
INSTALLATEURS: de tevredenheid van 
de klant staat bij ons centraal! 

edibel heeft een enquête opgezet om de gewoonten van de installateurs en hun 
tevredenheid te analyseren aan de hand van de verschillende kanalen die ter 
beschikking worden gesteld voor het verzamelen van informatie over producten of het 

bestellen van elektrische apparatuur.  

De conclusies van dit onderzoek gaven de Fedibel-leden een duidelijker beeld van de 
verwachtingen van de installateurs met betrekking tot de ontwikkelingen in de 
groothandelssector, om hen beter van dienst te zijn, hen te ondersteunen in hun werk en hen 
tevreden te stellen. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Nelectra en Techlink. 
Samen bereikten zij een respons van 30%. 

De verkregen cijfers benadrukken duidelijk het belang van het gebruik van 
telecommunicatiemiddelen zoals internet. Hoewel het merendeel van de eerste contacten met 
een groothandelaar/distributeur "offline" wordt gelegd, zijn de 3 kanalen die klanten het meest 
gebruiken om informatie te verkrijgen over de producten die door 
groothandelaren/distributeurs worden gedistribueerd hun websites, digitale applicaties (Apps 
en Chats) en andere, zoals: zoekmachines zoals google, informatiesessies, beurzen en 
(verkoop)vertegenwoordigers van groothandelaren of fabrikanten. Daarnaast wordt 2/3 van 
de bestellingen via webshops geplaatst.  

Wat betreft de tevredenheid over de volgende diensten hebben de respondenten positief 
gereageerd met betrekking tot de keuze van het productaanbod, de levertijd en de 
prijsinformatie. Toch zijn de after-sales service en de responstijd aandachtspunten. Het is 
inderdaad een van de minst gewaardeerde items in de representatieve grafiek van de 
enquêteresultaten. Dit zijn niet te verwaarlozen punten, want op de vraag waarom de klant 
zou kiezen voor een A-merk in plaats van een ander, werd de after-sales service genoemd.  

Meer in het algemeen zijn de meest genoemde punten: merkbetrouwbaarheid, kwaliteit, after-
sales service (zie hierboven), gemak, eenvoud en beschikbaarheid op lange termijn. De 
kandidaten hebben echter ook geantwoord op de vraag naar de redenen om te kiezen voor 
een of meer alternatieve merken, waarbij de meest genoemde reden "prijs" is.  Sterker nog, 
soms verdient het de voorkeur om een goedkoper merk te kiezen om het binnen enkele jaren 
te vervangen door een vernieuwd model met nieuwe mogelijkheden. 

Om het onderzoek af te ronden werden ten slotte enkele vragen aan de deelnemers gesteld 
over de toekomst van de sector. Het lijkt erop dat de meeste kandidaten op de lange termijn 
niet denken dat de groothandel/distributiesector zijn segmentatie in de toekomst zal 
heroverwegen, in feite antwoordde meer dan de helft van de deelnemers dat zij in B2B zullen 
blijven werken. Het valt ook op dat weinig mensen bereid zijn meer te betalen voor 
aanvullende diensten, omdat ze vinden dat voor de huidige prijzen alles moet worden 
begrepen en dus deel uitmaakt van de basisdiensten van een groothandelaar/distributeur. 
Installateurs vinden ook dat de groothandel zoveel mogelijk moet investeren in e-commerce, 
platformen etc. om zo concurrerend mogelijk te blijven.  
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