
ETIM biedt daar een oplossing voor. Ik ben een groot 
voorstander van het standaardiseren van data. Het 
gaat erom dat je alle gegevens op dezelfde manier 
beschikbaar stelt. Een groothandelaar kan vervolgens 
zelf prioriteit geven aan bepaalde data. De een 
wil sturen op stikstofdata, een ander op de ideale 
maatvoering van een product, weer een ander op 
merk.” 

DUIDELIJKE VOORDELEN
“ETIM is een goede manier om specifieke product
kenmerken vast te leggen en te standaardiseren. Om 
het echt tot een succes te maken is het belangrijk dat 
zoveel mogelijk organisaties ermee gaan werken. Vanuit 
Hibin zetten we ons daarvoor in door het bezoeken van 
fabrikanten en groothandelaren en ze op de voordelen 
te wijzen. Die voordelen worden steeds duidelijker. 
Het voorkomt een hoop discussie, tijd en geld wanneer 
inkopers en verkopers van bouwmaterialen het over 
exact dezelfde materialen hebben. En dat is mogelijk 
wanneer precies de juiste kenmerken van een product 
ergens vastliggen. Als iemand een rode deur besteld 
en de definitie rood is vaag vastgesteld, dan kan dat 
al discussies opleveren. De vraag is dan altijd, is er 
verkeerd besteld of is er verkeerd geleverd?”
 
EERSTE STAPPEN NAAR ETIM 
“Fabrikanten en groothandelaren zien de voordelen van 
ETIM en ze willen de standaard graag gaan gebruiken. 
In de werkgroepen met Ketenstandaard hebben we 
voor een aantal productgroepen al flinke stappen 
gezet. Sommige fabrikanten weten alleen niet hoe ze 
moeten beginnen om met ETIM te gaan werken, of 
het ontbreekt hen aan capaciteit. Het zou mooi zijn als 
er een laagdrempelig en duidelijk stappenplan komt 
zodat ze makkelijk de eerste stappen kunnen zetten. 
Het stappenplan kan ook duidelijk maken hoe ETIM zich 
verhoudt tot DICO.” 

AMBITIE
“ETIM biedt volop mogelijkheden voor fabrikanten en 
groothandelaren om te verduurzamen. Productdata 
die nodig zijn vanuit duurzame en circulaire wet en 
regelgeving kunnen erin verwerkt worden, denk 
aan Wkb vereisten en de Materiaalpaspoorten van 
Madaster. Ook om die reden roep ik iedereen uit 
de sector op zich in ETIM te verdiepen. Sluit je aan 
bij de werkgroepen die zich buigen over de vraag 
welke productkenmerken belangrijk zijn om te 
standaardiseren! Vooral voor de werkgroepen deuren, 
dakpannen, dakramen en ondervloeren zoeken we 
nog een aantal grote bedrijven die willen meedenken. 
Uiteindelijk is het mijn ambitie dat ook de aannemer 
de voordelen inziet van ETIM bij het bestellen van 
producten. Als aannemers nog meer vanuit BIM werken, 
gaat dat vast ook gebeuren. Dan maakt de bouwsector 
echt flinke slagen met efficiënt werken!”

FIJNE WOON- EN WERKOMGEVING
“Als directeur van Hibin kan ik invulling geven aan mijn 
ambitie om de bouwsector de goede kant op te krijgen 
als het gaat om maatschappelijke onderwerpen. Ik ben 
ooit begonnen als makelaar, dus ik weet vanuit de praktijk 
welke eisen mensen stellen aan een fijne woon en 
werkomgeving. Fijn wonen betekent ook zorgen voor 
weinig overlast van bijvoorbeeld vrachtwagens met 
bouwmaterialen die de stad inrijden.”

BETER BOUWEN 
“Bij Hibin is een van de maatschappelijke opgaven waar 
ik aan werk het stimuleren van duurzaam en circulair 
bouwen. Fabrikanten en groothandelaren willen hiermee 
aan de slag, maar er is de nodige discussie. Hoe meet je 
duurzaamheid eigenlijk? Er zijn verschillende manieren om 
het duurzaamheidsniveau van een product te berekenen. 
Daar moeten we eerst overeenstemming over bereiken 
met elkaar. Het is belangrijk dat we organisaties een basis 
bieden om mee aan de slag te gaan. Ook het zorgen voor 
goed werkgeverschap is een van de maatschappelijke 
opgaven waar ik me voor inzet. Als we arbeidszaken 
goed regelen in de sector dan zijn mensen tevreden en 
dat is weer goed voor de maatschappij. En ten slotte 

is digitalisering een belangrijk aandachtspunt. Al onze 
activiteiten dragen uiteindelijk bij aan beter bouwen en 
een fijnere omgeving voor mensen, dat is waar ik het 
allemaal voor doe.” 

ETIM CONVENANT
“Digitaliseren is niet de heilige graal, maar een middel om 
oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen. 
Het zorgt voor efficiëntie en voor betrouwbaarheid in de 
gegevens die je met elkaar deelt. Wat betreft digitaliseren 
is het voor ons heel belangrijk dat meer organisaties 
gebruik gaan maken van de ETIM standaard. Daarom 
hebben we ook het ETIMconvenant opgesteld, dat 
inmiddels is ondertekend door 46 organisaties. Dat is mooi, 
maar we willen dat álle fabrikanten en groothandelaren 
gaan werken met de ETIM standaard.” 

GROOT VOORSTANDER
“De belangstelling voor ETIM is ontstaan doordat 
datamanagers bij groothandels ongelooflijk veel tijd 
kwijt zijn met het verkrijgen, beheren en verspreiden 
van productdata. De data worden via verschillende 
bestandstypen aangeleverd, ze bevatten typefouten en 
zijn vaak niet actueel. Dat vormt een bron van frustratie. 

ETIM 
maakt de 
bouwsector 
een stuk 
efficiënter

Sinds april 2022 is 
Hedy van Opzeeland 

directeur van Koninklijke 
Hibin. Met haar ervaring bij 

verschillende groothandels 
weet Van Opzeeland hoe 

belangrijk digitalisering is om 
efficiënter te kunnen werken.  

Én ze weet hoe ze verandering kan 
bereiken in de bouwsector, onder 

meer via het ETIMconvenant. 

KONINKLIJKE HIBIN
Hibin werd op 27 april 1905 opgericht in het Haagse 
Koffyhuis in Utrecht.  Het is een dynamische organisatie 
voor de bouwtoelevering in Nederland. Net als de 
aangesloten bedrijven, blijft Hibin zich vernieuwen door 
te anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij 
en de bouwsector in het bijzonder. Koninklijke Hibin 
vertegenwoordigt met haar 140 leden ruim vierhonderd 
vestigingen in bouwmaterialengroothandel, die 
gezamenlijk een groot deel van de totale omzet voor hun 
rekening nemen. Behalve een belangrijke speler bij het 
afsluiten van cao’s, organiseert Hibin ook opleidingen en 
zet ze zich in voor brancheontwikkeling in brede zin. Met 
het convenant Bevorderen en versnellen van de ETIM
classificatie, richt Hibin zich op alle bouwtoeleveraars. 
Door ondertekening van het convenant bevestigen 
fabrikanten, importeurs en de bouwmaterialenhandel 
dat ze zich actief inzetten om het gebruik van ETIM te 
stimuleren.

Het convenant is een samenwerking tussen Hibin en 
onder meer Ketenstandaard. Hibin organiseert de 
werkgroepen en het ondertekenen van de convenanten. 
Heb je daar vragen over? Neem dan contact op met Ad 
Blokker via a.blokker@hibin.nl.

WAT IS ETIM? 
Fabrikanten, groothandels, installateurs en 
bouwbedrijven gebruiken ETIM om producten te 
classificeren en technische kenmerken vast te leggen. 
ETIM International bewaakt deze standaard wereldwijd, 
Ketenstandaard is verantwoordelijk voor de Nederlandse 
vertaling. De voordelen van ETIM: 

• Efficiënter beheer van productdata;

• Snel en foutloos productgegevens uitwisselen;

• Faalkosten verminderen;

• Beschikbaar in meer dan 20 talen. 

Samen met Hibin organiseert Ketenstandaard 
werkgroepen om in overleg met fabrikanten 
en groothandelaren vast te stellen welke 
productkenmerken belangrijk zijn voor het zoeken en 
vinden van hun product op websites, in digitale catalogi 
en in andere productbestanden. De werkgroepen 
rond tegels, tegellijm, kalkzandsteen, isolatiemateriaal, 
gevelplaten, hout gebaseerd plaatmateriaal en gipsplaat 
hebben inmiddels wijzigingen laten doorvoeren in ETIM. 
De werkgroepen deuren, dakpannen, dakramen en 
ondervloeren moeten nog van start.

Ketenstandaard beheert en ontwikkelt de Nederlandse 
vertaling van ETIM. Heb je daar vragen over? Neem dan 
contact op met Ketenstandaard Bouw en Techniek via 
info@ketenstandaard.nl. 
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