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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan 
ook, zonder voorafgaande toestemming van Graydon Belgium.



3

Inleiding

Graydon brengt voor verschillende sectoren in onze economie geregeld de belangrijkste 
data bij elkaar in een sectorfiche. Op die manier maken we de ontwikkelingen voor de 
sector (visueel) inzichtelijk. U vindt in deze fiches de voornaamste kerncijfers terug, zoals 
aantal starters en stopzettingen, het aantal werknemers, financiële scores, verkoopmarge, 
schuldgraad en enkele algemene wetenswaardigheden. Daarnaast kijken we vooral naar de 
groeiverwachting voor deze sectoren. Wilt u andere cijfers zien of wilt u er dieper op ingaan, 
aarzel dan niet om ons te contacteren. 

“Om als bedrijf te kunnen groeien, is het 
belangrijk dat u de juiste data en inzichten over 
de markt heeft”, zegt Peter Gazelle, Managing 
Director bij Graydon Belgium. “Met de Graydon 
Insights-sectorfiches willen we ervoor zorgen 
dat we zowel de media als de markt op 
regelmatige basis kunnen informeren met 
actuele inzichten uit de belangrijkste sectoren 
in onze Belgische economie.” 

Interviews
Om de Graydon Insights-sectorfiches te 
ondersteunen met waardevolle inzichten, 
interviewen we ook steeds één of meerdere 

experts uit de sector. Onder andere om onze 
data te toetsen aan de praktijk. Maar daarnaast 
leggen we hen verschillende vragen voor over 
uiteenlopende onderwerpen zoals de evolutie 
van de sector, de toekomstverwachtingen, 
organisatie & strategie, risicobeheer, 
groeien, het gebruik van data, digitalisering, 
concurrentie, enz. Commerciële zaken en de 
interne keuken van de gesprekspartner laten 
we steeds buiten beschouwing.

De input van verschillende hooggeplaatste 
functionarissen en industry leaders in de 
sector verwerken we per topic tot meerdere 
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blogartikels. De artikels verschijnen op de 
blog van Graydon en worden later gebundeld 
tot een dossier over de sector. De dossiers 
over verschillende sectoren kunt u steeds 
terugvinden in het download center. Met 
deze dossiers willen we andere bedrijven 
inspireren en informeren. De afgeleide 
data en gedetailleerde inzichten waarover 
Graydon beschikt, moeten bedrijven helpen 
om beter gefundeerde beslissingen te nemen, 
om financiële risico’s te vermijden en om 
groeikansen te detecteren.

Dankwoord
Voor dit dossier over de sector groothandel in 
bouwmaterialen vonden we een industry leader 
die, ondanks zijn drukke agenda, snel bereid 
was om mee te werken. Een welgemeend 
woord van dank is dan ook op zijn plaats 
voor Simon Vanhoucke, verantwoordelijk voor 
Innovation, Strategy & Corporate Development 
bij Van Marcke. Zonder zijn medewerking en 
zonder zijn inzichten was dit dossier nooit zo 
sterk geweest.

Oproep
Bent u een industry expert in deze sector? 
Weet u wat er speelt en staat u open voor een 
interview om ons dossier verder aan te vullen? 
Contacteer dan onze content marketeer Sven 
Persoone op het nummer 03 280 88 00 of via 
e-mail sven.persoone@graydon.be.

Bedrijfsfiche Van Marcke 
BE0443.336.223 

Oprichtingsdatum 
15-02-1991

Hoofdvestiging 
Overzet 14, 9000 Gent

Aantal werknemers 
770

Omzet boekjaar 31/12/2018 
362.972.1991

NACE 
46731 Groothandel in
bouwmaterialen, algemeen 
assortiment
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Een prominente speler als Van Marcke is niet blind voor de huidige klimaatproblemen. ‘De 
uitdagingen zijn groot, maar als bedrijf willen we graag het goede voorbeeld geven en de 
huidige problematiek onder ogen zien’, zegt Simon Vanhoucke van Van Marcke. Daarom 
liet de groep in 2017 een nieuw distributiecentrum bouwen in Kortrijk dat een toonbeeld 
van duurzaamheid moet zijn.

Van Marcke, de groothandel die 90 jaar geleden begon in het West-Vlaamse Kortrijk, is 
vandaag uitgegroeid tot een internationale speler. De groep staat bekend om zijn badkamers, 
verwarmingsinstallaties, installatiemateriaal en wellnesstoestellen, maar ook voor zijn 
duurzame oplossingen voor warmte en water. 

‘Het ecologieverhaal vinden we bij Van Marcke heel belangrijk’, benadrukt Simon Vanhoucke, 
die verantwoordelijk is voor Innovation, Strategy & Corporate Development. ‘Zowel vanuit de 
familie als de groep, maar ook vanuit de sector is er vandaag heel wat om te doen om het 
klimaat. De realiteit is dat de privéwoning, naast transport, een van de grootste vervuilers is 
in steden.’

Simon Vanhoucke (Van Marcke): 
‘We komen eigenlijk te laat om 
de klimaatdoelstellingen van 2030 
te halen’



6

Nochtans wordt dat zelden met zoveel woorden gezegd. Vanhoucke fietst echter niet om de 
feiten en cijfers heen. ‘Als ons land werkelijk de ambitie heeft om op vlak van CO2-reductie 
tegen 2030 de beoogde klimaatdoelstellingen te halen, dan komen we eigenlijk nu al te laat. 
Er is focus nodig op de vervanging van oude, vervuilende ketels.’

Warmtepompen
‘We zouden dit nog kunnen aanpakken door ons te focussen op residentiële woningen. 
Daar liggen nog heel veel mogelijkheden om stappen vooruit te zetten. En tegelijkertijd 
zou dat ook het wooncomfort van de mensen enorm verhogen. Maar om daaraan bij te 
dragen zouden we tegen 2030 zo’n 4 miljoen verwarmingsketels moeten vervangen. In de 
plaats moet dan een warmtepomp of iets dergelijks komen. Dat betekent dat we per jaar 
gemiddeld zo’n 360.000 verwarmingsketels dienen te vervangen. Vergelijk dat cijfer met de 
8.000 warmtepompen die momenteel per jaar geïnstalleerd worden en je krijgt meteen in de 
gaten hoever we daarvan af zitten.’

‘Als we dat aantal koste wat kost willen halen, dan wil Van Marcke daarin een prominente 
voortrekkersrol spelen. De ingreep kan een enorme impact hebben. Maar dat betekent ook 
dat wij erin moeten slagen om die producten op de markt te brengen, om begeleiding te 
geven en de voordelen aan te kaarten. Doen wij dat niet, dan gaat die grote omslag er zeker 
niet komen.’ 

Distributiecentrum 
In 2017 startte Van Marcke in Kortrijk met de bouw van een nieuw distributiecentrum, dat 
geprezen wordt als een toonbeeld van duurzaamheid. De site is water- en CO2-neutraal. 
De logistieke diensten zorgen voor minder verpakkingsafval en een beperking van het 
aantal vrachtwagenkilometers. Het beschikt over een adiabatische koeling, dat op basis 
van (regen)water in plaats van schadelijk freongas een deel van de kantoorgebouwen op 
temperatuur houdt. Het dak bevat 12.960 zonnepanelen die 3.816.720 kWh aan groene 
stroom produceren, wat overeenkomt met het verbruik van 1.090 gezinnen. Voorts is er een 
on-site waterzuivering met een opslagcapaciteit van maar liefst 500.000 liter of 90 dagen 
functioneren zonder toevoer van water via het openbare net.

Nieuw distributiecentrum Van Marcke
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‘Het is de grootste investering die Van Marcke ooit is aangegaan’, zegt Vanhoucke. ‘Het is 
overigens niet zomaar een prestigeproject, maar een statement. We zijn ervan overtuigd dat 
we rekening moeten houden met onze ecologische voetafdruk. We geloven in de nieuwe 
technologieën en daarom passen we ze ook toe in ons eigen distributiecentrum. Het is onze 
manier om te laten zien dat de sector de handdoek moet opnemen om daarin een rol te 
spelen. Al zal ook de politiek moeten volgen met de nodige steunmaatregelen.’

‘We krijgen vandaag op dat vlak overigens heel wat gemengde signalen. Iedereen vindt 
het klimaat belangrijk en dat spel wordt vaak hard gespeeld. Denk maar aan het EPC dat 
verplicht moet opgemaakt worden per wooneenheid. Maar intussen geldt op steenkool nog 
steeds een belastingtarief van 12%. Dat is toch contradictorisch.’

Warmtenetwerken
Van Marcke wil daarnaast inzetten op warmtenetwerken. Stadswarmte of een warmtenet zal 
daarbij de centrale verwarmingsketel vervangen.

‘Het zit nog in een beginfase, de markt moet wat dat betreft nog vorm krijgen’, zegt Simon 
Vanhoucke. ‘Dat neemt niet weg dat er zeker potentieel zit in deze alternatieve vorm van 
verwarming. De eerste stadsnetten duiken hier en daar al op. De warmte wordt dan niet langer 
lokaal in de woning, maar centraal geregeld. In de buurt van industriezones kan dat zeker. 
Scandinavië staat daar al veel verder in. Van België moet je niet meteen een voortrekkersrol 
verwachten op dat vlak, maar het staat vast dat het ook naar hier zal overwaaien.’



8

Elke sector is onderhevig aan veranderingen. Ook een succesvolle groep als Van Marcke 
ontkomt daar niet aan. ‘De vraag naar totaaloplossingen zal alleen maar toenemen’, zegt 
Simon Vanhoucke, verantwoordelijk voor Innovation, Strategy & Corporate Development. 
Hij kijkt namens deze internationale speler vooruit en houdt de ontwikkelingen die de 
sector kunnen beïnvloeden nauwkeurig in de gaten.  

Het West-Vlaamse familiebedrijf Van Marcke werd negentig jaar geleden opgericht. Sindsdien 
heeft het heel diverse tijden meegemaakt. Vandaag staat deze internationale speler 
vooral bekend voor zijn uitgebreid assortiment aan badkamers, verwarmingsinstallaties, 
installatiemateriaal en wellnesstoestellen, maar ook om zijn duurzame oplossingen voor 
warmte en water. Als groothandelaar begeeft het zich, op het terrein van de zogenaamde 
HVAC-producten: heating (verwarming), ventilation (ventilatie) en airconditioning (koeling), 
naast sanitair. De vier deelgebieden van huiscomfort dus.

Op dat terrein manifesteert zich momenteel een samenvoeging die ook Van Marcke niet 
ontgaan is. ‘De consument is vandaag vragende partij voor totaaloplossingen en dan 
moeten die er ook komen. Zo eenvoudig is dat’, zegt Simon Vanhoucke. ‘In een volgende 
fase zal snel genoeg duidelijk worden dat installateurs rekenen op contactpunten, waar zij 
terecht kunnen voor materiaal en ook expertise. Big Blue van Van Marcke is daar alvast 
een antwoord op. De Big Blue Points zijn unieke expertisecentra die alle energievriendelijke 
oplossingen voor warmte en water verzamelen. Onze energieadviseurs lichten dan graag de 
nieuwste technologieën toe en werken een oplossing op maat uit. We hebben alle kennis in 
huis om de klant, zowel de particulier als de installateur, hierin te begeleiden.’

Nood aan totaaloplossingen
‘Het stopt niet langer bij de kwaliteit van onze producten. Je hebt ook de expertise nodig 
zodat je de juiste producten inkoopt en de beste oplossingen weet te combineren. De 
installateur moet hiervoor op onze expertise kunnen rekenen. Je kunt altijd teruggrijpen 
naar digitale kanalen als dat nodig is. Maar als je een concrete vraag krijgt in de winkel, dan 
moet je daar op het moment zelf ook een concreet antwoord op kunnen geven. Een weekje 
omscholing volstaat natuurlijk niet om die kennis te verwerven. Hoe je het ook bekijkt, de 
meest succesvolle kmo’s zijn diegene die de expertise in huis hebben om totaaloplossingen 
aan te bieden en daar willen we hen bij helpen.’

Simon Vanhoucke (Van Marcke): 
‘Als de consument het wil, dan 
komt het er ook. Zo eenvoudig 
is het.’ 
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Tegelijk valt de tendens op dat bedrijven alsmaar groter worden. ‘Er is sprake van een 
consolidatie die al geruime tijd aan de gang is. Wie naar de markt van sanitair & HVAC kijkt, 
merkt al snel dat je de grotere spelers in België op één hand kan tellen. In onze buurlanden is 
dat niet anders. Daar gaat het soms zelfs nog veel verder. Nederland telt bijvoorbeeld amper 
eenmanszaken. Hun aandeel is veel kleiner dan dat van installatiebedrijven die honderden 
mensen tewerkstellen.’

Ambities voor de toekomst
‘We steken onze groeiambities overigens niet onder stoelen of banken. We willen niets liever 
dan de komende 90 jaar even succesvol zijn als de afgelopen periode. Dat vertaalt zich in een 
aantal concrete financiële ambities, zoals een verdubbeling van onze omzet bijvoorbeeld’, 
gaat Simon Vanhoucke verder. ‘Ook willen we natuurlijk die nakende transformatie liefst zelf 
leiden en succesvol realiseren. Ik heb het dan over een ecosysteem van installateurs die 
samen met Van Marcke totaaloplossingen naar de markt brengen. We geloven dat daar de 
grootste opportuniteit schuilt. Onze partner-installateurs fungeren naar de consument toe 
als de lokale speler die dicht bij hen staat en quasi om de hoek woont om de dienstverlening 
te kunnen garanderen. In die context behouden ze dus hun volledige vrijheid. Tegelijk kunnen 
zij ook naar buiten treden onder een gevestigd merk als Van Marcke. In die zin willen we nog 
meer de netwerkspeler worden die Van Marcke vandaag reeds is.’

Expansie naar Frankrijk
‘Een distributiecentrum met een feilloze logistieke dienstverlening behoort eveneens 
tot de ambities. Dat maakt een verdere geografische expansie naar Frankrijk mogelijk. 
Het is een potentiële markt die we al enkele jaren kennen. Met onze participatie in 
sanitairwinkel.nl heeft Van Marcke een aandeel in een speler die ook in Frankrijk - onder 
de naam magasinsalledebains.fr - sterk aan het groeien is. Het ligt voor de hand dat die 
evengoed gebruik zal maken van ons distributiecentrum’, zegt Vanhoucke. ‘Op dat vlak vult 
sanitairwinkel.nl een stuk strategie in die B2C gericht is, wat ons weinig zorgen oplevert.’ 

‘We bevinden ons dus ook niet langer in die spreidstand tussen een B2C-verhaal en een B2B-
verhaal. Van Marcke kan beide trajecten naast elkaar laten lopen, wat ons de luxe geeft om 
te focussen op groei. Een gegeven waar niet elke speler op kan terugvallen.’
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Meer en meer bedrijven besteden aandacht aan data en een datagedreven aanpak van hun 
activiteiten. Ook de West-Vlaamse groep Van Marcke is het belang hiervan niet ontgaan. 
‘Door bijvoorbeeld samen te werken met Graydon hebben we op elk moment een duidelijk 
beeld van onze klantenportefeuille’, zegt Simon Vanhoucke van Van Marcke. ‘Tegelijk 
beseffen we dat er op IT-vlak nog heel wat stappen gezet kunnen worden.’

Van Marcke en Graydon
Data is in elk bedrijf alomtegenwoordig, maar een datagedreven aanpak staat nog lang niet 
overal op punt. Van Marcke is er zich van bewust dat er op dat vlak nog werk aan de winkel 
is, zo zegt Simon Vanhoucke. 

‘Van Marcke heeft de ambitie om minder beslissingen te nemen op basis van buikgevoel en 
meer in te zetten op een datagedreven aanpak. Ons financieel departement werkt op dat vlak 
bijvoorbeeld samen met Graydon. In de eerste plaats doen we dat om een duidelijk beeld 
te krijgen van onze klantenportefeuille. Daarnaast geeft het ons ook inzicht in eventuele 
opportuniteiten.’ 

Data alomtegenwoordig, 
datagedreven aanpak nog 
niet op punt
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‘We laten regelmatig lijsten verrijken met diverse parameters die voor ons op dat moment 
relevant zijn. Dat gaat van bedrijfsleiders of geboortedata, tot activiteitscodes. Intern gaan 
we daar dan verder mee aan de slag. Stilaan proberen we dat op een meer structurele manier 
te doen’, zegt Vanhoucke. ‘Momenteel bekijken we bijvoorbeeld ook in hoeverre kadastrale 
data en wagenparkdata voor ons waardevol kunnen zijn. Het zijn nieuwe bronnen en ik ben 
erg benieuwd naar de opportuniteiten van deze data.’

Kinderschoenen
Data en een data-driven aanpak worden steeds belangrijker. Daar zal iedereen het wel over 
eens zijn. Van Marcke geeft toe dat deze benadering voorlopig nog in zijn kinderschoenen 
staat. 

‘Het is echter belangrijk dat we geen stappen overslaan. We moeten eerst intern orde op 
zaken stellen voor we aan een volgende fase beginnen. Van Marcke heeft nog een hele weg 
af te leggen, maar wanneer de basis goed zit, dan is het makkelijker om daarop verder te 
bouwen.’

‘Een factor die ons parten speelt, is de lange geschiedenis van de groep. Het bedrijf bestaat 
90 jaar. Dan sleep je het een en ander mee uit het verleden. Zeker op IT-vlak. Al zetten we 
wel grote stappen vooruit met de modernisering van verschillende systemen. Een nieuwe 
ERP-systeem, een PIM-systeem, een warehouse managementsysteem, enzovoort. Maar 
dat vraagt natuurlijk tijd. Soms moet je twee stappen achteruit zetten, om vervolgens drie 
stappen vooruit te kunnen zetten.’ 
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‘Evident is dat niet. Zeker op het vlak van data sharing geeft dat wel eens problemen. Silo’s 
die niet met elkaar communiceren, info en data die moeilijk te vinden blijken, etc. Daar komt 
nog bij dat een productexpert een volledig andere taal spreekt dan een verkoper, die op zijn 
beurt de zaken weer helemaal bekijkt dan een installateur. Ook om die vertaalslag te maken 
en data te uniformiseren, moeten we inspanningen leveren.’

Ambitieuze ontwikkelingen
Het neemt niet weg dat Van Marcke ook op dat vlak ambitieus is. ‘We investeren fors in 
nieuwe systemen, waar we dan ook zoveel mogelijk willen uithalen. Niet alleen voor onze 
klanten, maar ook intern geeft dit een enorme meerwaarde. Data moeten er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat we veel meer een adviseur en een partner kunnen zijn voor onze installateurs.’

‘Daarnaast moeten deze systemen ons vertellen waar elk product zich na de verkoop bevindt. 
Vandaag weten we vaak niet waar iets geïnstalleerd werd. Die informatie hebben we in het 
verleden nooit echt bijgehouden. Nochtans is die informatie erg waardevol in het kader van 
ondersteuning, onderhoud of andere opvolgacties. Ook bij vragen van een particulier is het 
nuttig om te weten over welk type toestel hij precies spreekt. Kortom, die informatie, hoe 
banaal ze ook lijkt, betekent voor ons een enorme stap voorwaarts.’

Van Marcke is een grote organisatie met heel wat afdelingen en winkelpunten in binnen- en 
buitenland. Ook daar kan de doorstroming van informatie beter.

‘We zijn ervan overtuigd dat data en IT-toepassingen daarbij zullen helpen’, gaat Simon 
Vanhoucke verder. ‘Vaak wordt IT gezien als een middel om informatie uit data te destilleren, 
die vervolgens kan ingezet worden als enabler van de business. Dat klopt, al zien we dat bij 
Van Marcke ook als een manier om verschillende departementen met elkaar te verbinden. In 
een gedecentraliseerde organisatie is dat een absolute must.’
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Niet elke reeks woonunits wordt op dezelfde manier gerealiseerd. Projecten in stadscentra 
worstelen met bereikbaarheid. Het stelt de groep Van Marcke, groothandel in HVAC-
oplossingen, voor een aantal logistieke uitdagingen. Simon Vanhoucke, verantwoordelijk 
voor innovatie, strategie en corporate development, vertelt hoe de groep daarmee omgaat. 

Het West-Vlaamse Van Marcke, dat internationaal actief is, staat als groothandelaar bekend 
voor zijn badkamers, verwarmingsinstallaties, installatiemateriaal en wellnesstoestellen, 
maar ook voor zijn duurzame oplossingen voor warmte en water. Op logistiek vlak wordt het 
met tal van uitdagingen geconfronteerd. Er wordt steeds meer verwacht, niet enkel bij de 
installateur, maar bijvoorbeeld ook op werven. 

‘Ons nieuw distributiecentrum is vanzelfsprekend een centraal onderdeel van onze logistieke 
werking’, zegt Simon Vanhoucke. ‘We leveren al verschillende decennia op werven. Dat 
lijkt eenvoudig, maar verpakken en leveren volgens de installatienoden is niet altijd zo 
vanzelfsprekend. Bij de realisatie van 20 woonunits kan het best zijn dat de ene aannemer 
eerst alle buizen legt in de verschillende units en vervolgens pas het sanitair nodig heeft. 
Andere aannemers werken dan weer liever unit per unit integraal af. Tja, daar moet je 
rekening mee houden bij leveringen, maar we proberen altijd aan de wensen van de afnemer 
tegemoet te komen.’

81 winkelpunten zorgen voor 
logistieke uitdagingen
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Proximiteit
Van Marcke beschikt over 81 B2B-winkelpunten in België. Het betekent dat er overal wel een 
winkelpunt in de buurt is.

‘De proximiteit is heel groot, maar die komt natuurlijk tegen een niet te onderschatten kost. 
Het houdt risico’s in, ook op het vlak van human resources. Je wil de verschillende punten 
immers bemannen met mensen die echt kennis van zaken hebben en die weten waarover 
ze spreken. Zij moeten advies kunnen geven en meedenken met de klant indien nodig. Ook 
vanuit die winkelpunten proberen we de logistieke verwachtingen voortdurend te overtreffen.’

‘Recent hebben we onze dienstverlening uitgebreid in stedelijke centra zoals Brussel en 
Gent. Daar worden voertuigen steeds vaker geweerd uit de binnenstad. Een installateur 
is al lang blij als hij er een parkeerplek heeft gevonden. Maar als hij even later ontdekt 
dat hij enkele onderdelen mist, dan kan hij opnieuw op pad. Met het risico dat hij nadien 
weer eindeloos moet zoeken naar een nieuwe parkeerplaats. Maar daar hebben we een 
alternatief voor bedacht, want inspelen op ad hoc-noden is een belangrijk onderdeel van 
onze dienstverlening.’

Winkelpunten Van Marcke
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Spoedlevering
‘De installateurs die aan de slag zijn in deze stedelijke centra kunnen ons namelijk bellen 
voor een spoedlevering vanuit een winkelpunt in de buurt. Zo hoeven zij zichzelf niet meer 
te verplaatsen. Ook vanuit het centrale magazijn is zo’n spoedlevering mogelijk. Daar 
beschikken we over meer dan 30.000 SKU’s - zogenaamde Stock Keeping Units. Die zijn 
gelabeld met een unieke nummersysteem dat ook een onderscheid maakt in kleur. Zo 
kan het juiste item op een makkelijke manier geïdentificeerd worden. Overal in België kan 
je overigens een bestelling laten leveren binnen de zes uur nadat ze geplaatst werd’, legt 
Vanhoucke uit.

‘We blijven daarnaast ook sterk inzetten op B2B e-commerce. Einde jaren negentig speelde 
Van Marcke daar ook al een voortrekkersrol in. In die periode hebben we een eigen platform 
voor e-commerce gelanceerd, waar we nog steeds in investeren. Momenteel zijn we dat 
grondig aan het vernieuwen zodat het nog beter wordt.’

Klimaatbewust
‘Logistiek gezien willen we op twee terreinen spelen. Enerzijds wil Van Marcke haar 
dienstverlening zoveel mogelijk uitbreiden. Want het is belangrijk dat we kunnen inspelen op 
de noden van installateurs. Anderzijds brengt dat ook een klimaatkost met zich mee en daar 
willen we als klimaatbewust bedrijf rekening mee houden. Op vlak van planning proberen 
we de installateur bijvoorbeeld zoveel mogelijk te ontlasten. Daar staat Van Marcke Installs 
garant voor. Het voorziet alles wat een installateur bij zijn werk nodig heeft. Alle buizen, 
bochten, kranen, beugels, …. Hij moet zich daar niet meer in detail mee bezighouden. De 
installateur zal dus ook nooit naar de winkel moeten terugrijden om vergeten onderdelen 
op te pikken.’ 
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Om als bedrijf een veelbelovende en interessante partij te blijven voor uw doelgroep, is 
innovatie noodzakelijk. Wie geen oog heeft voor de nieuwste trends en ontwikkelingen 
of wie niet voldoet aan de veranderende (en hoge) verwachtingen van de klant, zal op 
termijn geen rol van betekenis meer spelen. Groep Van Marcke is zich daar terdege van 
bewust. Het is dan ook een filosofie die de groep hoog in het vaandel draagt. ‘Past elk 
puzzelstukje nog steeds in het grote geheel? Je moet jezelf voortdurend in vraag durven 
stellen’, zegt Simon Vanhoucke, verantwoordelijk voor innovatie, strategie en corporate 
development. Hij is de man die voor Van Marcke de toekomst in de gaten houdt. 

De groep Van Marcke is internationaal al jaren een prominente speler. In 1929 werd het 
familiebedrijf opgericht in Kortrijk, waar het nog steeds zijn hoofdzetel heeft. Maar in die 
90 jaar heeft Van Marcke niet stilgezeten. Ondertussen heeft het winkelpunten in België, 
Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en de Verenigde Staten. In Nederland heeft het een DIY-
kanaal langs waar het een eigen assortiment alsook A-merken levert aan DIY-retailers. 
Daarnaast heeft Van Marcke een participatie in sanitairwinkel.nl, dat ook aanwezig is in 
België en Frankrijk. 

Verder is het actief in Malta, waar het een aantal dochterondernemingen zonder winkelpunten 
heeft. Vandaag stelt het bedrijf wereldwijd ongeveer 1.600 mensen tewerk. 

Visionair Simon Vanhoucke
(Van Marcke) kijkt naar de 
toekomst
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West-Vlaamse roots
‘Van Marcke is een middelgrote speler met West-Vlaamse roots’, benadrukt Simon 
Vanhoucke. ‘Daar zijn we trots op en daarom hebben we het ook altijd belangrijk gevonden 
om op deze plek onze hoofdzetel te behouden. Want vanuit Kortrijk is de groep gegroeid tot 
wat ze vandaag is.’

Van Marcke houdt de toekomst nauwlettend in de gaten en dat doet het op drie terreinen: 
strategie, business en innovatie. ‘Als de groep Van Marcke blijft zoals ze vandaag is en niet 
innoveert, dan zal ze er in de toekomst wellicht een pak minder veelbelovend en interessant 
uitzien. Dat kan over vijf jaar zijn, maar misschien ook vijftien jaar.’

In dat kader stelt Van Marcke zich regelmatig een aantal kritische, maar relevante 
vragen. ‘We moeten ons op gezette tijdstippen bijvoorbeeld durven afvragen of er 
dochterondernemingen zijn die we moeten afstoten. Misschien omdat ze niet langer deel 
uitmaken van onze kernactiviteiten. Maar het kan ook omgekeerd natuurlijk. Moeten we net 
bijkomende dochterondernemingen oprichten? Of hebben we meer baat bij participaties of 
een volledige overname?’ 

Richting 
‘Daarnaast is er ook het meer strategische luik. Daarbij richten we onze aandacht eerder ad 
hoc op een aantal kleine of grote elementen die de groep richting kunnen geven. We bekijken 
op welke manier elk puzzelstukje past in het grotere geheel en hoe ze de groep kunnen 
sturen’, zegt Vanhoucke. ‘Het komt erop neer om de problemen steeds aan te pakken op een 
manier die past in ons toekomstverhaal. Stel dat de groothandel binnen vijf jaar niet meer 
bestaat. Stel dat Van Marcke een e-commercespeler moet worden. Welk plaatje krijg je dan 
als je alle bouwblokken in deze groep kijkt? Hoe zorg je er dan voor dat één plus één nog 
altijd drie is?’ 
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‘Daarnaast kun je niet voorbijgaan aan strategische beslissingen die soms op korte termijn 
genomen moeten worden. Van Marcke heeft een moeilijke periode doorgemaakt toen het 
een nieuw distributiecenter bouwde. Ook de verhuis heeft heel wat logistieke problemen met 
zich meegebracht. Dat is geen geheim, maar op zo’n moment mag je niet wegkijken. Het 
managementteam heeft toen besloten om een corporate wide transformatieprogramma op 
te zetten. En dat was nodig om klaar te zijn voor de toekomst.’ 

‘Het sluit helemaal aan bij mijn rol binnen het bedrijf om die transformatie verder op te 
volgen. Ik heb immers geen operationele verantwoordelijkheden, waardoor ik mij in ideale 
omstandigheden op dat strategische luik kan toeleggen.’

Een uitzonderlijke rol
Vanhoucke noemt het zelf een luxepositie en prijst zich gelukkig dat hij die vrijheid krijgt. ‘Ik 
heb een vrij uitzonderlijke rol. Daar ben ik me van bewust. Ik merk dat ook vaak in gesprekken 
met concullega’s uit andere sectoren of familiebedrijven. Toch raad ik het elke firma met 
een zekere omvang aan. In het bijzonder in familiebedrijven, waar de visie van de oprichter 
toch sterk doorweegt op het management van de volgende generaties. Dan is het weer geen 
overbodige luxe dat er iemand is die steeds naar de toekomst kijkt. Anders bestaat het 
gevaar dat je blijft steken in de dagelijkse routine.’
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Met Van Marcke Installs richt de groep Van Marcke - groothandel in badkamers, 
verwarmingsinstallaties, installatiemateriaal, wellnesstoestellen en duurzame 
oplossingen voor warmte en water – zich ook rechtstreeks tot de consument. ‘Toch wil 
Van Marcke geen concurrent zijn van de installateur, wel een partner die hen ontlast en 
sterker maakt’, zegt Simon Vanhoucke. Installateurs hebben aan de groep Van Marcke 
dan weer een interessante aangever voor opdrachten. Een aanpak waar beide partijen 
beter van worden. 

‘Via Van Marcke Installs krijgt de consument op basis van een eenvoudige online vragenlijst 
een totaalvoorstel aangeboden. Inclusief installatie. Zo treedt Van Marcke op als een soort 
aannemer’, zegt Simon Vanhoucke, verantwoordelijk voor innovatie, strategie en corporate 
development. 

Toch komt de groothandel met zijn platform niet in het vaarwater van de installateur, die 
nog altijd de installatie zal uitvoeren. ‘Wij doen een beroep op een netwerk van partner-
installateurs. Het is dus nooit Van Marcke zelf die de installatie op zich neemt.’

‘Aan deze aanpak zijn verschillende voordelen verbonden. Voor de consument is het meestal 
niet evident om een installateur te vinden. Die hebben handenvol werk. Van Marcke werpt 
zich op als tussenpersoon en garandeert de installatie door een betrouwbare partner’. 
‘De consument heeft het comfort dat hij in zee gaat met een grote speler en hij behoudt 

Van Marcke en netwerk van 
installateurs zorgen voor 
win-win
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zijn garantie op langere termijn. Een niet te onderschatten voordeel. Wie met een kleine 
zelfstandige in zee gaat, loopt het risico dat het bedrijf enkele jaren later niet meer bestaat. 
Eventuele fouten kunnen dan niet langer op hem verhaald worden. Van een speler als Van 
Marcke weet je dat die er jaren later nog steeds zal zijn. Op dat vlak hoeft de consument zich 
dus geen zorgen te maken.’

Let op voor malafide aannemers
Een belangrijke troef voor de consument, want de verhalen over gezinnen die opgelicht 
worden door malafide installateurs of aannemers zijn genoegzaam bekend. Bekijk deze 
krantenkoppen maar eens.

• Duizenden euro’s aan voorschotten geïnd, maar werken nooit uitgevoerd: aannemer
riskeert vier jaar cel voor oplichting

• Oplichters sjoemelen jarenlang over heel Vlaanderen met ramen en deuren: “Grote 
voorschotten betaald maar niks geleverd”

• Klachten over Wase bouwonderneming die voorschotten int maar geen werken uitvoert

De consument betaalt een voorschot, maar de werken worden nadien maar half of helemaal 
niet uitgevoerd. De ellende die deze families meemaken, is schrijnend en wenst u niemand 
toe. 

Wilt u zeker zijn dat uw installateur of aannemer betrouwbaar is? Vraag dan altijd een 
bedrijfsrapport op. Een bedrijfsrapport is immers niet alleen weggelegd voor B2B-spelers. Het 
heeft ook zijn waarde voor de consument die bouwt of verbouwt en daar zijn zuurverdiende 
spaargeld voor neertelt. Heeft u eenmalig of sporadisch zo’n informatierapport nodig? Dan 
kunt u hiervoor terecht bij GraydonGo. Online bestellen, meteen downloaden en eenvoudig 
te interpreteren.

Minder lasten voor de installateur
‘Aan de andere kant ontlasten we de installateur. Hij hoeft zich niet meer bezig te houden 
met leads en het ganse presales-traject. Hij moet niet op zoek naar opdrachten.’

En dat blijkt geen overbodige luxe in een wereld waar de klant almaar mondiger en 
veeleisender wordt. ‘Het gebeurt wel vaker dat een zelfstandige installateur meerdere keren 
ter plaatse moet gaan zonder dat hij dat in rekening kan brengen. In feite is dat tijdverlies’, 
gaat Simon Vanhoucke verder. ‘De kwaliteit van een lead mag je dan ook niet onderschatten. 
Je merkt dat die bij Van Marcke veel hoger ligt, maar dat heeft ook te maken met het proces. 
Online laat de klant op basis van een aantal vragen een bestek opmaken. Hij heeft de controle 
en weet meteen waar hij financieel aan toe is.’ 

Niemand gaat online overigens zomaar een vragenlijst invullen als er geen behoefte is.
‘Daarnaast zetten we onze partner-installateurs ook financieel uit de wind. Zij hoeven de 
aankoop van onderdelen en installaties niet te prefinancieren. De klant betaalt rechtstreeks 
aan Van Marcke. Van Marcke betaalt de installateur, dus hij is altijd zeker van zijn geld.’

%20%20Duizenden%20euro%E2%80%99s%20aan%20voorschotten%20ge%C3%AFnd,%20maar%20werken%20nooit%20uitgevoerd:%20aannemer%20riskeert%20vier%20jaar%20cel%20voor%20oplichting
%20Oplichters%20sjoemelen%20jarenlang%20over%20heel%20Vlaanderen%20met%20ramen%20en%20deuren:%20%E2%80%9CGrote%20voorschotten%20betaald%20maar%20niks%20geleverd%E2%80%9D
Klachten over Wase bouwonderneming die voorschotten int maar geen werken uitvoert
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‘Hij zal nooit het slachtoffer worden van wanbetalers. Alweer een zorg minder voor hem. 
Want stel dat een installateur een grote opdracht heeft uitgevoerd en vervolgens niet meteen 
betaald wordt, dan kan hem dat in de financiële problemen brengen. Los van de tijd en de 
energie die hij nodig heeft om late betalers achterna te zitten. Van Marcke draagt hier het 
risico.’

Kwaliteit garanderen
Van Marcke beschikt vandaag over een pool van meer dan 10.000 installateurs in België. 
‘Maar we hebben niet met elke installateur een actief partnership natuurlijk. Dat doen 
we bewust ook niet. Enerzijds omdat we kwaliteit willen garanderen, waarmee ik niet wil 
zeggen dat andere installateurs geen kwaliteit leveren. Ik heb het vooral over zaken zoals 
punctualiteit en afspraken nakomen. Kortom, we verwachten dat ze correct omgaan met 
klanten.’

‘Anderzijds willen we onze partner-installateurs ook voldoende werk bieden als we zo’n 
partnership aangaan. Het moet tenslotte een win-win zijn en dat kunnen we niet voor 10.000 
installateurs realiseren. In ieder geval vinden onze partner-installateurs dit een interessante 
manier van werken. De vrees dat ze Van Marcke als een concurrent zien, is absoluut niet aan 
de orde.’ 

Concurrent: energiebedrijven
Concurrentie mogen installateurs wel verwachten uit de hoek van de energiebedrijven, die 
hun dienstverlening volop aan het uitbreiden zijn en koppelen aan een energiecontract. 
Frankrijk, en in het bijzonder Engie, staat daar al behoorlijk ver in. Van de plaatsing van 
verwarmingsketels tot het onderhoud. En ze bewegen zich ook vaker op de markt van 
zonnepanelen.
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Van Marcke onderhoudt nauwe banden met zijn partner-installateurs. Het voorziet in 
opleidingen, waar het zelfs een eigen centrum voor oprichtte: Van Marcke College. ‘Wij 
onderscheiden ons van de concurrentie door onze partners alle mogelijke ondersteuning 
te bieden’, zegt Simon Vanhoucke, hoofd innovatie, strategie en corporate development.  

‘Met zijn negentigjarig bestaan heeft het bedrijf een lange geschiedenis’, zegt Simon 
Vanhoucke. ‘Product excellence is, naast innovatie, altijd heel belangrijk geweest. Verder biedt 
Van Marcke onder een eigen label alternatieven aan in verschillende productcategorieën. Dat 
is vrij uitzonderlijk, want weinig concurrenten kunnen dat.’

Investeren in relatie
‘Maar waarin Van Marcke nog het meest onderscheidend is, is de nauwe relatie die het 
onderhoudt met haar zelfstandige installateurs. Zij zijn vandaag nog steeds de belangrijkste 
klanten van onze groothandel. Maar dat hangt ook samen met de mogelijkheden die we 
hen bieden.’ Simon Vanhoucke doelt onder andere op Van Marcke College, waar zowel 
merkspecifieke als generieke opleidingen worden aangeboden aan installateurs. 

De onschatbare waarde 
van partner-installateurs 
voor Van Marcke
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‘Van Marcke investeert hier fors in. Technisch complexe producten komen steeds vaker met 
strenge regelgeving en tal van vereiste certificaten. De opstart van een ventilatiesysteem of 
een warmtepomp gaat bijvoorbeeld gepaard met strenge voorwaarden. De installateur moet 
jaarlijks verplicht opleidingen volgen en slagen voor een examen. Dat zet veel installateurs 
aan het twijfelen. Zouden ze nog wel zulke plaatsingen aannemen? De strikte regelgeving 
ontmoedigt hen. Dat heeft ons gemotiveerd om een totaalpakket uit te werken voor de klant. 
Maar daarin speelt de installateur dus een belangrijke rol.’

Totaalpakket
Vanhoucke benadrukt dat Van Marcke zeker niet van plan is om de rol van installateur over te 
nemen. ‘Installateurs die de vraag krijgen om een ventilatiesysteem of een warmtepomp te 
installeren, willen wij net de kans geven om daarop in te gaan. We bieden hen de mogelijkheid 
om toch een installatie te doen, zonder dat ze over de wettelijk vereiste certificaten beschikken. 
Van Marcke Service heeft immers technici in dienst die wel de nodige documenten hebben 
om systemen te kalibreren en op te starten. Dat zijn dan bijvoorbeeld taken die wij op ons 
nemen.’

 Pas nadat de installateur de plaatsing heeft uitgevoerd, is het dus de beurt aan deze technici. 
‘Kortom, de installateur behoudt zijn potentieel klantenbestand, maar hij is ook verlost van 
de druk om zich continu te moeten bijscholen.’ 

Het zijn diensten waarop Van Marcke meer en meer inzet. ‘Om concurrentieel te kunnen 
blijven, wil de installateur ook vaak af van makkelijke, maar tijdrovende taken. Denk maar 
aan de plaatsing van buizen voor vloerverwarming in een groot complex. Als expert kan hij 
daar zijn gebruikelijke tarief voor aanrekenen, maar de klant zal niet bereid zijn om zo’n fors 
bedrag op te hoesten. In dat geval biedt Van Marcke hem de optie om het materiaal bij ons 
aan te kopen, inclusief de plaatsing. Van Marcke voert dat uit volgens een legplan dat het zelf 
heeft opgesteld. Opnieuw een dienst aan de installateur. Zo blijft het sterk technische werk 
voor hem voorbehouden. Dat is zijn expertise.’

Studiebureaus
‘Kortom, het zijn twee terreinen waarop we de installateur bijstaan om bepaalde projecten, 
die hij anders minder interessant zou vinden, toch te kunnen aannemen. Zo kan hij zich 
blijven focussen op wat hij goed en graag doet.’ Van Marcke treedt op die manier op als een 
soort tussenpersoon tussen de installateur en eindklant.

‘We hebben ook steeds vaker studiebureaus die ons aanspreken. Zij worstelen met 
complexe aspecten, zoals de ideale opstelling van de warmtepomp, de combinatie met 
warmtepompboilers of zonnepanelen, enz. Daarin hebben wij natuurlijk veel expertise 
opgebouwd. Maar we hebben ook enorm geïnvesteerd om over de juiste mensen en software 
te beschikken bij Van Marcke Engineering, de tak van het bedrijf dat zich daarop toelegt.’

‘Maar we hebben evenmin de ambitie om een studiebureau op te richten of hun taken 
over te nemen. Het gaat opnieuw om ondersteuning, die voortvloeit uit onze expertise en 
productkennis op dat vlak. Op die manier is Van Marcke vandaag in staat om studiebureaus, 
maar ook installateurs en aannemers een totaalpakket aan te bieden.’
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Van Marcke beschikt over een uitgebreid netwerk van installateurs. ‘Als het goed gaat 
met ons bedrijf, dan gaat het ook goed met hen. Is dat niet het geval, dan zitten we samen 
met een probleem’, zegt Simon Vanhoucke van het West-Vlaamse Van Marcke. 

Van Marcke, het West-Vlaamse familiebedrijf met internationale activiteiten rond badkamers, 
verwarmingsinstallaties, installatiemateriaal, wellnesstoestellen en duurzame oplossingen 
voor warmte en water, onderhoudt nauwe contacten met zijn installateurs. Want het is een 
uitgebreid netwerk dat ervoor zorgt dat hun producten bij de consument geplaatst worden. 

Het beeld leeft dat met zo’n partnership een (financieel) risico gepaard gaat, maar zo bekijkt 
Van Marcke dat niet. ‘Als het goed gaat in de sector, dan gaat het ook goed met de installateur 
én met Van Marcke. Is dat niet het geval, dan zitten we sowieso samen met een probleem’, 
zegt Simon Vanhoucke, hoofd innovatie, strategie en corporate development. ‘Daarin zit net 
de rijkdom van zo’n partnership. Door er samen voor te gaan, vergroten we de kans dat de 
sector het goed doet. We bundelen onze krachten ook om eventuele disrupties voor te zijn of 
ze zelf te kunnen aangaan. Daar draait het om.’

‘We geloven dat partnerships 
nodig zijn om de toekomst 
aan te gaan’
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E-commerce en partnerships
‘Als groothandel waren we een van de eersten – misschien zelfs wel de eerste – om in grote 
mate te investeren in e-commerce. Een platform als Van Marcke Installs hebben andere 
groothandels niet. Ze zijn dat zelfs nog niet aan het onderzoeken. Een aantal van onze 
concurrenten investeert nog sterk in ‘brick & morter’, terwijl Van Marcke daar jaren geleden 
al tegenaan is gebotst. Wat is immers vandaag nog de meerwaarde van een aantal extra 
winkels? Zelf ontdekken we daar stilaan de weerbots van, wat in een retailomgeving niet 
abnormaal is. Dan probeert Van Marcke liever die rol te herschrijven en in die zin geloven we 
dat partnerships nodig zijn om de toekomst aan te gaan.’

Het ligt voor de hand dat Van Marcke zich niettemin indekt. ‘Van Marcke Installs, wat de 
meest verregaande vorm van partnership is, hanteert strikte regels. Installateurs die een 
aantal keren niet voldoen aan de verwachtingen, ondervinden daar de gevolgen van. Het is 
een mes dat snijdt aan twee kanten, al moet ik daar meteen aan toevoegen dat wij absoluut 
geen problemen ondervinden.’

Ook installateurs die geen verregaand partnership hebben, kunnen samenwerken met Van 
Marcke. ‘Het zou naïef of zelfs dom zijn om een soort exclusiviteit uit te spelen. Van Marcke 
staat open voor alle installateurs. Elke installateur kan bij ons terecht, al is het dan niet altijd 
in de vorm van een partnership. Wij hebben de ambitie om een sterk netwerk uit te bouwen 
en in te zetten op dienstverlening, zodat een installateur niet meer de behoefte voelt om naar 
een andere leverancier over te stappen. Maar dat betekent niet dat we over pakweg vijf jaar 
enkel nog willen werken met partners van Van Marcke en verder geen andere klanten meer 
aannemen. Nee, dat is zeker niet het geval.’
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Augmented reality en andere ontwikkelingen
Nieuwe technologische ontwikkelingen duiken op in elke sector. Zo kunnen digitale 
toepassingen de installateur extra ondersteuning bieden, al geeft Vanhoucke aan dat Van 
Marcke daar omzichtig mee omspringt. ‘We houden de evoluties op dat terrein zeker in 
de gaten, maar het blijft weliswaar een vrij conservatieve sector waarin we opereren. Dat 
hoeft niet negatief te zijn. Vergeet niet dat complexe installaties en toepassingen continu 
opleidingen vragen.’

‘Het is best mogelijk dat over enkele jaren nieuwe toepassingen ingeburgerd geraken en dat 
een installateur via een applicatie met augmented reality een oplossing kan vinden. Vandaag 
doet hij dat nog door telefonisch contact op te nemen. Simpel, maar zo kan het natuurlijk 
ook.’ 

‘Binnen onze DIY-afdeling zijn we dat soort toepassingen wel aan het testen. Daarbij werken 
we onder meer met digitale handleidingen en filmpjes om problemen op te lossen. Ik 
verwacht dat die toepassingen in de toekomst alleen maar frequenter zullen voorkomen. 
Maar we zullen die alleen inzetten wanneer het ons bij een actueel probleem verder kan 
helpen. Niet omdat we louter de nieuwste snufjes in huis willen hebben. Ook op dat vlak blijft 
de sector toch eerder conservatief ingesteld.’ 
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De consument is de voorbije jaren flink veranderd en behoorlijk kritisch geworden. 
Nieuwe spelers (of spelertjes) duiken op en willen hun graantje op de markt meepikken. 
‘Sommige kleine spelers pakken online uit met producten en oplossingen aan tarieven die 
lager liggen dan onze inkoopprijs. Hoe krijg je dat uitgelegd aan een klant?’, zegt Simon 
Vanhoucke. Hij weet als geen ander waar de uitdagingen liggen voor groep Van Marcke. 

Voor het West-Vlaamse familiebedrijf Van Marcke is de markt waarop zij actief zijn 
tweeledig. Aan de ene kant is het groothandelaar in badkamers, verwarmingsinstallaties, 
installatiemateriaal, wellnesstoestellen en duurzame oplossingen voor warmte en water. Aan 
de andere kant is Van Marcke zeer actief op de markt waar de installateurs zich bevinden. 

‘Op beide markten zijn wij in België vele jaren bevoordeeld geweest’, zegt Simon Vanhoucke. 
‘De Belg heeft een baksteen in de maag. Er kon gerenoveerd worden tegen een verlaagd 
btw-tarief en dat zorgde ervoor dat de meesten ervoor kozen om met een professional in 
zee te gaan. Die btw-korting werd vervolgens doorgerekend door zowel de installateur als 
de groothandel. Dat betekent dat de brutoprijzen op productniveau de afgelopen jaren flink 
gestegen zijn, zeker als je die vergelijkt met de buurlanden. Het heeft de spelers op deze 
markt de afgelopen decennia veel opgeleverd. Maar dat model staat vandaag heel erg onder 
druk.’

Kritische consument stelt 
Van Marcke voor nieuwe 
uitdagingen
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Kritische consumenten
‘De economische crisis mag dan achter de rug zijn, de mensen zijn kritischer geworden 
op de kosten die ze maken. Bovendien is het nu veel gemakkelijker om brutoprijzen te 
vergelijken. Het gebeurt dat buitenlandse spelers, die nota bene een pak kleiner zijn dan 
Van Marcke, op de e-commercemarkt een consumentenprijs online zetten die lager ligt 
dan onze inkoopprijs’, zegt Simon Vanhoucke. ‘Leg dat maar eens uit aan de consument. In 
onze showroom krijgen wij die prijzen letterlijk onder onze neus geduwd. Het item dat wij 
aanbieden, kan dan in Duitsland of Italië besteld worden, waarna het drie dagen later hier is.’

‘Installateurs krijgen daar ook mee te maken en het is een evolutie waar we absoluut rekening 
mee moeten houden. CEO Caroline Van Marcke heeft om die reden een vakorganisatie 
opgericht en ijvert op Europees vlak voor eenheidsprijzen. Het is niet meer van deze tijd dat 
je als inkoper in Nederland of Duitsland betere prijzen kan krijgen dan in België. En dat terwijl 
de grenzen open zijn.’

Complexe domotica-systemen
‘Een tweede tendens die we zien, is de samenvoeging van typische HVAC-producten tot één 
domoticageheel’, zegt Vanhoucke. HVAC of heating (verwarming), ventilation (ventilatie) en 
airconditioning (koeling) vormen de drie deelgebieden van huiscomfort. ‘We zien het ook 
gebeuren op het vlak van sanitair en elektriciteit. Domotica, waarbij steeds meer toestellen 
geïntegreerd worden, wordt ook steeds complexer. Je moet bij wijze van spreken een halve 
IT ’er zijn om die toestellen aan de praat te krijgen. En dat is niet eens het grootste probleem.’
De grootste uitdagingen schuilen in de integratie, het oplossen van conflicten en andere 
technische problemen. ‘Tegenwoordig zijn er verschillende spelers die deze producten 
aanbieden. Zo heb je het aanbod van Google Nest, maar ook Engie heeft bijvoorbeeld een 
slimme thermostaat op de markt gebracht. Het gaat om toestellen die makkelijk te plaatsen 
zijn. Ook voor een particulier. Maar ze integreren in het volledige domoticaverhaal is een 
ander paar mouwen.’

‘De vraag die zich vandaag stelt, is wie de volledige integratie gaat doen. Hoe kunnen al deze 
toestellen op elkaar afgestemd worden? Op een werf heb je eigenlijk drie profielen: je hebt 
een HVAC-installateur, een sanitair installateur en een elektricien. Een samenvoeging van 
die verschillende expertises is nodig en aan de ene kant tekent die trend zich ook stilaan af. 
Alleen op die manier is de totaaloplossing mogelijk waar de consument naar verlangt. Maar 
aan de andere kant heb je een groep van installateurs die al een dagje ouder zijn en een 
manier van werken hebben waar ze niet graag van afwijken. Omdat ze de nieuwste trends 
niet willen of niet kunnen volgen. Ze hinken achterop. Om die reden worden ze vaak richting 
onderhoud en het oplossen van ad hoc-problemen geduwd.’ 

Expertise gevraagd
‘Meer expertise op dat terrein is dus noodzakelijk. Er zal meer in de diepte gewerkt moeten 
worden. Opleidingen en constante bijscholing zijn dan onvermijdelijk. Daarnaast zijn 
klanten ook op dat terrein kritischer dan ooit tevoren. Als ze tekenen voor een domotica-
systeem waarin alles geïntegreerd is, zullen ze niet met minder tevreden zijn. Stel dat de 
verwarmingstoepassing niet doorschakelt naar de iPad of gsm, wie moeten ze dan bellen? 
Het maakt de consument op zich niet uit, als de persoon aan de andere kant van de lijn maar 
met een oplossing komt.’
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`We geloven dat partnerships nodig zijn om de toekomst aan te gaan’
`Wat is vandaag nog de meerwaarde van een aantal extra winkels? Met 81 winkelpunten in België 
is de proximiteit al erg groot. Dat is kostelijk en ook een uitdaging op vlak van human resources, 
want we hebben lokaal mensen nodig die kennis van zaken hebben. Daarnaast investeert Van 
Marcke ook in een uitgebreid netwerk van installateurs, die we alle mogelijke ondersteuning bieden. 
We onderhouden nauwe relaties met hen, omdat ze vandaag nog steeds de belangrijkste klanten 
zijn van onze groothandel. Als het goed gaat met ons bedrijf, dan gaat het ook goed met hen en 
omgekeerd. Is dat niet het geval, dan zitten we samen met een probleem.’

Simon Vanhoucke, verantwoordelijk voor innovatie, strategie en corporate development bij Van Marcke
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Knipperlichten Graydon Rating

Brutoverkoopmarge Schuldgraad

Graydon Betaalscore Klanten- & leverancierskrediet

Meer informatie? Wilt u meer weten over deze sector?
Neem contact op met onze sectorexpert via
+32 (0)3 280 88 00 of info@graydon.be

De verhouding tussen de omzet en de winst van alle ondernemingen in de 
sector.

De betaalscore geeft aan in hoeverre een organisatie haar facturen volgens de 
afspraken betaalt, waarbij 10 staat voor onberispelijk betaalgedrag.

Graydon heeft 18 knipperlichten gedetecteerd die een risico vormen 
voor de continuïteit van een bedrijf.

“Met 42% van de bedrijven in de sector 
‘groothandel in bouwmaterialen’ is het omwille 

van hun laag risicoprofiel goed zakendoen.”

DKK: Geeft aan hoeveel dagen het gemiddeld duurt voor een bedrijf 
een factuur betaald krijgt.
DLK: Geeft aan hoeveel dagen het gemiddeld duurt voor een bedrijf 
zijn leveranciers betaalt.

De mate waarin activiteiten met schulden worden gefinancierd.
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Over Graydon

Graydon levert bedrijven al 130 jaar lang relevante bedrijfsinformatie om weloverwogen 
financiële en commerciële beslissingen te nemen. Het heeft vestigingen in Antwerpen- 
Berchem, Amsterdam, Londen en Cardiff. Sinds 2016 is Graydon volledig in handen van 
Atradius, één van de grootste kredietverzekeraars ter wereld. Op internationaal vlak kunnen 
we terugvallen op een netwerk van 130 internationale databases in meer dan 160 landen met 
hierin informatie over meer dan 90 miljoen bedrijven. 

Graydon verzamelt gestructureerde en 
ongestructureerde data uit de meest 
uiteenlopende bronnen. Door deze data te 
ontsluiten, te ordenen en te combineren maken 
we voorspellende analyses, modellen en scores 
voor creditmanagement, marketinginformatie 
en risk & compliance doeleinden. De innovatieve 
en betrouwbare inzichten ondersteunen onze 
klanten om commerciële kansen te ontdekken 
en risico’s te verkleinen. Deze relevante 
informatie leidt tot duurzame groei en meer 
rendabiliteit.

Analyses op maat
Bedrijven die groei nastreven, dienen slim 
gebruik te maken van hun gegevens. Waar 
liggen de risico’s? Waar liggen er kansen? Welke 
bedrijven hebben potentieel? Deze informatie is 
echter niet altijd even makkelijk te ontsluiten. 
Daarom werken we graag met u samen om 
vanuit onze expertise en ervaring analyses en 
voorspellende modellen te ontwikkelen, die 
u de nodige inzichten bieden om succesvol 
zaken te doen.

Wilt u er meer over weten? Wilt u andere (gedetailleerde) inzichten over een bepaalde sector? 
Of heeft u een specifieke vraagstelling? Aarzel dan niet om ons meteen te contacteren.
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Graydon Belgium nv 
Uitbreidingstraat 84/b1 
2600 Berchem 
 
Telefoon: 03 280 88 00 
E-mail: info@graydon.be

www.graydon.be




