
 

DHZ-er meer loyaal aan A-merk dan aan bouwmarkt 
 

Rotterdam, 20 mei 2010 - Consumenten die klusartikelen kopen in het DHZ kanaal zijn vaker 

trouw aan het A-merk dat men koopt dan aan de DHZ-formule waar men de aankoop doet. 

Bovendien zal men het product vaker aanbevelen aan bekenden dan het verkooppunt. Tevens 

komt uit het onderzoek naar voren dat de consument die zichzelf typeert als een ervaren 

klusser meer loyaal is aan de bouwmarkt dan de minder ervaren klussers. Dit en meer blijkt uit 

het WoonOmnibus onderzoek van USP Marketing Consultancy onder ruim 500 

woonconsumenten. 

 

Ervaren klusser meer trouw aan bouwmarkt 

De consumenten is gevraagd bij welke bouwmarkt men voor het laatst iets heeft gekocht. Vervolgens 

is men gevraagd in hoeverre men verwacht de volgende aankoop wederom bij deze bouwmarkt te 

doen. Opvallend is dat consumenten die kunnen worden getypeerd als ervaren klussers meer loyaal 

zijn aan de bouwmarkt (21% positief) dan de consumenten die alleen woonaccessoires kopen (15% 

positief) in de bouwmarkt of alleen de meest eenvoudige klussen uitvoeren. In onderstaande tabel is 

de Net Promoter Score* (NPS) berekend door de groep die negatief (0-^) hebben geantwoord van de 

positieve consumenten af te trekken. Een mogelijke verklaring van de hogere loyaliteit van de ervaren 

klussers zou kunnen zijn dat ze de bouwmarkt vaker bezoeken en daardoor een scherper beeld 

hebben van de bouwmarkt. 

Loyaliteit Bouwmarkt / A-merk 

 
Negatief  

Beoordeling (0-6) 

Neutraal 

Beoordeling (7-8) 

Positief 

Beoordeling (9-10) 

NPS 

(Positief-Negatief) 

Niet klussers 24% 62% 15% -9% 

Lichte klussers 23% 57% 20% -3% 

Ervaren klussers 16% 63% 21% 5% 

 

Loyaliteit ligt bij het A-merk 

Tevens is de consumenten gevraagd welk A-merk men in de bouwmarkt voor het laatst heeft gekocht 

en is er een vergelijking gemaakt tussen de intentie die men heeft om dit A-merk volgende keer weer 

te kopen en de intentie om weer bij dezelfde bouwmarkt te kopen. Hieruit blijkt dat de Net Promoter 

Score* (NPS) voor de bouwmarkten negatief is (-3%) en voor de A-merken juist positief (4%). Ook 

wordt het A-merk door consumenten vaker aanbevolen aan anderen dan de bouwmarkt. 

Loyaliteit Bouwmarkt / A-merk 

 
Negatief 

beoordeling (0-6) 

Neutraal 

Beoordeling (7-8) 

Positief 

Beoordeling (9-10) 

NPS 

(Positief-Negatief) 

Bouwmarkt 22% 59% 19% -3% 

A-merk 18% 60% 22% 4% 



 

Mate waarin men Bouwmarkt / A-merk aanbeveelt aan anderen 

 
Negatief 

beoordeling (0-6) 

Neutraal 

Beoordeling (7-8) 

Positief 

Beoordeling (9-10) 

NPS 

(Positief-Negatief) 

Bouwmarkt 27% 56% 17% -10% 

A-merk 21% 59% 20% -1% 

 

WoonOmnibus 

In de rapportage van de WoonOmnibus zijn deze en meer interessante resultaten terug te vinden uit 

het onderzoek. De WoonOmnibus behandelt bijvoorbeeld ook de invloed van actiemarketing in de 

bouwmarkt, de verkoop van klusartikelen via supermarktketens, welke A-merken consumenten kopen, 

diverse verschillen in loyaliteit tussen verschillende consumentensegmenten (leeftijd, koop/ huur 

woning, inkomen, geslacht, klusgedrag) en de tevredenheid van de consument met de verschillende 

grote bouwmarktformules. 

 

Voor meer informatie over de resultaten of de WoonOmnibus kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

drs. Reinier Zuydgeest 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: zuydgeest@usp-mc.nl 

Internet : www.usp-mc.nl 

 

* Net Promoter Score (NPS) is een meetinstrument voor het meten van tevredenheid dat is ontwikkeld 

door Fred Reichheld. Volgens deze methodiek is er slechts één vraag van belang; “Zou u <merk> 

aanbevelen aan anderen?”. Het percentage mensen dat hier negatief op antwoord (detractors) wordt 

bij de berekening van de NPS afgetrokken van het percentage mensen dat positief antwoord 

(promoters). 

 

Technische verantwoording: 

Het artikel is gebaseerd op de volgende vraagstellingen: 

1. Bij welke bouwmarkt heeft u voor het laatst iets gekocht? (Single Response) 

0 Doeland  0 Hubo 0 Anders, namelijk 

0 Gamma 0 Karwei  0 Weet niet 

0 Formido  0 Multimate 0  

0 Hornbach 0 Praxis  0  

 

2. Nu volgen een aantal stellingen over de bouwmarkt waar u voor het laatst iets gekocht heeft. Kunt u 

aangeven in hoeverre u het eens bent met deze stellingen op een schaal van 0 t/m 10, waarbij 0 staat 

voor zeer mee oneens en 10 staat voor zeer mee eens. In hoeverre bent u het eens met... 

…. Mijn volgende aankoop zal zeker weer bij <bouwmarkt> zijn. 



 

…. Ik zal <bouwmarkt> altijd aanbevelen aan anderen. 

 

3. Van welk A-merk heeft u voor het laatst een product gekocht? (Single Response) 

0 3M 0 Gardena 0 Rigips 

0 AEG 0 Geberit 0 Rockwool 

0 Alabastine 0 Grohe 0 Sandvik 

0 ATAG 0 Hammerite 0 Schonox 

0 Auping 0 Hansgrohe 0 Siematic 

0 Axa 0 Histor 0 Sigma 

0 Bahco 0 Hitachi 0 Sika 

0 Beamix 0 JéWé 0 Sikkens 

0 Bison 0 Kinzo 0 Simson 

0 Black & Decker 0 Knauf 0 Skandia 

0 Bosch 0 Lips 0 Skil 

0 Bruynzeel 0 Luxaflex 0 Sphinx 

0 CanDo 0 Makita 0 Stanley 

0 Cetabever 0 Metabo 0 Tesa 

0 Daalderop 0 Mosa 0 Tiger 

0 De Walt 0 Nemef 0 Trespa 

0 Den Braven/Zwaluw 0 Osram 0 Velux 

0 Dremel 0 Panasonic 0 Villeroy & Boch 

0 Duravit 0 Pattex 0 Wijzonol 

0 Etna 0 Pelgrim 0 Wolf 

0 Eurocol 0 Philips Lighting 0 Yale 

0 Festool 0 Plieger 0 Weet niet / Geen mening 

0 Flexa 0 Rambo   

0 Forbo 0 Remeha   

 

4. Nu volgen een aantal stellingen over het A-merk waarvan u onlangs iets gekocht heeft. Kunt u 

aangeven in hoeverre u het eens bent met deze stellingen op een schaal van 0 t/m 10, waarbij 0 staat 

voor zeer mee oneens en 10 staat voor zeer mee eens. In hoeverre bent u het eens met... 

…. 
Als ik weer eenzelfde type product nodig heb bij een volgende aankoop zal dit zeker weer van 

<Merk> zijn. 

…. Ik zal <Merk> altijd aanbevelen aan anderen. 

 

 

 



 

 


