Integraal Bouwen.
				 Dat geeft de klanten vertrouwen.
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Verbetering
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één van de vier
werkgebieden van het
CIB

Ieder bouwbedrijf heeft er mee te maken:
u brengt regelmatig offertes uit, waarop
vervolgens geen enkele reactie wordt
vernomen. Klanten hoppen van het ene naar
het andere bouwbedrijf in hun zoektocht
naar de goedkoopste oplossing. Soms
worden door opdrachtgevers wel meer
dan 5, of zelfs 10 offertes aangevraagd,
waardoor het offerterendement bij
bouwbedrijven veel te laag is.
Het Centrum voor Innovatie van de
Bouwkolom (CIB) heeft het antwoord
op
deze
offerteproblematiek:
het
versterken van de klantgerichtheid van
bouwbedrijven. Het CIB biedt een format
en een uitgebalanceerd en branchegericht
marketingpakket, waarmee bouwbedrijven
hun klantgerichtheid versterken.
Het offerterendement wordt in de praktijk
aanzienlijk beter wanneer een bouwbedrijf
zichzelf een klantgericht profiel aanmeet én
dat in de praktijk effectief toepast.
Zowel in het offertestadium als in de
bouwfase zijn er veel contacten met de
klant. Als klanten zich te intensief met

het bouwproces bemoeien, werkt dat
verstorend op dat proces. Dat geeft
vaak aanleiding tot een netelige sfeer en
een gespannen verstandhouding. Dat
is te voorkomen door als bouwbedrijf
duidelijkheid te geven over de wijze waarop
wordt gecommuniceerd.

• Klant: stoorzender of partner?
• Eigen concept: heeft u dat al bedacht?
• Bent u aannemer of aanbieder?
• Heeft u een focus op uw marktsegment?
• Bent u herkenbaar als integraal bouwer?
Het CIB ontwikkelde met de Hogeschool
Utrecht een format Klantgerichtheid. Dat
biedt praktische handvatten voor de
communicatie met de klant in alle fasen
van het bouwproces. Dat maakt van elk
bouwbedrijf een echt integraal bouwbedrijf.
Het CIB maakt actief werk van promotie
van deze formule. Dat levert een beter
offerterendement, een betere reputatie en
tevreden klanten op!

“Breebouw BV in Soest laat zich door het CIB begeleiden.
We hebben een snelle groei doorgemaakt. Dat vraagt
veel van onze planning en kopersbegeleiding. Met
het Label Integraal Bouwen© van het CIB en de
Hogeschool Utrecht kunnen wij goed werken. Het
bouwproces verloopt sneller en zowel wij als de klant
weten waar we aan toe zijn.”

Rob Bree, Breebouw BV
in Soest

Het CIB & het Label Integraal Bouwen©

Het Label Integraal
Bouwen© van het
CIB: een concrete
aanpak, beproefde
kennis en gezond
bouwverstand.

Bij de ingebruikname van het Label
Integraal Bouwen© wordt u ondersteund
door bouwkundige en bedrijfskundige
deskundigen van het Centrum voor Innovatie
in de Bouwkolom.
Om het Label Integraal Bouwen© bij u tot een
succes te maken, wordt bij de implementatie
gekeken naar de specifieke behoefte van uw
bouwbedrijf én uw klantenkring.
Ook zorgt het CIB ervoor dat u door mediauitingen meer bekendheid krijgt in de regio.

Wat levert dit voor u op?
•

•

•
•

Door deelname kunt u met deze
aanpak
de
klantgerichtheid
en
klantvriendelijkheid van uw bouwbedrijf
constructief verbeteren.
Hulp bij het omgaan met klanten in
alle fasen van het bouwproces, van de
oriëntatie- tot en met de gebruikersfase.
Dit wordt gerealiseerd door het geven
van een passende training aan u en uw
medewerkers.
Publiciteit verzorgd door het CIB.
(Regionale kranten, nieuwsbrief etc)
Een Marketingtoolbox, toegesneden op
uw bouwbedrijf. Dit maakt het voor de
klant duidelijk dat u klantgericht te werk
gaat (folderrek, zes klantenfolders, een
systeem voor nul-meting, een protocol
met handleiding, formulier voor
projectmeting en promotiemateriaal).

Het Label Integraal
Bouwen© biedt u
een
doeltreffende
werkwijze,
waarbij
de klant centraal staat.
Deelnemers
aan
het label ontvangen
uitgebreide ondersteuning en een
gerichte publiciteitscampagne. Als een
integrale benadering een wezenlijk aspect
van uw bedrijf is, kunt u zich met het label
onderscheiden. Meer informatie over het
Label Integraal Bouwen© is te vinden
in de afzonderlijke informatiebrochure,
die te verkrijgen is bij het CIB. Op de
website www.integraalbouwen.nu treft
u meer informatie aan.
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