
MERKVOORKEUR EN
SUBSTITUTIE

Wat moet je doen om je bestaande klanten te behouden? Waarmee trek je nieuwe klanten aan? Onder welke voorwaarden 
stappen klanten over naar een ander merk? En wat zijn de verschuivingen tussen de verschillende voorkeursmerken in de 
markt? Het antwoord op deze vragen vind je in het BouwKennis dashboard Merkvoorkeur en substitutie. Deze rapportage 
biedt essentiële en verdiepende inzichten bovenop de Score Cards Naambekendheid & Imago en Klanttevredenheid.

OPZET RAPPORTAGE
Voor dit onderzoek wordt op productgroepniveau aan installateurs gevraagd welke merken zij gebruiken, bij welk 

merk hun voorkeur ligt, of hun voorkeursmerk is veranderd in het afgelopen jaar en wie binnen de organisatie 

de merkkeuze bepaalt. Vervolgens wordt nagegaan om welke redenen men naar een ander merk overstapt en 

hoeveel procent op dit moment andere merken overweegt. Ook wordt gevraagd wat er nodig is om een merk te 

blijven gebruiken. Eveneens komt de invloed van het assortiment van de groothandel waar men inkoopt aan bod 

bij de keuze voor het voorkeursmerk.

Kortom, met het dashboard Merkvoorkeur en substitutie achterhalen we welke factoren leiden tot een hoger 

gebruik van een merk en hogere merkvoorkeur. Hierbij sluiten we aan bij de aspecten voor de merklading die we al 

doormeten in de Score Cards Naambekendheid & Imago en Klanttevredenheid. Op deze manier kunnen inzichten 

uit al deze rapportages kwantitatief en kwalitatief met elkaar vergeleken worden.

ONDERVRAAGDE MARKTPARTIJEN

› E-installateurs 

› W-installateurs

MET DIT RAPPORT WEET JE

› Waarom afnemers trouw aan een merk blijven of juist overstappen naar een concurrent

› De DMU: hoe vaak mogen installateurs überhaupt het te gebruiken merk bepalen? Wie bepaalt intern de 

 merkkeuze (directeur, projectleider, inkoopafdeling)

› Het switchgedrag van afnemers: wat zijn de overwegingen om te switchen van merk en om te blijven bij een merk

› Welke merken de grootste bedreiging vormen



MEER INFORMATIE

BouwKennis

Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam

T 010 206 69 96

W  www.bouwkennis.nl

SOCIAL

www.linkedin.com/company/bouwkennis

www.facebook.com/BouwKennis

MERKVOORKEUR EN SUBSTITUTIE

DOORGEMETEN ONDERWERPEN
Merkvoorkeur:

• Wat was het oude voorkeursmerk en wat is het nieuwe voorkeursmerk

• Hoe is men in aanraking gekomen met het voorkeursmerk in het afgelopen jaar? Bijvoorbeeld via een producttraining,

 via een vertegenwoordiger, in gesprek met de groothandel, mond-tot-mond, video over gezien

Substitutie:

• Wat is er nodig om een merk te blijven gebruiken

• Wat is er voor nodig om een ander merk uit te proberen

• Welke merken overweegt men uit te gaan proberen

Invloed groothandel op merkkeuze:

• Is het assortiment van de groothandel bepalend voor de merkkeuze of bepaalt de merkkeuze naar welke groothandel

 men gaat

• Bij welke groothandel men het huidige voorkeursmerk inkoopt

VOOR WELKE PRODUCTGROEPEN IS HET DASHBOARD BESCHIKBAAR?
Het dashboard Merkvoorkeur en substitutie is momenteel beschikbaar voor de volgende productgroepen in de 

installatiebranche:

• Domotica  • Luchttechniek

• Installatiekasten  • Schakelmateriaal

• Kabeldraagsystemen • Warmtepompen voor de woningbouw

Voorwaarde voor het afnemen van het dashboard Merkvoorkeur en substitutie is dat men zowel de Score Card 

Naambekendheid & Imago als Klanttevredenheid afneemt.

KOSTEN
€ 4.400 www.bouwkennis.nl/bouwkennisdata

RAPPORTAGEVORM
Informatie en kennis wordt aangeboden via het online 

dataportal BouwkennisData. Hier bieden wij de mogelijkheid om 

data inzichtelijk te maken op basis van jouw specifieke wensen. 

CONTACT

Maurice van Dijk E maurice.van.dijk@bouwkennis.nl T 06 1524 93 72

Janneke Filius E janneke.filius@bouwkennis.nl T 06 2526 67 78

Daan Koekebacker E daan.koekebacker@bouwkennis.nl T 06 1536 15 84



MERKVOORKEUR EN SUBSTITUTIE

PRODUCTGROEPEN EN BEDRIJVEN* IN DE STANDAARDMETING

Domotica

Busch-Jaeger

Eaton

Gira

Hager

JUNG

Legrand

Niko

Schneider Electric

Installatiekasten

ABB (Hafonorm)

Attema

Eaton

Vision van Hager

Legrand

Schneider Electric

Schakelmateriaal

Busch-Jaeger

Gira

Berker van Hager

JUNG

Legrand

Niko

PEHA

Schneider Electric

Kabeldraagsystemen

Legrand

Niedax

Obo Bettermann

REHAU

Schneider Electric

Tehalit van Hager

Warmtepompen voor 

de woningbouw

ATAG

Daikin

Intergas verwarming

Inventum

Itho Daalderop

LG

Mitsubishi Electric van Alklima

Nefit-Bosch

NIBE

Remeha

Stiebel Eltron

Vaillant

*Ontbreekt jouw bedrijf, maar wil je wel inzicht in je Merkvoorkeur en substitutie? Neem contact met ons op!

Luchttechniek

Barcol-Air

Bergschenhoek/R-vent

Biddle

Brink Climate Systems

Duco

DYKA AIR

Itho Daalderop

Solid Air

TROX

Zehnder


