor convenantpartners zijn aan deze activiteiten dus geen kosten verbonden. 
 
 

DSGO/DigiGO 

Vanuit DigiGO wordt het convenant actief ondersteund. Bij DSGO aangesloten partijen wordt 
gevraagd het convenant als supporter te ondertekenen. 
 

Onderliggende ontwikkelingen 

In de convenanttekst zijn verschillende ontwikkelingen genoemd. Effectief anticiperen op die 
ontwikkelingen vergt het effectief inrichten van digitaliseringsprocessen, waar ETIM-
classificatie onderdeel van is. Voor een breder overzicht van voor de bouwtoelevering 
relevante ontwikkelingen verwijzen we naar de Hibin strategie ‘Netwerk van de 
bouwtoelevering 2025’.  
  

Rolverdeling en verantwoordelijkheden  

Het convenant heeft een aanjaagfunctie. Het convenant verandert niets aan de rollen en 
verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in de sector. Fabrikanten blijven 
eigenaar van de productdata en daarmee ook verantwoordelijk voor het up to date houden 
ervan. Groothandelsbedrijven die het convenant ondertekenen bevestigen dat zij 
verantwoordelijk zijn voor het distribueren van de door de fabrikant aangeleverde 
productdata. Hibin en de deelnemers aan dit convenant spreken geen voorkeur uit over hoe 
bedrijven EIM willen implementeren; in eigen beheer en/of met behulp van marktpartijen en 
spreken in dat laatste geval geen voorkeur uit voor mogelijke partners. 
 

Vervolgstappen voor individuele ondertekenaars 

1. Als bedrijven (handelaren en fabrikanten) het convenant ondertekenen kunnen zij 
desgewenst Ketenstandaard vragen om kosteloos een quickscan uit te voeren.   

2. Deze quickscan is een vragenlijst op basis waarvan Ketenstandaard inzicht kan 
verschaffen welk voordeel een bedrijf op welke termijn kan behalen door te gaan 



classificeren met ETIM. Ook kan de scan de randvoorwaarden voor 
productinformatiemanagement (PIM); uitwisseling van de data en organisatie 
(capaciteit, competenties) voor fabrikanten inzichtelijk maken en voor 
bouwgroothandelsbedrijven inzicht geven in de mate waarin zij de mogelijkheden 
van classificatie al benutten voor nieuwe vormen van dienstverlening en het 
optimaliseren van bedrijfsprocessen, en de al dan niet aanwezige 
randvoorwaarden om hierin vorderingen te maken (capaciteit, competenties). 

3. Fabrikanten kunnen er vervolgens voor kiezen om samen met Ketenstandaard 
een stappenplan voor de implementatie, dan wel verdere uitbouw, van ETIM-
classificatie voor hun producten en het actueel houden van productdata, op te 
stellen. De bouwgroothandelsbedrijven kunnen ervoor kiezen om samen met 
Ketenstandaard een stappenplan te maken waarin beschreven staat op welke 
wijze zij hun producten ETIM geclassificeerd aan hun klanten kunnen aanbieden.  

4. Hibin richt classificatiewerkgroepen op waarin productexperts van fabrikanten 
kunnen participerten. Deze werkgroepen hebben als doel om de ETIM-attributen 
van 19 geprioriteerde productgroepen helemaal passend bij de branche te 
maken. Iedere werkgroep pakt een productgroep, waarvan zij expertise heeft, 
aan. De werkgroepen komen een aantal keer (online) bij elkaar onder leiding van 
Willem Pel van Balance & Result, om op die manier de ETIM-classificatie voor de 
betreffende productgroep goed te kiezen. Ketenstandaard kan vervolgens met 
deze aanpassingen aan de slag. Ketenstandaard zal dit ook in Europa gaan 
vastleggen.  

5. Bedrijven die deelnemen in (een van) de classificatiewerkgroepen worden 
officieel deelnemer bij Ketenstandaard. Dat is nodig om volwaardig te kunnen 
participeren in zo'n classificatiewerkgroep. Voor 2021 zijn hieraan voor individuele 
bedrijven geen kosten verbonden. Deze zijn afgedekt in een collectieve 
overeenkomst tussen Hibin en Ketenstandaard. In het kader van die 
overeenkomst ondersteunt Ketenstandaard ondertekenaars van het convenant 
ook bij het opstellen van hun individuele stappenplan. 

6. Eind 2021 neemt Ketenstandaard op met de bedrijven die deelnemen aan de 
classificatiewerkgroepen met de vraag of zij het Ketenstandaard-deelnemerschap 
individueel willen voorzetten. Als gevolg van een collectieve afspraak tussen Hibin 
en Ketenstandaard geldt gedurende 2022-’23 een korting van 50% op het 
deelnemerschap met alle bijbehorende overige faciliteiten, die bij een volwaardig 
deelnemerschap horen. Daarna geldt de normale contributie; 

 
 
 

Vervolgstappen convenant 

Vanaf begin november 2020 hebben we het convenant eerst ter ondertekening voorgelegd 
aan de bedrijven die betrokken zijn bij de Hibin Experttafels. Vanaf januari 2021 verbreden 
we dat naar alle bij Hibin aangesloten bouwgroothandelsbedrijven en fabrikanten en de kick-
off overige bouwgroothandels en fabrikanten. 
 
Om de beoogde versnelling van ETIM-classificatie en het gebruik daarvan zo breed mogelijk 
te verankeren, vragen we andere partijen uit de bouwsector (o.a. uitvoerende bouw, 
opdrachtgevers, relevante overheden) het convenant als supporter te ondertekenen. 
 
9 maart 2021 is de officiële aftrap van het convenant. Op 23 maart 2021 is het initiatief 
officieel wereldkundig gemaakt. 
 
 



Convenantpartners als ambassadeur 
Ondertekenaars van het convenant kunnen desgewenst ook een rol spelen in het uitdragen 
van het convenant. Denk daarbij aan een (video)interview of statement op de eigen website. 
Hibin zal convenantpartijen hierover separaat benaderen. Ook marktpartijen kunnen het 
convenant als supporter ondersteunen. Koninklijke Hibin spreekt geen voorkeur uit voor 
welke marktpartij dan ook, maar benadrukt wel het belang dat fabrikanten te allen tijde 
eigenaar blijven van de productdata. 
 
(26 april 2021) 

 


