
 

Toename online inkoop van materialen in de afbouwsector  
Bijna de helft van de bedrijven actief in de afbouwsector bestelt wel eens materialen online  

 

Rotterdam, 23 juni 2009 – Van de online inkopers uit de afbouwsector is 65% de afgelopen 2 jaar meer 

materiaal online gaan bestellen. Inmiddels heeft bijna de helft van de bedrijven die actief zijn in de 

afbouwsector wel eens materialen online besteld. De bedrijven die nooit materialen online bestellen lijken 

dit in de komende jaren ook niet te gaan doen. Het lijkt erop dat er een drempel is voor bedrijven om de 

materialen online te bestellen. Echter als de drempel genomen is, neemt het aandeel van online 

bestellingen alleen maar toe. De bedrijven die wel eens materialen online bestellen, plaatsen inmiddels 

20% van hun totale orders online. Dit en meer blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 

ruim 100 bedrijven die actief zijn in de afbouwsector.  

 

Bijna de helft van de bedrijven bestelt materialen online 

Ondanks dat de meerderheid van de bedrijven binnen de afbouwsector zijn materialen nog niet online bestelt 

geeft 43% aan dit inmiddels al wel te doen. De bedrijven die niet online bestellen verwachten ook niet dat zij dit 

zullen gaan doen. Slechts 5% van de groep die geen materialen online bestelt, verwacht dit in de toekomst wel te 

gaan doen. Het lijkt er daarom op dat de groei in de online bestellingen van materialen met name wordt 

veroorzaakt door een verhoging van het aandeel van de totale inkoop die wordt besteld door de online inkopers. 

Van deze groep verwacht namelijk 63% de komende jaren meer materialen online te gaan bestellen. 

Onder de bedrijven die online materialen bestellen wordt 20% van de totale inkoop online besteld. Dit betekent 

dat, gewogen naar bedrijfsgrootte, het aandeel van materialen dat online wordt ingekocht binnen de afbouwsector 

7% bedraagt.   
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Bedrijven met personeel bestellen meest online  

Bedrijven met personeel bestellen vaker hun materialen online dan ZZP-ers. Van de ZZP-ers heeft een derde wel 

eens materiaal online besteld, bij de bedrijven met personeel heeft meer dan de helft wel eens materialen online 

besteld.  

 

 ZZP Niet ZZP 
Bestelt materiaal online 32% 52% 

Bestelt geen materiaal online 68% 47% 

Weet niet / geen mening 0% 1% 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

M.Sc. Reinier Zuydgeest 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: zuydgeest@usp-mc.nl   

Internet : www.usp-mc.nl 

 

Technische verantwoording 

Voor het onderzoek van USP Marketing Consultancy zijn 101 online enquêtes afgenomen onder leden van het 

Bouwpanel. Ondervraagde partijen zijn kleine aannemers B&U, klussenbedrijven, schilders, stukadoors en 

montagebedrijven. De enquêtes zijn afgenomen in april 2009. 

 

Aan dit persbericht liggen de volgende vragen ten grondslag: 

- Bestelt u wel eens materialen online? 

- Hoeveel procent van uw totale inkoop bestelt u online? 

- Bent u de afgelopen 2 jaar meer materialen online gaan bestellen dan voorheen? 

- Verwacht u komend jaar (meer) materialen online te gaan bestellen? 

 

 


