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Voorwoord

Inleiding

De UPS Industrial Buying Dynamics Study is een van de weinig beschikbare, gedetailleerde studies 
over de relatie tussen industriële kopers en leveranciers. Deze studie biedt een uniek inzicht in 
hoe industriële kopers leveranciers, zoals industriële distributeurs, fabrikanten en e-marktplaatsen 
identificeren. Maar ook inzicht in hun tevredenheid over bestaande leveranciers en hun neiging 
om van leverancier te wisselen in de zoektocht naar betere waarde en service. Voor deze studie 
kregen inkoopprofessionals een vragenlijst voorgeschoteld. Het resultaat is weergegeven in een 
gedetailleerd overzicht van landen en sectoren.

De UPS Industrial Buying Dynamics Study 
onthult interessante details over de 
hervorming van de industriële inkoopwereld. 
Uit de resultaten van de reeks onderzoeken 
naar industriële inkoop die UPS sinds 2013 
heeft uitgevoerd, blijkt dat industriële kopers 
steeds meer online kopen. 

Het systeem waarbij tussenpersonen de 
verkoop en distributie van industriële 
producten tussen fabrikanten en 
eindgebruikers bemiddelen, ondergaat een 
verandering. De twee belangrijkste redenen 
voor deze verandering in koopgedrag zijn de 
opkomst van e-marktplaatsen (zoals 

Amazon Business, ThomasNet.com, 
IndiaMart en Alibaba) en verkopen die direct 
via de fabrikant gaan. 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt ook dat 
industriële kopers sterk neigen naar het 
wisselen van leveranciers. Als prijs en 
kwaliteit de belangrijkste redenen blijven om 
voor een leverancier te kiezen, wordt het 
verschil gemaakt door services zoals 
verzekeringen, exportmogelijkheden en 
vooral aftersales-service. Deze 
laatstgenoemde is een belangrijke service 
waarin voor de toekomstige 
productiewereld het verschil wordt gemaakt.
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Het veranderende 
patroon van 
industriële inkoop 
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Afbeelding 1 
Traditionele inkoop versus online-inkoop

Q. Welke methoden gebruikt u om industriële benodigdheden/producten te kopen?

52% 53%88%
94%

Basis: Totaal aantal respondenten (n=800)

De traditionele verkoopmethoden zoals telefoongesprekken of verkoopbezoeken worden 
overgenomen door digitalisering. In Europa besteden kopers de helft (49%) van hun totale 
budget online, een stijging van 8 procentpunten sinds 2015. 

Uit gegevens blijkt dat kopers in de VS en China hun online-uitgaven ook hebben verhoogd, 
van 47% in 2015 naar 52% in 2017 in de VS en van 37% in 2015 naar 43% in 2017 in China. 

Traditioneel  
(telefoon, fax, e-mail)

Budget dat 
online wordt 

besteed (Europa)

Online  
(leverancierswebsite, mobiele app) 

41%
49%

2015

2017

2015 20152017 2017

In Europa besteden kopers de helft 
(49%) van hun totale budget online, een 
stijging van 8 procentpunten sinds 2015
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Q. Welke van de volgende bronnen gebruikt 
u normaal gesproken om meer informatie 
te zoeken over een nieuwe leverancier van 
industriële producten?

43%

41%

40%

39%

31%

30%

Vakbeurzen

Bedrijfswebsite

Verkoopvertegenwoordiger van het bedrijf

Online zoekmachine

Mond-tot-mond-aanbevelingen

Gedrukte catalogus

Basis: Totaal aantal respondenten (n=800) OnlineTraditioneel

De verandering in het gebruik van aankoopkanalen is des te opvallender gezien het relatief 
starre industriële koopgedrag. In totaal zei 32% van de respondenten alleen van specifieke 
leveranciers te mogen kopen, en 21% zei alleen van een beperkte lijst met producttypen te 
kunnen kopen. Voor de keuze in leveranciers zijn deze beperkingen niet aanwezig, iets dat na 
verloop van tijd wellicht wel gaat gebeuren aangezien de industriële inkoopmarkt zich 
ontwikkelt en globaal inkopen steeds meer wordt getolereerd. Dit is de waarschijnlijke 
reden waarom de verandering in aankooppatronen versneld wordt. 

Het internet vormt de grote verstoringsbron voor industriële inkoop, maar traditionele 
onderzoeks- en informatiekanalen zijn nog steeds belangrijk. De UPS 2017 Industrial Buying 
Dynamics Study toont aan dat vakbeurzen de meest gewilde onderzoeksmethode blijven voor 
kopers die op zoek zijn naar nieuwe leveranciers. Bovendien zijn verkoopvertegenwoordigers 
van bedrijven, mond-tot-mondreclame en gedrukte catalogi ook nog in trek.

Afbeelding 2
Middelen voor het onderzoeken van een 
nieuwe leverancier 
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De impact van 
direct kopen bij 
de fabrikant en via 
e-marktplaatsen 
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Afbeelding 3 
Leveranciersaandeel

Q. Hoeveel procent van uw totale aankopen van industriële benodigdheden/
producten in een jaar doet u bij de volgende soorten leveranciers?

Distributeur

E-marktplaats

Fabrikant

31%

CHINA

VS

EUROPA

35%

Basis: Europa (n=800), VS (n=1500), China (n=200)

Uit de enquête blijkt dat in Europa 75% van de industriële kopers via e-marktplaatsen koopt 
(75% in de VS en 94% in China). Het aandeel van de uitgaven is echter relatief laag: 21% in 
Europa, 24% in de VS en 30% in China. 

De afgelopen jaren hebben traditionele industriële distributeurs marktaandeel verloren aan 
e-marktplaatsen en DfM-verkopen (direct-from-manufacturer, direct van de fabrikant). In 
Europa koopt tegenwoordig 92% van de industriële kopers direct bij de fabrikant, tegenover 
65% in 2015. Zij besteden ook het grootste deel van hun budget via dit kanaal. Dit deel is goed 
voor 44% van de uitgaven, in vergelijking met slechts 31% in de VS en 35% in China. 

De afgelopen jaren hebben traditionele 
industriële distributeurs marktaandeel 
verloren aan e-marktplaatsen en 
DfM-verkopen

44% 21%
35%

35% 30%
35%

31% 24%
45%
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57% van de respondenten zei dat zij hun 
bestaande percentage voor het kopen bij 
e-marktplaatsen en DfM-verkopen gaan 
verhogen

 
Afbeelding 4  
Werkzaamheden verplaatsen voor digitale mogelijkheden

Q. Hoe waarschijnlijk is het dat u in de komende 3-5 jaar overstapt op een andere 
leverancier vanwege...? (Extreem/zeer waarschijnlijk)

Basis: Totaal aantal respondenten (n=800)

42% 47%

Toen niet-gebruikers werden gevraagd naar hun toekomstige verkoopintenties, zei een 
derde dat ze zeer of extreem waarschijnlijk direct bij de fabrikant gaan kopen in de 
komende drie tot vijf jaar. 27% zei hetzelfde over kopen bij e-marktplaatsen. 

Tegelijkertijd zei 57% van de respondenten dat zij hun bestaande percentages voor het 
kopen van e-marktplaatsen en DfM zouden verhogen. De resultaten suggereren dat de 
44% van de totale uitgaven in DfM-verkopen en de 21% van de totale uitgaven in 
e-marktplaatsen van tegenwoordig beiden hoger zullen worden. 

De implicaties van deze bevindingen zijn belangrijk voor de industriële waardeketen in 
Europa. Traditionele industriële distributeurs worden onder druk gezet door de groei 
van de aankoop direct van de fabrikant en de aankoop bij e-marktplaatsen. 

Uit de studie blijkt ook dat online- en mobiele mogelijkheden belangrijke factoren zijn 
bij de beslissing om over te stappen naar een nieuwe leverancier. Bijna de helft van de 
industriële kopers in Europa heeft gezegd dat een 'gebruikersvriendelijkere website' er 
waarschijnlijk toe zal leiden dat ze in de komende drie tot vijf jaar overstappen naar een 
nieuwe leverancier. 42% zei dat de beschikbaarheid van een mobiele app hetzelfde 
effect heeft. De resultaten tonen aan dat leveranciers moeten blijven investeren in 
online- en mobiele mogelijkheden om nog mee te kunnen doen in de markt.

Een gebruikersvriendelijkere websiteBeschikbaarheid van een mobiele app
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Service wordt een 
belangrijk aspect dat  
het verschil maakt 
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Afbeelding 5  
Wereldwijde vereisten voor aftersales-service

Q. Verwacht u dat uw industriële leverancier ter plaatse aftersales-
service levert (reparaties, technische ondersteuning etc.)?

99%
76%

86%

78%

VS
China

Europa

De verwachtingen van industriële kopers voor wat betreft aftersalesondersteuning in Europa 
stijgen. In 2015 zei 78% van de respondenten dat zij aftersales-services van industriële leveranciers 
op locatie verwachtten; in 2017 is dit percentage gestegen tot 86%. Deze stijging heeft vooral te 
maken met de aanzienlijk hogere verwachtingen onder de Britse en Duitse respondenten. De 
Europese verwachtingen van de aftersalesondersteuning lopen voor op die in de VS. Hier verwacht 
76% van de respondenten ondersteuning op de locatie, echter komt dit in China op een 
opmerkelijke 99% neer.

In 2015 zei 78% van de respondenten dat 
zij aftersales-service op locatie verwachtten 
van industriële leveranciers; in 2017 is dat 
percentage gestegen naar 86%

20
15

20
17
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Afbeelding 6  
Verwachtingen voor aftersales-service

Q. Verwacht u dat uw industriële leverancier de volgende aftersales-services aanbiedt?

Recycling TrainingExtern 
onderhoud

Verwijdering RetourneringenOnderhoud  
op locatie

Reparaties 
op locatie

77%73%71%68%67%67%66%

Basis: Totaal aantal respondenten (n=800)

Kopers verwachten een veel breder 
aanbod aan services en meer dan 70% 
van de respondenten zegt onderhoud en 
reparaties op locatie belangrijk te vinden

Top 3 verwachtingen na verkoop

In een wereld waarin de bronnen voor de industriële toeleveringsketen razendsnel zijn 
toegenomen, is het serviceaanbod van leveranciers een essentiële onderscheidende factor 
geworden tussen concurrenten. De UPS 2017 Industrial Buying Dynamics Study toont aan dat, 
hoewel een effectief retourneringsproces de belangrijkste aftersales-service is, kopers ook 
een veel breder aanbod aan services verwachten. Meer dan 70% van de respondenten zegt 
onderhoud en reparaties op locatie erg belangrijk te vinden. 
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Q. Hoe vaak per jaar hebt u onderhoud en 
reparaties op locatie nodig?

Q. Wat is de normale responstijd voor 
onderhouds- en reparatieservices op locatie?

80% van de kopers 
ontvangt service op locatie 
BINNEN 48 UUR

Ik maak geen gebruik 
van onderhouds- en 
reparatieservices op 
locatie

6%

10%

7%

23%

36%

14%

5%

Eén keer per jaar of 
minder vaak

Elke 7-11 maanden

Elke 4-6 maanden

Elke 1-3 maanden

Elke 2-4 weken

Eén keer per week of 
vaker

Minimaal elke 3 maanden behoefte aan service

Basis: Totaal aantal respondenten (n=800)

48

Meer dan de helft van de kopers heeft minimaal elke drie maanden service op locatie nodig 
en bijna een vijfde van de kopers zegt minstens elke maand service op locatie nodig te 
hebben. Slechts een kwart van de kopers zegt dat ze daadwerkelijk binnen 24 uur service op 
locatie krijgen, hoewel dat aantal oploopt naar 80% voor een responstijd van 48 uur. 

Afbeelding 7  
Verwachtingen op het gebied van leveringssnelheid

Afbeelding 8  
Frequentie van aftersales-behoeften

Afbeelding 9  
Responstijd voor aftersales

Q. Hoe snel moet uw product over het algemeen worden bezorgd?

10%
50%

Levering op dezelfde dag

Levering binnen 1-2 dagen

De noodzaak van onderhoud op locatie en retourneringen zorgt voor logistieke uitdagingen 
voor leveranciers; deze services behoren mogelijk niet tot hun traditionele aanbod. Uit de 
enquête blijkt dat voor 60% van de kopers de bestellingen over het algemeen binnen 48 uur 
(of sneller) bezorgd moeten zijn, waarbij er kleine verschillen zijn tussen sectoren. 
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CASE STUDY 
Oplossing voor de 
logistiek van service

Sealed Air, een toonaangevende producent van materialen en productieapparatuur voor 
voedselveiligheid, faciliteitshygiëne en verpakking, kreeg onlangs te maken met uitdagingen bij het 
beheren van service op locatie in Europa voor hun TASKI®-vloerreinigingsmachines. Ze beheerden 
hun eigen toeleveringsketen via een netwerk van 19 magazijnen, die over meer dan 500 field 
engineers beschikken die aftersales-services bieden. De serviceresponstijd werd echter steeds 
langer, voldeed niet meer aan de verwachtingen van de kopers en was duur. Het bedrijf gebruikt 
nu een oplossing die UPS Express-verzendservices combineert met het UPS Access Point™-
netwerk om onderdelen te leveren aan field engineers. Sealed Air heeft hiermee geld kunnen 
besparen en de responstijden kunnen verbeteren. 

Het UPS Access Point-netwerk beschikt over meer dan 15.000 locaties in heel Europa waar kopers 
pakketten kunnen ophalen of afgeven. Ook heeft UPS het netwerk van magazijnen van het bedrijf 
kunnen samenvoegen tot één centraal distributiecentrum. De nieuwe service-infrastructuur zorgt 
ervoor dat veldtechnici die hun onderdelen vóór 13 uur bestellen, deze de volgende dag vroeg in 
de ochtend al bezorgd krijgen. In Europa vinden engineers een UPS Access Point-locatie over het 
algemeen binnen een paar kilometer van hun huis of koper, waardoor engineers per 
servicebestelling ongeveer 30 minuten minder tijd besteden aan het ophalen van de 
reserveonderdelen. Hierdoor konden Sealed Air-engineers wekelijks meer serviceverzoeken 
afronden, het aantal magazijnen terugbrengen, het voorraadniveau verminderen en kon het 
aanbod aan aftersales services weer op de rit worden gebracht.

Hierdoor konden Sealed Air-engineers wekelijks meer 
serviceverzoeken afronden, het aantal magazijnen 
terugbrengen, het voorraadniveau verminderen en 
kon het aanbod aan aftersales services weer op de 
rit worden gebracht.
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Uitdagingen voor 
leveranciers in 2017
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CHINA

VS

EUROPA

Q. Hoe waarschijnlijk is het dat u in de komende 
3-5 jaar overstapt op een andere leverancier vanwege 
een verzekering bij uw aankopen? (Extreem/zeer 
waarschijnlijk)

Afbeelding 10  
Belang van een verzekering

50%

48%

77%

Basis: Europa (n=800), VS (n=1500), China (n=200)

Industriële leveranciers - of het nu traditionele distributeurs zijn of producenten die direct 
verkopen aan kopers of e-marktplaatsen - worden allemaal geconfronteerd met 
uitdagingen om de omzet te verhogen of te beschermen in een steeds diverser en 
uitdagender wordende markt. 

Leveranciers moeten steeds meer aandacht 
besteden aan hun serviceaanbod. Uit de UPS 
2017 Industrial Buying Dynamics Study blijkt 
dat industriële kopers steeds hogere 
verwachtingen hebben van service, met 
name op gebieden als retourneren, 
leveringssnelheid en reparatie en onderhoud 
op locatie. De koper is vooral veel gevoeliger 
geworden voor de snelheid en 
betrouwbaarheid van de service. Dit wordt 
weerspiegeld in het toenemende belang van 
de verzekering als onderdeel van het aanbod 
van leveranciers: kopers die machines of 
onderdelen heel snel nodig hebben om hun 
bedrijfsactiviteiten voort te zetten, hebben 
waarschijnlijk een verzekering nodig voor 
verlies van leveringen en onderbreking van 
de bedrijfsactiviteiten. Uit de UPS-studie blijkt 
dat verzekeringen een belangrijke factor zijn 
in het overstappen naar nieuwe leveranciers. 
Bovendien toont de studie aan dat veel 

Industriële leveranciers - of het nu 
traditionele distributeurs zijn of 
producenten die direct verkopen aan 
kopers of e-marktplaatsen - worden 
allemaal geconfronteerd met uitdagingen 
om de omzet te verhogen of te 
beschermen in een steeds diverser en 
uitdagender wordende markt

Europese industriële kopers ontevreden zijn over de beschikbaarheid van verzekeringen bij 
hun leveranciers. De helft van alle Europese kopers in het onderzoek heeft gezegd dat ze 
door een beter verzekeringsaanbod waarschijnlijk zouden overstappen  
(een iets hogere neiging om over te stappen dan in de VS). 
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Basis: Totaal aantal respondenten (n=800)

Uit de Industrial Buying Dynamics Study blijkt ook dat grensoverschrijdende verkoop blijft 
groeien als onderdeel van de algehele groei van e-commerce. Europese industriële kopers 
richten zich naast hun eigen land vooral op andere Europese landen; de VS en China zijn de 
volgende belangrijkste bronnen voor kopers. In één productgroep (Original Equipment 
Manufacturers, OEM) is 45% van de respondenten internationaal gericht, terwijl in alle andere 
productgroepen gemiddeld ongeveer 30% over de grens wordt gekocht. 

Het grensoverschrijdende aspect is een aanzienlijk onderdeel van de totale verkopen en 
daarom is het voor leveranciers nog nooit zo belangrijk geweest om te zorgen dat ze in alle 
doelmarkten een effectieve online aanwezigheid hebben. Dit betekent dat ze online een 
gelokaliseerde koopervaring moeten ontwikkelen. Zelfs de grootste leveranciers kunnen het 
echter moeilijk vinden om om te gaan met de last van een onlinebedrijf met meerdere 
locaties en meerdere talen. Een mogelijke oplossing is om samen te werken met leveranciers 
van derde partijen die webtechnologie-oplossingen aanbieden om internationale klanten 
volledig inzicht te bieden in de totale kosten van hun bestellingen. Dankzij deze oplossingen 
kan ook de inkoop- en verzendervaring worden gelokaliseerd door bij het afrekenen de 
prijzen te converteren naar lokale valuta.

Q. Waar koopt u uw product in?

Afbeelding 11  
Productaanschaf 

67%
33%

Eigen land Internationaal
5%

3%

3%

3%

6%

2%

2%

2%

7%

Duitsland

VK

Rest van Europa

China

Anders

Frankrijk

Italië

VS

Canada/Mexico
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Uit de 2017 UPS Industrial Buying Dynamics Study blijkt dat industriële kopers steeds 
weer op zoek gaan naar leveranciers die in 3D kunnen printen. Respondenten in de  
UPS-studie zeggen dat ze verwachten dat 3D-printen vooral nieuwe aanpassingsmoge-
lijkheden biedt en dat producten van betere kwaliteit worden geleverd. 

Ondanks de tekortkomingen van 3D-printen als een industrieel proces (langzaam 
en niet geschikt voor volumeproductie) blijft dit een belangrijk onderdeel van 
de toekomststrategie van veel industriële leveranciers. Dit is voornamelijk omdat 
omdat printen op aanvraag de voorraad van onderdelen die weinig worden verkocht 
aanzienlijk kan verminderen. Meer dan twee op elke vijf industriële kopers zegt dat 
ze door het aanbod van 3D-printcapaciteit waarschijnlijk overstappen naar een 
nieuwe leverancier. 

 

Q. Welke voordelen verwacht u van een leverancier die 3D-printservices aanbiedt?

Afbeelding 12  
Verwachte voordelen van 3D-printen

Meer 
aanpassingsvrijheid

Producten van 
betere kwaliteit

Nooduitvoering

47% 44% 31%

Basis: Totaal aantal respondenten (n=800)
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Conclusie

Het verhaal van industrieel kopen in 2017 is een verhaal van veranderingen en wordt in de 
komende jaren waarschijnlijk uitgebreid. De traditionele distributeur staat onder druk, of het nu 
komt door verkopen via e-marktplaatsen of DfM-verkopen. De grote aanjager van deze 
verandering is online-informatie en transactiemogelijkheden. 

Alle industriële kopers moeten zich aanpassen aan deze veranderingen. Voor velen ligt de 
uitdaging in het behouden van serviceniveaus in traditionele kanalen terwijl investeringen in 
nieuwere, sneller groeiende kanalen worden verhoogd. De UPS 2017 Industrial Buying 
Dynamics Study toont aan dat traditionele marketing via vakbeurzen, verkoopmedewerkers en 
gedrukte catalogi nog steeds de meest gebruikte methode is om nieuwe producten te 
onderzoeken en nieuwe leveranciers te vinden. Maar tegelijkertijd groeit de onlinehandel, 
waarbij e-marktplaatsen door 75% van de kopers worden gebruikt als aankoopkanaal. 
Bovendien zijn DfM-verkopen de laatste twee jaar aanzienlijk gestegen. 

Deze veranderingen in industrieel koopgedrag zetten traditionele distributeurs onder druk. Deze 
distributeurs moeten hard werken om kopers te behouden en nieuw marktaandeel te krijgen. 
Een van de strategieën om klanten tevreden te houden, is het verbeteren van 
onlinemogelijkheden. Bijna de helft van de industriële kopers zegt dat een betere website-
ervaring ervoor kan zorgen dat ze overstappen naar een andere leverancier en bijna net zoveel 
kopers zouden beïnvloed worden door effectieve mobiele koopopties. 

Service is de grote onderscheidende factor. De verwachtingen van het servicebereik, snelheid en 
regelmatigheid worden steeds hoger. Kopers verwachten nu dat industriële leveranciers 
onderhoud en reparaties op locatie leveren, evenals trainingen en een efficiënt 
retourneringsproces. Vaak moet dit binnen een dag gebeuren. Leveranciers staan hierdoor voor 
de taak om hun toeleveringsketen te herstructureren om een   snelle technische dienstverlening 
te realiseren. Respondenten in de UPS-studie zeggen ook dat ze steeds vaker op zoek gaan naar 
extra services zoals verzekeringen en 3D-printmogelijkheden.

Bovendien moet service worden geïntegreerd in de internationale mogelijkheden van 
leveranciers. Voor de meeste productcategorieën is 30% of meer van de inkoop nu 
grensoverschrijdend. Dat voegt alleen maar een extra laag complexiteit toe aan de uitdaging 
die alle leveranciers voor hun kiezen krijgen.

Zowel fabrikanten als industriële distributeurs moeten overwegen hoe ze hun uitvoerings- en 
verzendingsactiviteiten het beste kunnen structureren en of ze deze zelf uitvoeren of 
uitbesteden. Hoewel het zelf beheren van uitvoering en verzending volledige controle over de 
klantervaring en het serviceniveau biedt, is het complex om in te stellen. Uitbesteding (van 
verkoop en/of verzendingen) is een alternatief. De leverancier heeft nog steeds controle over de 
klantervaring en dan met name over de essentiële aftersales-services. 

De ervaring van UPS is dat bedrijven die de veranderende patronen van industriële distributie 
herkennen, kopers behouden en in nieuwe markten groeien. Dat herkennen van veranderende 
patronen wil zeggen dat deze bedrijven gebruikersvriendelijke onlinekanalen bieden, investeren 
in infrastructuur om hun toeleveringsketens te versnellen en begrijpen dat service tegenwoordig 
de grote onderscheidende factor is voor het mislukken of slagen van een bedrijf. 
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Frankrijk in de schijnwerpers
Het gebruik van traditionele verkoopkanalen 
(zoals persoonlijke gesprekken, 
telefoongesprekken en e-mails naar 
klantenservice of speciale 
vertegenwoordigers) loopt voor Franse 
industriële kopers snel terug. Het gebruik van 
digitale kanalen is de afgelopen twee jaar 
enorm gestegen: naar 51% in 2017, terwijl dit 
in 2015 nog 38% was. Tegelijkertijd wordt 
bijna de helft (49%) besteed aan 
onlineaankopen, vergeleken met slechts  
39% in 2015. 

92% van de Franse kopers zegt nu dat ze 
minimaal een deel van hun budget besteden 
aan DfM-verkopen en 55% van de bedrijven 
zegt dat ze dergelijke aankopen zullen 
verhogen. Franse bedrijven zijn in Europa het 
minst snel geneigd om industriële producten 
van buiten Frankrijk af te nemen. 

De verwachtingen van de Franse kopers voor 
service op locatie zijn in vergelijking met de 
Europese collega's altijd hoog geweest.  
88% van de Franse bedrijven zegt aftersales-
service op locatie te verwachten.
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Duitsland in de schijnwerpers
Duitse industriële kopers hebben in 
vergelijking met andere Europese kopers 
eerder de neiging om telefonisch of via 
e-mail contact op te nemen met 
servicemedewerkers. Het gebruik van 
traditionele verkoopkanalen is echter 
gestaag afgenomen. Het aantal mensen dat 
via verkoopmedewerkers producten koopt, 
is van 52% in 2015 gedaald naar 43% in 2017. 
Deze gedragsverandering is ook zichtbaar in 
de afname van persoonlijke aankopen op  
de locatie van de leverancier. Dit is van  
41% in 2015 drastisch gedaald naar 26% in 
2017. Tegelijkertijd worden onlineaankopen 
steeds populairder. Respondenten die online 
producten hebben gekocht, besteden in 
2017 44% van hun budget online, in 
vergelijking met 40% in 2015. Een ander 

belangrijk feit is dat in 2017 77% van de 
Duitse industriële kopers de producten op 
e-marktplaatsen heeft gekocht. 

Een gebied waarop Duitse industriële kopers 
de trend voor veranderingen blijven zetten, is 
DfM-verkopen. 94% van de Duitse bedrijven 
koopt direct bij de fabrikant en daarmee ligt 
Duitsland wat dat betreft boven het 
Europese gemiddelde. Ook zullen Duitse 
bedrijven eerder dan bedrijven in andere 
Europese landen zeggen dit verder uit te 
breiden. De verwachtingen van de Duitse 
kopers op het gebied van aftersales-services 
op locatie liggen ook hoog: 85% van de 
bedrijven zegt service op locatie te 
verwachten.
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Italië in de schijnwerpers

Italiaanse kopers gebruiken in Europa het 
vaakst e-marktplaatsen voor industriële 
benodigdheden (85% van de respondenten). 
Ze zullen ook het vaakst producten kopen 
tijdens een persoonlijk bezoek van de 
leverancier (32%).

Italiaanse kopers hebben het aandeel van het 
budget dat online is uitgegeven, verhoogd 
(38% in 2015 versus 44% in 2017). Ze starten 
ook vaker online een verkooprelatie en  
67% zegt de online-uitgaven verder uit te 

breiden. Italiaanse kopers kopen ook steeds 
vaker direct bij de fabrikant; 95% van de 
respondenten zegt dit te doen (vergeleken 
met 63% twee jaar geleden). 

De verwachtingen van de Italiaanse kopers 
van service op locatie zijn altijd hoog geweest 
in vergelijking met Europese collega's. Dit is 
nu verder gestegen en 96% van de bedrijven 
zegt service op locatie te verwachten. Dit is 
tien procentpunten boven het Europese 
gemiddelde. 
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Het Verenigd Koninkrijk  
in de schijnwerpers
Britse industriële kopers maken het minst 
vaak gebruik van traditionele 
verkoopkanalen (zoals persoonlijke 
gesprekken, telefoongesprekken en e-mails 
naar klantenservice of toegewezen 
medewerkers) en zij besteden een groot deel 
van hun budget online: 60% in 2017 
tegenover slechts 47% in 2015. Verrassend 
genoeg zijn de Britse kopers degenen die 
e-marktplaatsen het minst gebruiken (67%) 
in vergelijking met andere Europese landen 
(75% gemiddeld). 

Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk kopen 
het minst vaak direct bij de fabrikant (slechts 
87% zegt dit te doen) en ze zeggen ook het 
minst vaak dit meer te gaan doen in 
vergelijking met hun Europese collega's. 

Respondenten in het Verenigd Koninkrijk 
hebben nu hogere verwachtingen van service 
op locatie van leveranciers dan eerst. Echter 
hebben zij nog steeds de laagste 
verwachtingen in Europa (74% van de 
bedrijven in vergelijking met een Europees 
gemiddelde van 86%). 
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Methodologie

In december 2016 heeft Kantar TNS een online-enquête afgenomen onder 800 
industriële leveranciers in Europa: 200 in Groot-Brittannië, in Frankrijk, in Italië en 
in Duitsland, evenals 1500 in de VS en 200 in China. Respondenten omvatten 
zelfstandige of gezamenlijke besluitvormers of mensen die grote invloed 
hebben op inkoop- en aankoopbeslissingen. 

Alle deelnemers hebben ofwel invloed op aankoopbeslissingen of doen 
aankopen in minstens één van de vijf productcategorieën: 

MATERIAAL: apparatuur verkocht in een business-to-business-transactie. De koper 
van dit producttype kan dit gebruiken als kapitaaluitrusting in een servicebedrijf, 
fabriek, magazijn of verpakkingsomgeving. Voorbeelden zijn elektrisch en niet-
elektrisch gereedschap, machines, gereedschapsbevestigingen, koelapparatuur 
en restaurantovens.

EINDMONTAGE OEM-ONDERDELEN: onderdelen, componenten of uitrusting 
die bij de definitieve montage van een product worden gebruikt. 

MRO-ONDERDELEN: onderdelen met betrekking tot onderhoud, reparaties en 
werkzaamheden, inclusief vervangende versnellingsbakken, motoren en lagers.

VERBRUIKSGOEDEREN/GRONDSTOFFEN: inputitems die worden gebruikt in 
een productieproces of in apparatuur, met inbegrip van bevestigingsmiddelen, 
afdichtmiddelen en kleefmiddelen.

HUISHOUDELIJKE EN REINIGINGSPRODUCTEN: schoonmaakartikelen, 
schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen, badkamer- en hygiëneproducten.
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Over Kantar TNS

Over UPS 

Kantar TNS is een van de grootste onderzoeksbureaus ter wereld met experts in meer dan 90 landen. We hebben 
expertise op het gebied van innovatie, merk en communicatie, kopers aanzetten tot kopen en relaties met kopers. 
Hiermee helpen we onze klanten de belangrijke momenten om hun bedrijf te laten groeien, te identificeren, te 
optimaliseren en te activeren.  
Wij zijn onderdeel van Kantar, een van 's werelds toonaangevende data-, inzicht- en consultancybedrijven. 
Lees meer op www.tnsglobal.com.

UPS (NYSE: UPS) is een wereldwijde leider in logistiek, met een breed assortiment aan oplossingen, waaronder vervoer 
van pakketten en vrachtvervoer, het faciliteren van internationale handel en het implementeren van geavanceerde 
technologie om zaken efficiënter te beheren. UPS heeft zijn hoofdkantoor in Atlanta en bedient meer dan 220 landen  
en gebieden wereldwijd. Het bedrijf is te vinden op internet op ups.com® en de zakelijke blog vindt u op 
longitudes.ups.com. Volg @UPS_News op Twitter voor alle nieuwtjes. 


