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Do-it-for-me
Bouwgroothandels en bouwmarkten willen 

graag samenwerken met vakmannen. Om klanten 

niet alleen producten te verkopen, maar ook 

complete klussen. Maar hoe bind je die handige 

handen  nu aan jouw bedrijf?

Steeds meer fabrikanten van bouwproducten bieden hun producten 
niet of niet alleen aan via de bouwmaterialenhandel, maar sturen ook 
mensen op pad om de producten rechtstreeks bij de klant te plaatsen 
en te monteren. Variërend van trappen tot complete badkamers.

Ook bij de bouwmaterialenhandel kun je meer dan alleen je 
nieuwe laminaatvloer uitzoeken en aankopen. Voor een extra 
bijdrage zorgt de handel er ook voor dat de laminaatvloer inclu-
sief ondervloer en bijpassend opdekplint in huis komt te liggen.

De roep naar ‘handjes’ om al deze werkzaamheden uit te voeren 
wordt daarmee steeds luider. Maar waar vind je al die ‘handjes’ en 
hoe bewaak je de ‘kwaliteit’? 
En dan bedoel ik niet die handige buurman. Ik bedoel de echte 
vakmensen die de juiste skills bezi!ten en in hun algemene voor-
waarden aan die klant ook nog eens de beste garan!ies bieden. 
Want als klant wil je waar voor je geld en de zekerheid dat die 
waar deugt. Als leverancier van de producten zit je evenmin op 
boze klanten en discussies te wachten.

De meeste agenda’s van deze toppers zi!ten echter al bomvol, dus 
zi!ten zij wel op deze extra en ongetwijfeld zeer mooie opdrachten 

te wachten? Of anders gezegd: Is ‘mooi werk’ voor deze 
vakmensen nog wel voldoende om ze aan je te binden? Alleen 
werk aanbieden is dus niet voldoende, ze geven er een stuk 
persoonlijke vrijheid voor op. Het is weer als werken voor een 
baas, bij een ander. En die ‘baas’ die wilden ze eigenlijk niet. 
Dus hoe trek je ze binnen in je organisa!ie?

Kortom: hier ligt ook voor de vakhandel nog een hele uitdaging. 
Onze ervaring is dat je, als aanbieders van werk de krenten uit 
de pap, de kersen op de taarten aan je wilt binden, crea!ief moet 
zijn en vooral meer duidelijk moet maken: met toegevoegde 
waarde.
Heldere afspraken, realis!ische reac!ie-periodes, marktcon-
forme tarieven, trainingen en gezamenlijke promo!ie kunnen 
hier zeker aan bijdragen. Maar kijk vooral waar ze behoe"te aan 
hebben, waar lopen ze tegenaan. Financieren van gereedschap 
of bus? Bonussen? Aanbieden van een Branche-lidmaatschap? 
Met bedrijfsgerichte voordelen als WA-verzekering, Rechts-
bijstand? 

Probeer vakmensen vooral te ontzorgen, maak het ‘leuk’ om zich 
aan te sluiten.  

44 M I Xpro  N R.1  2020

CO L U M N

MIXpro 2020-1_Column VLOK.indd   44 12-02-20   14:46


