
 
 

Verslag informatiemiddag bij Ketenstandaard 

Op  30 januari 2019 is door de Ketenstandaard in de kerkzaal van het Kontakt der Kontinenten te 

Soesterberg een informatiemiddag gehouden om het belang en de mogelijkheden van ETIM en SALES 

onder de aandacht te brengen van fabrikanten, groothandel en afnemers van bouwproducten. 

In de zaal zaten zo’n 50 ondernemers die welkom geheten werden door Rien Wabeke, directeur van 

de Ketenstandaard. Rien vervolgde met een introductie in de materie van 1 systeem om 

productspecificatie in kwijt te kunnen en 1 systeem om deze gegevens te kunnen communiceren.  

ETIM en SALES werken inmiddels EU breed (21 landen), zijn omarmd door de Maritieme- en 

installatiebranche in Nederland en begint aan een opmars in de bouwwereld.  

De, in het Nederlands, ingevoerde specificaties worden voor de gebruiker in het buitenland 

automatisch vertaald in zijn eigen taal. Ook zijn er diverse commissies waarin fabrikanten, 

groothandel en afnemers uitgenodigd worden samen de specificatiebladen voor hun relevante 

producten en productgroepen uit te denken.  

Is het product gespecificeerd dan krijgt het een unieke GS1/EAN barcode. Ook verpakte eenheden 

kunnen op deze manier een unieke productcode krijgen. 

ETIM data komt uiteindelijk via SALES en andere datastromen samen in de BIM. 

Hierdoor blijven gedurende de bouw, mogelijke verbouw, maar ook gedurende de onderhoudsfase 

en sloopfase van een gebouw alle gegevens centraal bij elkaar. Om hergebruik van sloopmaterialen 

te bevorderen is het belangrijk dat de onderdelen gespecificeerd zijn.  

Ron Kessels van Saint-Gobain legde uit dat de digitale informatie direct gebruikt wordt voor 

calculaties, offertes maken en elektronisch bestellen en factureren.  

Hij onderstreepte de eerder gegeven informatie van Rien Wabeke dat architecten, groothandel en 

bouw allemaal verschillende informatie nodig hebben zoals belasting- en sterktegegevens, leverbaar 

per ton, kuub, pakket of rol en de daarbij behorende afmetingen en gewichten voor het transport. 

Ron vroeg de fabrikanten/deelnemers zoveel mogelijk informatie aan te leveren. In ETIM kunnen ook 

gebruikshandleidingen en instructiefilmpjes verwerkt worden.  



 
 

 

Producenten kunnen zo de tussenhandel beter en makkelijker voorzien van informatie, maar ze 

kunnen de informatie ook direct aan de klant leveren. 

Hierna ging Michan Katerbarg, Manager Digital & E-Business bij Wavin, na een korte 

bedrijfsintroductie dieper in op de impact van SALES en ETIM voor Wavin.   

Hoewel eerder alle internationale branches zelf bezig waren met digitalisering en alleen Wavin 

Nederland vanaf 2008 zich toelegde op ETIM, is in 2017 besloten ETIM en SALES wereldwijd in te 

voeren binnen het bedrijf. Samen met GS1 als internationale standaard voor het identificeren van 

producten en het gebruik van de GTIN code (voorheen EAN) om de producten te identificeren. 

Door een betere en unieke productbeschrijving van hun producten kwamen gaandeweg een aantal 

voordelen tevoorschijn: 

Voor de klant: 

• Verbeterde nauwkeurigheid bij inkooporders 

• Minder administratieve fouten 

• Betere BIM-modellen met up-to-date informatie 

• Up-to-date informatie voor de verkoopmedewerkers 

• Beter voorraadbeheer 

• Nieuwe producten sneller in de schappen 

Voor de producent: 

• Minder administratieve lasten want alles wordt maar 1x ingevoerd 

• Voorkomt verkeerde orders, retours en verkeerde facturen 

• Betere communicatie intern en extern 

• Extra verkopen omdat de eindklant betere informatie heeft 

• Snellere productintroducties 

Wavin heeft inmiddels 500.000 unieke producten in ETIM staan en dat was een hele tour. Belangrijk 

is dat niet alleen het besluit gedragen wordt door de directie maar dat er ook geld en capaciteit 

vrijgemaakt wordt om alle producten op deze wijze te specificeren.  

Via de site van de Ketenstandaard en FBS- index komt u meer te weten: 

https://www.ketenstandaard.nl/ 

https://www.fbs-index.nl/ 
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