
 

Duurzaamheid onontbeerlijk bij keuze voor bouw- en installatiematerialen 
Architecten en installateurs hechten meeste belang aan duurzaamheid bij materiaalkeuze 

 

Rotterdam, 17 juni 2010. Duurzaamheid speelt in de bouw- en installatiesector een zeer belangrijke rol bij 

de keuze voor het te gebruiken/voor te schrijven materiaal. Vooral onder architecten en installateurs is dit 

het geval. In de keuze voor een bepaald merk of de aankoopplaats is de rol van duurzaamheid minder 

sterk, maar zeker aanwezig. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 7 verschillende 

marktpartijen in de bouw- en installatiewereld.  

 

Duurzaamheid sterk van invloed op materiaalkeuze  

Nagegaan is welke rol duurzaamheid speelt voor een drietal aspecten, te weten: materiaalkeuze, merkkeuze en 

de keuze voor de aankoopplaats. In totaal vindt vier op de vijf personen (79%) werkzaam in de bouw- en 

installatiewereld duurzame materialen belangrijk. Een derde (33%) van alle partijen geeft zelfs aan dat 

duurzaamheid een zeer belangrijke rol speelt in de keuze voor het materiaal. De rol van duurzaamheid is bij de 

keuze voor een merk of aankoopplaats ook niet te verwaarlozen. Zo speelt duurzaamheid bij bijna de helft (44%) 

een (zeer) belangrijke rol als men een merk moet kiezen. Bij de keuze voor een aankoopplaats zegt 34% 

duurzaamheid een belangrijk aspect te vinden.  
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Architecten en installateurs hechten meeste belang aan duurzaamheid in materiaalkeuze 

Vooral architecten en installateurs hechten veel belang aan de rol van duurzaamheid in de materiaalkeuze, 

gezien het feit dat respectievelijk 85% en 82% aangeeft dit (zeer) belangrijk te vinden. Verder valt onder 

afbouwers op, dat bijna de helft (47%) duurzaamheid zeer belangrijk vindt in de materiaalkeuze. Bovendien geeft 

meer dan de helft van deze partij (54%) aan dat de rol van duurzaamheid (zeer) belangrijk is in hun merkkeuze. 
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Ook voor bijna de helft van de klusbedrijven (48%) en aannemers GWW  (47%) is duurzaamheid een (zeer) 

belangrijk aspect om in overweging te nemen bij de keuze voor een merk. 

 

Belang duurzaamheid in proces van MATERIAALKEUZE 

 Zeer belangrijk Belangrijk 
Totaal (zeer belangrijk + 

belangrijk) 

Architecten 30% 55% 85% 

Installateurs 27% 55% 82% 

Aannemers B&U 17% 60% 77% 

Aannemers GWW 23% 53% 77% 

Klusbedrijven 32% 44% 77% 

Afbouwers 47% 28% 76% 

Handel 21% 55% 76% 

 

Belang duurzaamheid in proces van MERKKEUZE 

 Zeer belangrijk Belangrijk 
Totaal (zeer belangrijk + 

belangrijk) 

Afbouwers 18% 36% 54% 

Klussenbedrijf 13% 35% 48% 

Aannemers GWW 3% 44% 47% 

Handel 7% 36% 43% 

Architecten 6% 32% 38% 

Installateurs 4% 30% 34% 

Aannemers B&U 0% 31% 31% 

 

Wat betekent dit nu concreet? 

Duurzaamheid is een onderwerp dat niet meer weg te denken is uit de sector. Vanuit de regulerende hoek 

worden er steeds strengere EPC normen vastgesteld en komt AgentschapNL (voorheen SenterNovem) met 

duurzaamheidscriteria. Overheden willen duurzaam inkopen en streven naar een CO2 neutrale omgeving. 

Opdrachtgevers (corporaties, projectontwikkelaars en beleggers) en het bedrijfsleven gaan steeds meer 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarbij duurzaamheid een belangrijk speerpunt vormt. Toch zijn hier 

nog veel stappen te maken. Uit een eerder verschenen bericht bleek dat de bouw- en installatiesector zichzelf 



 

niet erg duurzaam vindt met een gemiddeld rapportcijfer van een 6,3 (installatiesector: 6,6 en ruw- en 

afbouwsector: 6,2).  

 

Er liggen dus grote kansen voor toeleveranciers van bouw- en isolatiematerialen, omdat alle betrokken partijen 

van voorschrijvers tot verwerkers duurzaamheid in hun keuzeproces erg belangrijk vinden. Het is belangrijk voor 

de toeleverende industrie, die nu in zwaar weer verkeert, om zich te profileren. De eerste stap is het aantonen dat 

het materiaal duurzaam is (claimen is niet voldoende). Echter, in sterk concurrerende markten waarbij het 

basismateriaal veelal hetzelfde is of dezelfde eigenschappen bevat, valt het onderscheidend vermogen al 

grotendeels weg. De volgende te bewandelen stap is aantonen dat het merk duurzaam is. Dit betekent naast het 

gebruik van duurzame materialen – wat een randvoorwaarde blijkt te zijn – dat alles wat met het merk en het 

bedrijf te maken heeft ook duurzaam moet zijn (bijvoorbeeld productieproces, wagenpark, reclame-uitingen, 

aandacht voor de directe omgeving (milieu- en geluidsoverlast), aandacht voor het personeel, etc.). Kortom, de 

tijd is rijp voor leveranciers uit de bouw- en installatiesector om zich duurzaam te gaan profileren en positioneren. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

drs. Henri Busker 

Telefoon: 010-2066900  

E-mail: busker@usp-mc.nl 

Internet : www.usp-mc.nl 

 

Technische achtergrondinformatie: 

Voor het onderzoek van USP Marketing Consultancy zijn 561 online en telefonische enquêtes afgenomen. In het 

laatste kwartaal van 2009 zijn 75 architecten, 79 aannemers B&U, 74 aannemers GWW, 90 klusbedrijven, 97 

afbouwbedrijven, 74 installateurs en 72 groothandels geënquêteerd. De vraag is in het onderzoek als volgt 

geformuleerd: “Welke rol speelt ‘duurzaamheid’ bij de volgende zaken?”. 

 

 


