Hoe tevreden zijn uw klanten over uw organisatie? En hoe verhoudt dit zich tot uw concurrenten? Wat zijn uw sterke en minder
sterke punten? En vooral: wat moet u doen om uw klanten vast te houden? Op deze en andere essentiële vragen geeft de module
Klanttevredenheid uit de BouwKennis Marketing Score Card antwoord.
Voor dit onderzoek heeft BouwKennis een verdeling
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ONDERVRAAGDE MARKTPARTIJEN PER PRODUCTGROEP

BouwCenter

Astrimex

Gipswanden

Bouwmaat

Modulus

Imabo	Obimex

> Aannemer en montagebedrijf

Systeemplafonds

> Montagebedrijf en bouwkundig architect

Tegellijm

> Aannemer en tegelzetter

PontMeyer	UMB

Pleisters

> Aannemer en stukadoor

Raab Karcher

Kitten

> Schilder en klusbedrijf

Daglichttoepassing > Aannemer en klusbedrijf
Handel 1

> Aannemer en klusbedrijf

Handel 2

> Montagebedrijf

BRENGT IN KAART
• Hoe tevreden uw klanten zijn over uw organisatie.
• Hoe u presteert ten opzichte van uw concurrenten en het gemiddelde van andere productgroepen
• Wat de sterke en minder sterke punten zijn. Dit wordt overzichtelijk weergegeven in een prioriteitenmatrix. Hierin wordt de
tevredenheid afgezet tegen het belang. Zo ziet u in één oogopslag welke aspecten het beste kunnen worden verbeterd of
worden uitgebouwd.
• Hoe loyaal uw klanten zijn. Via de Secure Customer Index worden uw klanten onderverdeeld naar loyaliteit. Dit model gaat er
vanuit dat een ‘veilige klant’, oftewel een loyale klant heel tevreden is met het merk, de komende jaren zeker zaken zal blijven
doen met dit merk en het merk zal aanbevelen aan anderen.
DOORGEMETEN ASPECTEN

Prioriteitenmatrix

1 Prijsstelling

Primaire
aandachtspunten

2 Kwaliteit van de producten

Positieve punten

80%

5
70%

3 Professionaliteit van de organisatie

10
4

4 Innovativiteit

6

3

5 Duidelijkheid van de documentatie

2
60%

9

11
8

6 Advies van de vertegenwoordiger

50%

12

7 Betrouwbaarheid van de organisatie

7

8 Mate waarin afspraken worden nagekomen
9 Klantvriendelijkheid

30%

10 Service en de klachtafhandeling

1
Secundaire
aandachtspunten

11 Meedenken met de klant
12 Design en esthetica, verwerkbaarheid en assortiment.
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Consolideren
6,5

7,0

7,5

8,0

20%

Belang van het aspect

40%

Tevredenheid met het aspect

Deze verschillen per productgroep:
• Design en esthetica: systeemplafonds en tegels
• Verwerkbaarheid: gipswanden, tegellijm, pleisters, kitten en mortels
• Assortiment: hang- & sluitwerk en handel
Secure Customer Index

Secure Customer Index

De Secure Customer Index is een model dat de klantloyaliteit
in kaart brengt. Dit model gaat er vanuit dat een ‘veilige klant’,
Tevreden
klanten

oftewel een klant die loyaal is, een klant is die:

Veilige klanten

• Heel tevreden is met de organisatie;
• De komende jaren zeker zaken zal blijven doen met deze
organisatie (gelijkblijvende of toenemende Share Of Wallet);

Aanbeveling

• En die de organisatie zal aanbevelen aan anderen.
KOSTEN

Gelijkblijvende
of toenemende
SOW

Alle klanten

• € 2.300 per bedrijf uit een productgroep
• € 1.000 per additioneel bedrijf uit dezelfde of andere productgroep
BouwKennis Totaalabonnees krijgen een standaardkorting van 10% op de kosten van de gewenste informatie.
CONTACTINFORMATIE
Wenst u meer informatie over de producten van BouwKennis

Bent u gevestigd in regio Midden? Neem dan contact op met:

of heeft u algemene vragen aan BouwKennis?

Maurice van Dijk E vandijk@bouwkennis.nl T 010 206 69 96

Neem dan gerust contact op met de accountmanager voor
uw regio.

Bent u gevestigd in regio Zuid? Neem dan contact op met:
Jacco Ridderhof E ridderhof@bouwkennis.nl T 010 206 69 96

Bent u gevestigd in regio Noord? Neem dan contact op met:
Alex Heemskerk E heemskerk@bouwkennis.nl T 010 206 69 96

