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Over BouwKennis
Het succes van de organisatie valt of staat met het maken van de juiste beslissingen. Betrouwbare marktinformatie is hierbij 

essentieel. Het helpt bij de dagelijkse gang van zaken, het op tijd signaleren van trends en het bepalen van het marktpoten-

tieel. Goede marktinformatie is de basis voor plannen, het controleert en het inspireert.

Het verzamelen van markt- en marketinginformatie kost echter tijd, capaciteit en kennis. BouwKennis heeft als doel om u 

hierbij te helpen. Wanneer onbekenden mij vragen wat BouwKennis doet, zeg ik altijd: “BouwKennis is een partner bij het 

maken van betere beslissingen”. 

Het BouwKennis Jaarrapport speelt hierin al jaren voor veel partijen uit de bouwsector een belangrijke rol. De editie van 

2014-2015 is alweer de twaalfde op rij en biedt een complete externe analyse van de bouwnijverheid, inzicht in trends en 

ontwikkelingen en directe input voor de marketingcommunicatie. 

Het BouwKennis Jaarrapport gaat kortom over marketing in de bouw. Essentiële vragen komen hierbij aan bod: hoe ontwik-

kelt het bouwvolume zich? Hoe groot is het aandeel inkoop van materialen op de totale bouwomzet? Wie bepaalt welke 

bouwproducten er gebuikt worden? Via welke kanalen oriënteren de verschillende marktpartijen zich? Wat zijn de overkoe-

pelende vraagstukken waar afnemers zich in zullen verdiepen? Het komt allemaal aan bod.

Met deze samenvatting van het BouwKennis Jaarrapport 2014/2015 willen we u graag inzicht geven in wat BouwKennis u te 

bieden heeft. Maar nog veel belangrijker, we hopen dat het u zal helpen bij het nemen van betere beslissingen. 

Ik wens u veel leesplezier en nieuwe inzichten.

Boudewijn Goedhart

Directeur BouwKennis
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PARTIJEN DIE WIJ HELPEN BIJ HET NEMEN VAN 
BETERE BESLISSINGEN:
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Kostenstructuur van 
bouwbedrijven

In deze editie van het BouwKennis Jaarrapport ligt de focus van het onderzoek voor een groot deel op het uit-
pluizen van de kostenstructuur van bouwbedrijven. Voor toeleveranciers in de bouwketen is het zeer relevant om 
te weten hoe groot het aandeel is van de inkoop van bouwmaterialen bij bouwbedrijven. Daarnaast is het van 
belang hoe het bouwproces in elkaar steekt en wie de beslissingsmacht heeft ten aanzien van de inkoop van 
bouwmaterialen. Deel I onderzoekt hoeveel procent van de omzet bouwbedrijven uitgeven aan de inkoop van 
goederen en diensten. En om welke productgroepen het gaat. Ook wordt nagegaan welke trends er spelen over 
langere tijd qua inkoopgedrag: wordt er bijvoorbeeld meer met onderaannemers gewerkt? Wordt er meer prefab 
gekocht? Hoe verkrijgt men opdrachten? Maar ook: hoeveel wordt er de komende jaren gebouwd?

Speciaal voor deze samenvatting zoomen we in op een aantal onderdelen uit het eerste deel van het BouwKennis 

Jaarrapport 2014/2015. Allereerst wordt de ontwikkeling van de bouwproductie weergegeven. De bouwproductie kan 

op verschillende manieren worden gedefinieerd. Hier wordt duidelijk gemaakt wat de verschillende invalshoeken zijn en 

wat de gebruikswaarde ervan is. Tevens komt de ‘output’ van de bouwnijverheid, de bouwwerken zelf, aan bod. Er wordt 

afgesloten met een overzicht van de woning- en utiliteitsnieuwbouw.

Omzet per branche

Als we kijken naar het verloop van de omzet in de afgelopen jaren (figuur 1.1), dan valt op dat met name de bedrijven 

in de B&U-hoek verhoudingsgewijs de sterkste omzetdaling hebben doorgemaakt. Dit zijn de afbouwers, algemene 

aannemers B&U en de overige specialisten. Bij de algemene aannemers B&U is tussen 2008-2013 maar liefst 40% 

van de omzet verloren gegaan. Datzelfde geldt voor de overige gespecialiseerde bouwers (-38%), die vooral actief 

zijn in de nieuwbouw. Bij aannemers GWW is het omzetvolume sinds 2008 zelfs enkele procenten toegenomen. 

Bouwinstallatiebedrijven hebben hun omzet relatief mondjesmaat zien dalen sinds 2008. Het verschil met het omzetni-

veau van 2008 is in 2013 circa 14%.

De vier belangrijkste deelbranches in de bouw reageren alle vier anders op de conjunctuur. Dit komt doordat zij een 

andere verdeling van werkvelden hebben. Dat geldt uiteraard voornamelijk voor de GWW ten opzichte van de andere 

deelbranches. In de algemene B&U is nieuwbouw bijvoorbeeld belangrijker dan in de installatiebranche. Verschillen in 

timing, duur en impact van de omzetdaling vanaf het toeslaan van de crisis zorgen dus voor een andere conjunctuurge-

voeligheid tussen de deelbranches onderling.
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In de algemene B&U is een sterk naijleffect zichtbaar. 

Aanvankelijk zorgen de lopende projecten ervoor dat 

in 2008 de omzet nog flink groeit (krap +10%). In 2009 

volgt echter pas de klap, die in 2010 alleen maar erger 

wordt (richting de -15%). Ook installateurs groeien in 2008 

nog met bijna 10%. De krimp in 2009 en 2010 is echter 

aanzienlijk kleiner dan in de algemene B&U. Dat komt 

doordat de installatiebranche met noodzakelijk onderhoud 

een goeie schokdemper heeft. Het economisch herstel 

in 2011 uit zich dan ook in een omzetgroei van ruim 5% 

bij installateurs, terwijl dat bij aannemers B&U maar circa 

1% is. Nog anders reageert de afbouwbranche op de cri-

sis. Afbouwproducten hebben een sterk luxekarakter. In 

economisch goede tijden worden forse groeicijfers geno-

teerd. Kijk maar naar de tweede helft van de jaren ’90, 

waarin de omzet soms meer dan 15% per jaar toeneemt. 

Vanaf de crisis loopt het aantal verhuizingen terug en 

versoberen consumenten hun uitgavenpatroon. Dat leidt 

tot een dalende vraag naar afbouwproducten, vooral in 

het luxesegment. Verder voeren consumenten ook vaker 

afbouwklussen zelf uit, in plaats van deze uit te besteden.

Bedrijfsgrootte

Gekeken naar bedrijfsgrootte is de omzet in de bouwnijverheid zeer scheef verdeeld. De vijf grootste bouwers nemen 

tezamen maar liefst circa 27% van de totale omzet van de bouwnijverheid voor hun rekening. Het omzetaandeel van de 

top-25 is goed voor 40% van de omzet in de bouwnijverheid.

Type opdrachtgever in B&U

In figuur 1.2 is te zien dat de hoofdaannemers in de B&U hun opdrachten bij een diverse klantengroep halen. Hierover 

zijn data bekend uit een jaarlijkse enquête van het EIB onder hoofdaannemers in de B&U (EIB, 2013). Het meest recente 

verslagjaar is 2012, waarin de totale omzet uit hoofdaanneming in de B&U € 20.245 miljoen bedroeg. Dat jaar waren 

woningcorporaties de belangrijkste opdrachtgever met 29%, gevolgd door bedrijven met 26%. Particulieren, met andere 

woorden consumenten, zorgden voor 19% van de omzetwaarde aan opdrachten. De overheid is een stabiele opdracht-

gever met circa 9%. Andere hoofdaannemers waarvoor in onderaanneming werd gewerkt bedroeg 8% van de totale 

omzetwaarde in 2012. Tot slot is er nog een restcategorie (overige), wat voor het overgrote deel bouw op eigen risico is. 

Dat droeg in 2012 voor 9% bij aan de totale omzetwaarde.

Figuur 1.1 Omzet belangrijkste deelbranche in de bouwnij-

verheid (indexcijfers, 2008 = 100)

Bron: CBS StatLine/bewerking BouwKennis, 2014
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De onderlinge verhouding tussen de opdrachtgevers 

schommelt ook door de tijd heen. Stabiele opdrachtge-

vers zijn de overheid en particulieren, alsmede onder-

aanneming in dienst van andere hoofdaannemers. 

Conjunctuurgevoelig blijken opdrachten van bedrijven en 

bouwen voor eigen risico. Opvallend is het aandeel van 

de woningcorporaties, dat structureel is toegenomen in 

het laatste decennium. Dit heeft waarschijnlijk te maken 

met het gestegen aandeel onderhoud aan woningen tus-

sen 2000 en 2012. Het EIB ziet dat aandeel op de totale 

omzetwaarde bij hoofdaannemers B&U stijgen van 14% 

tot 20%. Gezien de recente beleidsontwikkelingen in 

corporatieland zal het aandeel corporaties in de totale 

omzet in de komende jaren afnemen. Minister Blok wil dat 

corporaties zich richten op hun kerntaak: het voorzien van 

mensen met een krappe beurs van een goede woning. De 

komende jaren zullen corporaties meer woningen gaan 

afstoten en minder nieuwbouw neerzetten.

Contractvorm in B&U

In figuur 1.3 is te zien dat de belangrijkste manier van 

opdrachtverkrijging in 2012 de onderhandse aanbesteding 

is. Het verloop van dit aandeel lijkt in spiegelbeeld te verlo-

pen met het aandeel opdrachtverkrijging uit bouwteam. In 

de afgelopen jaren (2010-2012) is het aandeel onderhand-

se aanbesteding fors gestegen ten koste van het aandeel 

uit bouwteam. Dit wijst op een toegenomen concurrentie 

tussen bouwers, waar de opdrachtgevende partijen onder 

de huidige zware marktomstandigheden gebruik van lijken 

te maken. Tevens is het aandeel eigen risico afgenomen, 

wat ook geen verbazing wekt in recessietijd.

Woning- en utiliteitsnieuwbouw

In de vorige paragrafen is de bouwnijverheid beschreven 

in termen van financiële prestaties. Wat nu nog aan bod 

moet komen is de ‘output’ van de bouwnijverheid: de 

bouwwerken die zij voortbrengt. Dit hoofdstuk geeft een 

overzicht van de woning- en utiliteitsnieuwbouw. BouwKennis maakt vier keer per jaar een prognose voor de nieuw-

bouwproductie van woningen en utiliteitsgebouwen. De septemberraming wordt traditiegetrouw gepresenteerd tijdens 

de BouwKennis Jaarbijeenkomst op de derde donderdag van september.

Woningnieuwbouwproductie

Het herstel op de woningmarkt neemt steeds vastere vormen aan. Dit geldt voor zowel de verkoop van bestaande als 

nieuwe woningen. Medio 2014 zijn er tevens signalen dat de omslag voor de woningnieuwbouw er aan zit te komen. De 

omslag op de woningmarkt laat zich duiden aan de hand van een aantal indicatoren. De eerste is het gestegen aantal 

transacties van bestaande woningen. Een tweede signaal is dat het aanbod te koop staande woningen langzaam maar 

Figuur 1.3 Wijze van opdrachtverkrijging in de B&U (in %)

Bron: EIB, 2014
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Figuur 1.2 Verdeling bouwproductie van hoofdaannemers 

B&U naar type opdrachtgever (in %)

Bron: EIB, 2014
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zeker afneemt. Omgekeerd aan de daling van het aanbod is een stabilisatie van de woningprijzen te zien. Recentelijk 

zijn zelfs de eerste maanden van stijging genoteerd ten opzichte van een jaar eerder.

Verloop vergunningverlening

Niet alleen de vraag naar woningen neemt toe, maar ook het aantal bouwplannen bij ontwikkelaars. Een indicatie hier-

voor is het aantal aangevraagde bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen, dat recentelijk weer de weg omhoog 

heeft gevonden. De belangrijkste indicator voor de woningbouwproductie op de korte termijn is daarmee de vergunning-

verlening. Cumulatief tot en met april 2014 is er voor 10.322 woningen een vergunning verleend. Dat is 37% meer dan in 

2013. Dit vormt de basis voor het herstel van de woningnieuwbouw, dat zich vanaf 2015 zal manifesteren.

De groei zit voornamelijk bij bouwers voor de markt. Die tonen niet alleen de grootste groei in procenten, maar ook 

bouwen zij de grootste aantallen. Particuliere opdrachtgevers, oftewel eigenbouw, laten ook een toename zien. Het gaat 

echter om kleine aantallen. Corporaties staan flink in de min. Hun bouwvolume zal de komende jaren dan ook flink dalen.

Verkochte nieuwe woningen

De verkoop van nieuwbouwwoningen vindt doorgaans plaats ‘van tekening’. De bouw gaat pas van start wanneer er 

voor circa 7 op de 10 geplande woningen een koopcontract is ondertekend. Aan de hand van het aantal getekende 

koopcontracten met een afbouwgarantie kunnen we een indruk krijgen van de toekomstige nieuwbouwproductie in het 

koopsegment. Deze cijfers betreffen de verkoop van koopwoningen in het professionele segment. Het dekt ongeveer 

90% van de bouw door het type opdrachtgever ‘bouwers voor de markt’.

In 2013 zijn er circa 14.800 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is ongeveer evenveel als een jaar eerder. Het begin van 

2014 is bemoedigend. In de eerste vijf maanden ligt het aantal verkochte nieuwbouwwoningen op circa 8.400 stuks, 

50% hoger dan in dezelfde periode in 2013. Naar verwachting komt het aantal verkochte woningen in 2014 op minimaal 

20.000 woningen te liggen. Bij aanhoudend herstel zal dit verder oplopen in 2015 tot boven de 20.000. Dit zorgt voor 

nieuwbouwherstel bij bouwers voor de markt.

Raming gereedmeldingen

In de onderstaande figuren staan de prognoses van BouwKennis uit juni 2014 in cijfers.

Figuur 1.4 Gereedmeldingen naar opdrachtgever 2012 t/m 2016 (aantallen)

   2012** 2013** 2014* 2015* 2016*

Corporaties 15.500 12.000 10.000 9.000 7.500

Bouwers voor de markt 27.500 23.000 21.000 26.000 32.500

Particuliere opdrachtgevers 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000

Totaal 48.000 40.000 35.000 40.000 45.000

Bron: BouwKennis, juni 2014

*Prognose, **Schatting BouwKennis
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Utiliteitsnieuwbouwproductie

Anders dan investeringen in woningen, moeten investeringen in utiliteitsbouw gedragen worden door een (verwachte) 

groeipotentie. Utiliteitsgebouwen zijn investeringsgoederen, die zichzelf moeten terugverdienen. De terugverdientijd van 

een dergelijke investering is lang. Alleen als de vooruitzichten gunstig zijn, zal een investeringsgroei zich voordoen. Dit is 

vooral van toepassing op de marktsector. Voor de budgetsector spelen andere factoren een rol. Hier is de noodzaak van 

investeren gekoppeld aan het verwachte gebruik of de hoogte van subsidies. Tot slot geldt dat afstoten van verouderende 

gebouwen gepaard kan gaan met vervangende nieuwbouw.

Herstelpad

De utiliteitsnieuwbouw is gebaat bij een krachtig economisch herstel. De utiliteitsbouw speelt in op de gebouwenbe-

hoefte van werkend Nederland. Pas zodra er meer mensen gaan werken, machines geplaatst worden en producten 

worden verpakt, bewerkt en gedistribueerd ontstaat er een behoefte aan extra utiliteitsgebouwen. Als de toename van 

het BBP rond de nullijn blijft hangen, zal het ruimtegebruik ook constant blijven. Bouwproductie vindt dan alleen plaats 

in het kader van onderhoud, renovatie of vervangende nieuwbouw.

Het grote probleem voor de utiliteitsbouw is nu juist dat de economie traag herstelt. Voor 2014 bevindt de raming voor 

de economische groei zich binnen een bandbreedte van 0,2% tot 0,8% en in 2015 is de spreiding 1,25% tot 1,6%. 

Pas in de loop van 2016 is de Nederlandse economie naar verwachting even groot als in 2007. Dat betekent bijna een 

decennium van stagnatie. Er is het afgelopen decennium vooral gebouwd ter vervanging van verouderde panden en 

voor groeisectoren als logistiek en datacenters. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat er een enorme overcapaciteit van 

utiliteitsgebouwen is.

Vergunningverlening

Ondanks de fragiele economische groei lijkt de vergunningverlening iets aan te trekken ten opzichte van het dal medio 

2013. In de marktsector ligt het voortschrijdend 12-maandstotaal op € 2.093 miljoen in april 2014. Het dal lag in het najaar 

van 2013 op circa € 1.825 miljoen. Dat betekent een stijging van bijna 15% in een relatief korte tijd. Ook in de budget-

sector ligt het dal inmiddels achter ons. Hier komt het 12-maandstotaal uit op € 1.392 miljoen in april 2014, tegen € 1.284 

miljoen in het najaar van 2013. De stijging bedraagt daarmee 8,4%, iets minder dus dan bij de marktsector.

De stijging in de marktsector zit met name in de handel en horeca en de zakelijke dienstverlening. Ook in de sector 

vervoer en communicatie zijn recentelijk meer vergunningen aangevraagd. Of de stijging ook in hetzelfde tempo door 

zal zetten, is de vraag.

Figuur 1.5 Gereedmeldingen 2006 t/m 2016 naar soort woning (aantallen)

   Totaal  In %    aantallen

      Egz  Mgz  Egz  Mgz

  vrijstaand 2-o-1 kap rijtjes  vrijstaand 2-o-1 kap rijtjes 

2006 72.382 16,3% 11,7% 37,0% 35,0% 11.769 8.440 26.810 25.363

2007 80.193 14,9% 10,9% 35,8% 38,3% 11.957 8.749 28.747 30.740

2008 78.885 14,1% 10,3% 36,5% 39,0% 11.146 8.157 28.809 30.773

2009 75.000 12,7% 9,9% 35,6% 41,8% 9.510 7.433 26.722 31.336

2010 64.000 12,3% 8,3% 33,5% 45,9% 7.846 5.318 21.448 29.387

2011 57.703 12,0% 9,5% 36,7% 41,8% 6.924 5.482 21.177 24.121

2012** 48.000 11,0% 9,0% 36,3% 43,8% 5.300 4.300 17.400 21.000

2013** 40.000 10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 4.000 4.000 12.000 20.000

2014* 35.000 8,6% 8,6% 31,4% 51,4% 3.000 3.000 11.000 18.000

2015* 40.000 8,8% 11,3% 30,0% 50,0% 3.500 4.500 12.000 20.000

2016* 45.000 8,2% 10,6% 30,6% 50,6% 3.500 4.500 13.500 21.000

Bron: BouwKennis, juni 2014

*Prognose, **Schatting BouwKennis
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Nieuwbouwproductie

Concluderend is het dal in de vergunningverlening achter de rug. Toch zijn de verwachtingen voor de bouwproductie 

nog gematigd. Allereerst zal de bouwproductie in 2014 en 2015 nog het dieptepunt bereiken door pijplijneffecten. De 

aantrekkende vergunningverlening zal pas met vertraging doorwerken in de bouwproductie. Pas vanaf 2016 verwacht 

BouwKennis substantiële groei. Met name combinatiebedrijfshallen zullen hard groeien. Dat ligt in lijn met de aantrek-

kende bedrijvigheid van met name exportgerichte sectoren. Toch zullen de bouwvolumes op de middellange termijn fors 

onder de niveaus van voor de crisis liggen.

Figuur 1.6 Bouwproductie per sector, 2010 – 2016, in mln. euro’s (prijzen 2013)

    2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

Agrarisch 670 660 624 536 500 550 525

Industrie & bouwnijverheid 856 628 481 407 475 525 500

Handel & horeca 656 547 532 480 500 500 525

Vervoer & communicatie 579 531 383 290 300 350 450

Zakelijke dienstverlening 1.023 869 687 457 350 350 500

   subtotaal marktsector 3.784 3.235 2.708 2.170 2.125 2.275 2.500

Openbaar bestuur 229 270 199 179 150 150 175

Onderwijs 525 498 519 468 450 425 425

Gezondheidszorg 1.170 1.082 941 737 675 625 650

Overige dienstverlening 413 404 375 362 400 425 425

   subtotaal budgetsector 2.337 2.254 2.034 1.746 1.675 1.625 1.675

Totaal 6.121 5.489 4.742 3.916 3.800 3.900 4.175

Bron: CBS Voortgangsstatistiek/berekening BouwKennis, juni 2014 

*Prognose 

Figuur 1.7 Bouwproductie per gebouwtype, 2010 – 2016, in mln. euro’s, excl. btw (prijzen 2013)

   2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

Hallen en loodsen 507 435 426 368 440 445 450

Kantoren 795 818 527 458 245 300 365

Combinatie bedrijfshallen 1.179 942 699 581 575 700 825

Kassen 45 23 54 17 20 20 15

Schuren en stallen 612 622 547 512 470 525 500

Winkels 77 37 81 43 105 100 105

Scholen 498 361 374 421 350 385 385

Zorggebouwen 1.127 1.087 958 756 695 630 660

Overige gebouwen 1.282 1.164 1.077 768 900 800 870

Totaal 6.121 5.489 4.742 3.923 3.800 3.900 4.175

Bron: CBS Voortgangsstatistiek/berekening BouwKennis, juni 2014

*Prognose 
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DMU in de bouw

Deel II gaat over de DMU in de bouw en de inrichting van het bouwproces. Uit welke segmenten halen de ver-
schillende bouwpartijen hun omzet? Wie zijn de belangrijkste opdrachtgevers? In welke mate speelt prijs een 
doorslaggevende rol bij de aankoop van bouwmaterialen? Welke kwaliteitselementen van bouwproducten vin-
den bouwers belangrijk? In hoeverre moeten uitvoerende partijen bestekvoorschriften opvolgen en hoe groot is 
hun eigen beslissingsruimte? Tot slot behandelt het hoofdstuk ‘Ketensamenwerking’ de omvang en aard van de 
samenwerkingsverbanden in de bouw. De focus in deze samenvatting ligt met name op de belangrijkste markt-
segmenten en opdrachtgevers en de rol van prijs en kwaliteit in de bouw.

Het BouwKennis Jaarrapport behandelt al 10 jaar lang de verdeling van de omzet per marktpartij in de bouwkolom. In 

de aankomende editie van het rapport wordt een tijdreeks gegeven van de resultaten, om zo inzicht in de conjuncturele 

en structurele verschuivingen te geven. 

De verschillende marktpartijen in de burgerlijke en utiliteitsbouw kunnen zich richten op vier hoofdsegmenten. Dat zijn 

achtereenvolgens nieuwbouw van utiliteitsgebouwen, renovatie en onderhoud aan utiliteitsgebouwen, woningnieuwbouw 

en onderhoud en renovatie aan woningen. Daarnaast is er nog een vijfde restcategorie, met activiteiten zoals advies, 

GWW of transformatie.

De hoofdsegmenten waar traditioneel het grootste aandeel van de omzet wordt behaald, verschillen uiteraard per markt-

partij. Zo is voor klusbedrijven de woningrenovatie veruit de belangrijkste markt en moet de ontwikkelaar het vooral van 

de woningnieuwbouw hebben. 
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Architecten

Architecten zijn nog altijd met name actief in de woningbouw. 

Zowel nieuwbouw als onderhoud en renovatie van woningen komt 

uit op 27% van de omzet in 2014. Onder andere bij architecten valt 

op dat zowel voor de woningbouw als utiliteitsbouw het onderhoud- 

en renovatiesegment structureel toeneemt. Waar architecten in 

2005 inschatten dat 9% van de omzet in het onderhoud van utili-

teitsgebouwen werd behaald, is dit in 2014 16%. De omzet vanuit 

woningonderhoud loopt op van 16% naar 27%. De bestaande voor-

raad lijkt dus in toenemende mate het domein van de architect. Het 

percentage van de omzet vanuit nieuwbouw is wel nog altijd groter.

Hoofdaannemers B&U

De behaalde omzet door hoofdaannemers B&U uit woningrenova-

tie (25%), woningnieuwbouw (26%) en utiliteitsnieuwbouw (27%) 

scoorden in 2005 een ongeveer gelijk aandeel. Hoofdaannemers 

B&U geven momenteel echter aan dat bijna 40% van hun omzet 

vanuit  onderhoud en renovatie van woningen komt. Beide nieuw-

bouwsectoren daalden naar 19%. Renovatie en onderhoud aan 

utiliteitsgebouwen is wel gestegen, maar niet zo spectaculair als 

bij woningen. 

Figuur 2.1 Omzetverdeling naar hoofdsector onder 

architecten, 2005 – 2014 (in %)

Bron: BouwKennis, juni 2014

*interpolatie

Figuur 2.2 Omzetverdeling naar hoofdsector onder 

hoofdaannemers B&U, 2005 – 2014 (in %)

Bron: BouwKennis, juni 2014

*interpolatie
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Bouwbrede verschuiving

Naast de genoemde architect en aannemer B&U neemt het percentage behaalde omzet uit onderhoud en renovatie 

ook toe bij klusbedrijven en onderaannemers. Bij installateurs is de stijging in aandeel relatief klein en doet zich vooral 

voor in onderhoud en renovatie van utiliteitsgebouwen. Van alle doorgemeten partijen nam het procentuele aandeel van 

renovatie onder ontwikkelaars het meest toe. 

Het BouwKennis Jaarrapport geeft duidelijk weer dat het behaalde percentage van de omzet uit het nieuwbouwsegment 

in circa 10 jaar is afgenomen. Waar marktpartijen in 2005 inschatten dat zo’n 44% van de omzet in het nieuwbouwseg-

ment werd behaald, is dit in 2014 34%. Gemiddeld behalen de marktpartijen in 2014 54% van hun omzet uit onderhoud 

en renovatie.

Structurele veranderingen 

Het instorten van de woningnieuwbouw en de utiliteitsnieuwbouw spelen uiteraard een cruciale rol in de beschreven ver-

schuivingen. De nieuwbouwmarkt nam sterker af dan die voor renovatie en onderhoud, waardoor het aandeel behaalde 

omzet in laatstgenoemde segment toeneemt. Door de jaren heen hebben de partijen waarvoor dit mogelijk was echter 

ook daadwerkelijk hun focus verlegd richting onderhoud en renovatie. 

De verschuiving is niet alleen conjunctureel van aard. Structurele veranderingen spelen een net zo grote rol. Zo zorgt 

de focus op duurzaamheid bijvoorbeeld voor meer aandacht en kansen in de bestaande voorraad. Daarbij komt dat er 

enorme uitdagingen liggen op het gebied van leegstand en dat de frequente uitrol van zeer grote nieuwbouwprojecten 

verleden tijd is.

De bouw wordt vaak bestempeld als een traditionele sector die verandering niet hoog in het vaandeel heeft staan. De 

aanjagende krachten die verandering noodzakelijk maken, waren de afgelopen jaren echter groot en zullen dit ook de 

komende jaren nog zijn. Partijen springen in op deze nieuwe werkelijkheid. Ontwikkelaars kunnen in de toekomst bij-

voorbeeld meerwaarde bieden als coördinator van transformatieprojecten. Voor architecten ligt er wellicht een kans in 

het bieden van advies rondom renovatieprojecten. Dit betekent dat de rolverdeling binnen segmenten aan verandering 

onderhevig is, er nieuwe verdienmodellen ontstaan en dat DMU’s veranderen. 

Selectiecriteria in de installatiefase

In de bouwsector is de rol van de prijs traditioneel groot, omdat aanbestedingen van oudsher het middel zijn om opdrach-

ten toe te kennen aan bouwers. Een belangrijke aanname die in het BouwKennis Jaarrapport 2014-2015 wordt gedaan 

is dat dit mechanisme een bepalende invloed heeft op de manier waarop bouwmaterialen worden geselecteerd. Is kos-

tenminimalisatie het doorslaggevende selectiecriterium voor bouwmaterialen?

Om dit te achterhalen is aan de verschillende marktpartijen in de bouwketen gevraagd naar hun belangrijkste keuzecri-

teria voor bouwmaterialen per bouwfase (ruwbouw, afbouw en installatie). Voor de selectiecriteria in de ruwbouwfase 

zijn de volgende marktpartijen onderzocht: architecten, advies en bouwmanagementbureaus, hoofdaannemers B&U, 

installateurs en ontwikkelaars. Voor de afbouwfase zijn hier de onderaannemers aan toegevoegd, bij de installatiefase 

zijn dit de installateurs. Om de marktpartijen te dwingen hun allerbelangrijkste criterium te geven, is gekozen voor een 

single response vraag: uit de antwoordopties konden zij maar één keuze maken. 

Installateur: regelgeving

Voor alle fasen geldt dat kostenminimalisatie niet het meest wordt genoemd als belangrijkste criterium bij de keuze voor 

bouwmaterialen. Deze rol is weggelegd voor het selectiecriterium ‘betrouwbaarheid en consistentie van het product’. Dit 

geldt met name voor de installatiefase, waar het overtuigend het vaakst als belangrijkste keuzecriterium wordt genoemd 

(41%). Vooral architecten (60%) noemen betrouwbaarheid en consistentie het belangrijkste selectiecriterium in de instal-

latiefase. Bij de overige partijen ligt dat aandeel tussen de 28% en de 38%. 
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Opvallend is dat installateurs betrouwbaarheid 

en consistentie van het product het minst vaak 

noemen van alle partijen. Zij wijzen dan weer 

relatief vaak naar regelgeving. Ook de andere 

partijen vinden regelgeving een belangrijk 

keuzecriterium in de installatiefase. Dit heeft 

ongetwijfeld te maken met de steeds strenger 

wordende energieprestatieregels, wat deels is 

op te lossen met efficiëntere installaties. Voor 

advies- en bouwmanagementbureaus is duur-

zaamheid een belangrijk criterium. 

Kostenminimalisatie

Kostenminimalisatie is in de installatiefase relatief belangrijk voor hoofdaannemers B&U, installateurs en ontwikkelaars. 

Het blijkt echter dat kostenminimalisatie lang niet altijd het belangrijkste selectiecriterium is. Wanneer wordt gekeken 

naar de verschillende fases, blijkt dat kostenminimalisatie in de ruwbouwfase de grootste rol speelt als selectiecriterium. 

Keuze leverancier

De bouwketen kenmerkt zich als een competitieve markt met een aanbestedingscriterium dat vaak is gebaseerd op de 

laagste prijs. Desalniettemin blijkt de prijs niet allesbepalend bij de keuze voor bouwproducten. Overigens blijkt uit het 

rapport dat prijs bij de keuze voor de leverancier van het gekochte product een veel grotere rol speelt. Op de kwaliteit 

van de producten wordt niet beknibbeld, maar er wordt wel heel goed gekeken welke leverancier de laagste prijs biedt.

Figuur 2.3 Belangrijkste criterium bij de keuze voor bouwmaterialen in 

de installatiefase (in %)

Bron: BouwKennis, juni 2014
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Marketing in de bouw
€

In Deel III wordt gekeken of het marketingbeleid van toeleverende partijen aansluit bij de wijze van oriënteren 
van bouwpartijen. Wat is het marketingbudget van toeleverende partijen in de bouw en wat is het aandeel van 
de verschillende aspecten? Wat zien zij als de grootste marketinguitdagingen voor het komende jaar? Welke 
marketinginstrumenten staan centraal in het beleid van fabrikanten en handelaren? En via welke kanalen oriën-
teren uitvoerende partijen zich op bouwmaterialen? Wat is de rol van social media in het zoekgedrag? Welke 
overkoepelende vraagstukken bepalen het zoekgedrag van afnemers het komende jaar?

Onder afnemers vallen in dit geval de volgende partijen: architect, onderaannemer, installateur, corporatie, advies- en 

bouwmanagementbureau’s, hoofdaannemer B&U, klusbedrijf en ontwikkelaar. Wanneer gesproken wordt over ‘de toele-

vering’ wordt een combinatie van de ondervraagde fabrikanten en handelaren bedoeld.

Social media en content zijn belangrijke elementen in een inbound marketingstrategie. In deze samenvatting wordt 

belicht hoe beide middelen momenteel worden ingezet door de toelevering.

Social media

Social media hebben hun weg in de marketingmix van 

de toelevering duidelijk gevonden. Van de fabrikanten 

en handelaren geeft gemiddeld maar 9% aan dat social 

media geen onderdeel zijn van de marketingstrategie. 

Bovendien noemt de helft social media als communica-

tiemiddel dat het komende jaar belangrijker wordt voor de 

organisatie. Wanneer specifiek wordt gevraagd of social 

media de komende twee jaar een belangrijker onderdeel 

van de marketingstrategie worden, blijkt dit in 70% van de 

gevallen zo te zijn.

Figuur 3.1 Inzet social media komende twee jaar belangrijker 

onderdeel van marketingstrategie (in %)

Bron: BouwKennis, juni 2014  
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Social media worden door afnemende partijen echter 

nog zelden als favoriet oriëntatiemiddel genoemd. Ook 

wanneer wordt gekeken naar specifieke manieren van ori-

entatie, leggen ze het vaak af tegen de meer traditionele 

middelen als vakbladen en beurzen. Social media worden 

door gemiddeld 8% van de afnemers gezien als meest 

geschikte middel om op de hoogte te blijven van trends 

in het vakgebied, 7% vindt het de meest geschikte manier 

voor het inwinnen van actuele marktinformatie. Als meest 

geschikte middel voor de oriëntatie op merken en produc-

ten en voor het op doen van inspiratie voor toekomstige 

projecten wordt het medium minder genoemd.

Ondanks dat social media een relatief kleine rol lijken te hebben in de zakelijke oriëntatie, zijn afnemers hier zelf wel 

degelijk actief. LinkedIn is het meest gebruikte social medium binnen de bouwketen. Door de afnemers wordt LinkedIn 

gemiddeld veruit het meest genoemd (57%) als social medium dat wordt gebruikt (of ooit is gebruikt) voor zakelijke doel-

einden. Van de toeleveranciers waarbij social media momenteel onderdeel is van de marketingstrategie, noemt zeven 

op de tien LinkedIn als kanaal dat hierbij wordt ingezet.

Figuur 3.2 Meest geschikte oriëntatiemiddel per vraagstuk 

en activiteit (in %)

Bron: BouwKennis, juni 2014
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Figuur 3.3 Social media ingezet voor zakelijk gebruik (top-5, in %)

 Architect Ontwikkelaar* Advies- en Corporatie Installateur Hoofdaan- Onderaan- Klus-

   bouwman.    nemer B&U  nemer  bedrijf

LinkedIn 83  76  75  70  53  48  39  18 

YouTube 37  24  29  52  23  35  33  26 

Facebook 27  36  24  33  40  35  41  29 

Google+  24  12  19  33  28  27  20  24 

Twitter 15  40  16  39  30  29  20  8 

Geen 10  16  13  9  7  13  18  34 

Anders 0  0  0  0  2  0  0  0 

Weet niet/geen mening 5  4  3  3  7  17  8  8 

Bron: BouwKennis, juni 2014

*Uitkomsten indicatief in verband met onderzoekspopulatie
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Het delen van kennis wordt door de toelevering zelden als specifieke reden genoemd om social media in te zetten. Het 

onderhouden van direct contact met de doelgroep en klantenbinding worden het vaakst genoemd. Ook het verbeteren 

van de zichtbaarheid van merken is een vaakgenoemde reden voor de inzet van social media. Op enige afstand volgen 

imagoverbetering en het genereren van leads.

De toelevering gebruikt social media duidelijk als kanaal en afnemers zijn hier ook aanwezig. Afnemers maken veelvuldig 

gebruik van social media maar benutten het zelden als oriëntatiemiddel. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de toe-

levering nog niet de informatie biedt die er voor zorgt dat social media ook daadwerkelijk een geschikt oriëntatiemiddel 

zijn voor de doelgroep.

Figuur 3.4 Belangrijkste redenen om social media in te zetten (in %)

Bron: BouwKennis, juni 2014 
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Content

De inzet van content wordt de komende jaren naar verwachting belangrijker in de marketingstrategie van toeleveran-

ciers. Dit geldt vooral voor de fabrikanten. Een kwart van hen ziet de inzet van content als communicatieinstrument dat 

het komende jaar belangrijker wordt voor de organisatie. Ook wanneer er specifiek wordt gevraagd of het verspreiden 

van content de komende twee jaar een belangrijker onderdeel van de marketingstrategie wordt, blijkt een verwachte 

toename. Ruim 70% van de fabrikanten denkt dat dit het geval is, onder handelaren is dit 65%.

Figuur 3.5 Communicatieinstrumenten die het komende jaar belangrijker worden voor organisaties (in %)

Bron: BouwKennis, juni 2014 
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Figuur 3.6 Inzet content komende twee jaar belangrijker 

onderdeel van de marketingstrategie (in %)

Bron: BouwKennis, juni 2014  
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Toeleveranciers die nu al gratis content verspreiden noemen vooral de digitale nieuwsbrief als online middel. Er wordt ook 

relatief veel gratis informatie verspreid via social media, bijna de helft van de toelevering geeft dit aan. Het aandeel toeleve-

ranciers dat social media als onderdeel van de marketingstrategie ziet ligt echter veel hoger. Dit onderstreept de gedachte 

dat toeleveranciers social media wel gebruiken, maar lang niet altijd inzetten voor het delen van bruikbare informatie.

Waar het gratis offline content als onderdeel van de marketingstrategie betreft, worden presentaties en kennissessies 

gemiddeld het meest genoemd door de toelevering. Artikelen in uitgaven van derden en interviews worden vooral door 

fabrikanten genoemd.

Figuur 3.8 Gratis offline content die onderdeel is van de marketingstrategie (in %)

Bron: BouwKennis, juni 2014 
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Figuur 3.7 Gratis online content die onderdeel is van de marketingstrategie (in %)

Bron: BouwKennis, juni 2014 
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Digitale nieuwsbrieven en digitale magazines zijn de 

belangrijkste gratis online oriëntatiekanalen voor afne-

mers. Opvallend is dat dit beide media zijn die de ont-

vanger hoogstwaarschijnlijk op gezette tijden ontvangt. 

Tijden veranderen, maar dat neemt niet weg dat een groot 

aandeel van de partijen in de bouwketen vakgerelateerd 

nieuws nog altijd in de inbox ontvangt. Het kan ook zijn 

dat deze informatie simpelweg als beter of betrouwbaar-

der wordt gezien dan overige gratis beschikbare online 

informatie. Van de gratis online middelen wordt de digitale 

nieuwsbrief het vaakst als meest betrouwbaar bestem-

peld (40%), gevolgd door digitale magazines (27%). 

Waar 20% aangeeft social media te gebruiken als gratis 

online oriëntatiekanaal, noemt slechts 7% dit medium als 

meest betrouwbaar. Er dient opgemerkt te worden dat de 

betrouwbaarheid van de gratis online middelen voor veel 

partijen moeilijk te beoordelen is: gemiddeld 24% weet het 

niet of heeft geen mening.

Uit de gebruikte gratis offline content door afnemers blijkt 

dat vakbladen nog altijd een belangrijke rol spelen bij het 

bereiken van de bouwketen. Toeleveranciers lijken iets 

meer in te zetten op presentaties en kennissessies, welke 

ook vaak door afnemers worden genoemd.

Figuur 3.9 Gebruikte gratis online middelen om op de hoogte 

te blijven van het vakgebied (in %)

Bron: BouwKennis, juni 2014
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Figuur 3.10 Gebruikte gratis offline middelen om op de 

hoogte te blijven van het vakgebied (in %)

Bron: BouwKennis, juni 2014
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Tot slot gaat het themadeel in op de momenten in het bouwproces waar faalkosten kunnen worden terugge-
drongen. De bouwproductie bevindt zich op een laag niveau en dat zal voorlopig ook zo blijven, ondanks de 
verwachte productiestijging voor de komende jaren. Efficiëntie van het bouwproces is daarom een speerpunt 
voor onze sector. Inzicht in de factoren die daaraan kunnen bijdragen zijn daarom van essentieel belang. Het 
hoofdstuk ‘Faalkostenreductie’ gaat hier uitvoerig op in maar wordt in deze samenvatting niet besproken. Er is in 
plaats daarvan gekozen om in te gaan op het hoofdstuk ‘Toekomstscenario bouwsector’. In dit hoofdstuk werd 
de respondenten een aantal stellingen voorgelegd die de toekomst van de bouw kunnen veranderen. Stellingen 
over bouwtechniek en marktordening komen hierbij aan bod. Toeleverende partijen kunnen met de inzichten uit 
dit hoofdstuk hun marketingcommunicatie afstemmen op de gedachtewereld van de verschillende bouwpartijen.

Thema's
?

!

Respondenten is gevraagd een antwoord te geven op de vraag hoe zij denken dat de bouw er in 2025 uitziet. Zij kregen 

16 stellingen op basis van potentiële scenario’s voor toekomstige ontwikkelingen voorgelegd. Hierbij moesten zij aange-

ven hoe waarschijnlijk dit scenario is. Daarna werd aangegeven hoe groot de verwachte impact van het scenario zal zijn 

op het eigen bedrijf. Wanneer de kans of de impact heel groot is, werd een 7 gegeven. Bij een hele lage kans en impact 

was dit een 1. In deze samenvatting worden de belangrijkste 8 stellingen besproken.

De voorgelegde scenario’s zijn met zorg door BouwKennis samengesteld en geënt op eerder onderzoek, deskresearch 

en gesprekken met de markt. Ze zijn gebaseerd op een keur aan ontwikkelingen, variërend van toenemende internatio-

nale concurrentie tot de ontwikkeling van grootschalige herbestemming. Sommige van deze ontwikkelingen zijn trends 

die al geruime tijd voet aan de grond proberen te krijgen in de bouwsector. Anderen zijn meer conjunctureel van aard of 

gebaseerd op technische innovaties die nu nog enigszins in de kinderschoenen staan.

De verwachte waarschijnlijkheid en impact van de scenario’s vormen een goede benchmark voor hoe de bouwsector 

naar bepaalde ontwikkelingen kijkt en welke trends volgens de sector door zullen zetten. Hierop kan middels innovatie 

en dienstverlening worden ingesprongen. Daarnaast geeft het inzicht in de belevingswereld van de verschillende markt-

partijen. Dit is uiterst waardevolle informatie voor de (inbound) marketingstrategie.

Figuur 4.1 Scenario-analyse bouw in 2025

  Waarschijnlijkheid Impact

Klantgerichtheid en transparantie zijn kenmerkende factoren voor de bouwketen 5,0 4,6

Afnemende gemiddelde projectgrootte in de nieuwbouw 4,7 3,9

Standaard gebruik BIM in nieuwbouwprojecten 4,7 4,1

 Bron: BouwKennis, juni 2014
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Klantgerichtheid en transparantie zijn kenmerkende factoren voor de bouwketen

Klantgerichtheid en transparantie worden vaak gezien als de sleutelfactoren voor een professionaliseringsslag in de 

bouwketen. Ondanks dit besef lijken ze samen echter nog altijd de achilleshiel van de bouw te vormen. De vraag of 

klantgerichtheid en transparantie in 2025 daadwerkelijk kenmerkend zijn voor onze sector scoort gemiddeld een 5 voor 

waarschijnlijkheid. De impact wordt gemiddeld relatief hoog ingeschat. Dit is niet zo gek, het zal voor veel bedrijven een 

omslag vereisen. Ontwikkelaars en de handel geven hierbij het hoogste cijfer. Uitvoerende partijen die zich vaak aan het 

einde van het bouwproces bevinden zijn het meest sceptisch. Ook architecten en advies- en bouwmanagementbureaus 

geven een cijfer onder de 5 voor waarschijnlijkheid.

.

Figuur 4.3 Scenario in 2025: Klantgerichtheid en transparantie zijn kenmerkende factoren voor de bouwketen (cijfer 1 t/m 7)

Bron: BouwKennis, juni 2014
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Afnemende gemiddelde projectgrootte in de nieuwbouw

Het hoofdstuk ‘Woning- en utiliteitsnieuwbouw’ van het BouwKennis Jaarrapport gaat uitgebreid in op de Nederlandse 

nieuwbouwproductie. Daar kunt u lezen dat woningnieuwbouw zich de komende jaren enigszins zal herstellen, na enkele 

jaren van extreem lage productie als gevolg van de crisis. Ontwikkelaars anticipeerden op deze crisis door de gemid-

delde projectgrootte te verkleinen. Zal de afnemende gemiddelde projectgrootte ook tot en met 2025 nog een trend zijn? 

Deze ontwikkeling scoort gemiddeld een 4,7 op waarschijnlijkheid en een relatief lage 3,9 op impact. Het zijn de ontwik-

kelende partijen, ontwikkelaars en corporaties, die het hoogste cijfer geven voor waarschijnlijkheid. De toelevering geeft 

het hoogste cijfer voor impact op de eigen organisatie. Zij zullen de afnemende projectgrootte in de nieuwbouw direct 

koppelen aan een afname van het verwerkte materiaal.

Figuur 4.6 Scenario 2025: Afnemende gemiddelde projectgrootte in de nieuwbouw (cijfer 1 t/m 7)

Bron: BouwKennis, juni 2014
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Standaard gebruik BIM in bouwprojecten

BIM is een afkorting voor Building Information Model. In tegenstelling tot het traditionele ontwerp- en bouwproces wordt 

er tijdens het BIM-proces in één (3D) model gewerkt. Aan dit bestand wordt alle data gekoppeld die nodig is voor het 

ontwerpen, bouwen en beheren van een bouwwerk. Dit model wordt gebruikt door alle partijen die betrokken zijn bij het 

te realiseren project. De potentiële voordelen zijn enorm.

Ondanks de grote potentiële voordelen is BIM echter nog geen gemeengoed. Dit heeft diverse redenen, waaronder de bij 

BIM behorende leercurve, algemene acceptatie van innovaties en het feit dat BIM nauwe samenwerking tussen partijen 

vereist. De stelling dat BIM over ongeveer 10 jaar standaard is binnen nieuwbouwprojecten scoort een 4,7 op waarschijn-

lijkheid. Fabrikanten scoren het hoogst op waarschijnlijkheid en impact waar het BIM in de nieuwbouw betreft. Wanneer 

BIM gemeengoed is, zullen bouwmaterialen uiteraard BIM-proof moeten zijn, de producten moeten toepasbaar zijn binnen 

het model. Opvallend is de mate waarin corporaties BIM op de radar hebben staan, zeker op het gebied van nieuwbouw.

Figuur 4.7 Scenario 2025: Standaard gebruik BIM in nieuwbouwprojecten (cijfer 1 t/m7)

Bron: BouwKennis, juni 2014
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BouwKennis
Bouwen begint met BouwKennis. Want BouwKennis is dé marktinformatieleverancier voor de bouw-, vast-
goed- en installatiesector. BouwKennis volgt alle relevante bronnen uit de markt en doet gericht markton-
derzoek. Het resultaat: informatie waarop u kunt bouwen. BouwKennis geeft u een objectief beeld van alle 
marktkenmerken, trends en ontwikkelingen.

Bedrijven hebben behoefte aan betrouwbare marktinformatie. Het verzamelen en onderzoeken ervan kost echter veel 

tijd en capaciteit. Daarom doet BouwKennis dit voor u. Zo beschikt u over relevante en actuele marktinformatie zonder 

dat u hoeft te investeren in eigen onderzoek. U heeft direct de bouwstenen om uw marketingstrategie te bepalen. Een 

deel van de vragen uit de markt beantwoordt BouwKennis met informatie uit bestaande bronnen. Voor andere vragen 

verricht BouwKennis eigen, doelgericht en onafhankelijk marktonderzoek. BouwKennis werkt hierin nauw samen met 

USP Marketing Consultancy. Dat betekent unieke informatie.  

Meer dan duizend organisaties hebben het gemak en de unieke informatie van BouwKennis al ontdekt. Zij gebruiken de 

marktinformatie als basis voor hun strategie en beleid. Omdat niet alle bedrijven dezelfde informatiebehoefte hebben, 

heeft BouwKennis verschillende producten. Een deel van de marktinformatie wordt u periodiek toegestuurd wanneer u 

zich abonneert op één van de uitgaven van BouwKennis. Andere marktinformatie is los te koop.

Abonnementen
BouwKennis Update

Wilt u snel op de hoogte zijn van de meest actuele ontwikkelingen in de markt? Dat biedt de BouwKennis Update, een digi-

tale nieuwsbrief die 13 keer per jaar verschijnt. Met de meest actuele en interessante feiten, trends en marktontwikkelingen. 

BouwKennis KwartaalVisie

De BouwKennis KwartaalVisie is de uitgave voor marketingprofessionals en beleidsmakers in de bouw. Op serieuze maar 

toegankelijke wijze laat het blad vier keer per jaar de bouwproductie en -conjunctuur de revue passeren zodat u in één 

oogopslag ziet hoe de bouw ervoor staat en welke kant deze op beweegt. Daarnaast wordt in ieder nummer een actueel 

thema belicht via onderzoek en interviews met experts. Deze combinatie van cijfers, exclusief onderzoek en visie maakt 

dit blad onmisbaar voor wie goed op de hoogte wil zijn en zijn vak beheerst.

BouwKennis Basis

BouwKennis Basis is het pakket waarmee u op de hoogte blijft en inzicht krijgt in de gehele bouwkolom. Met Basis heeft 

u onder andere toegang tot een uitgebreide online kennisdatabank. Hierin vindt u marktinformatie om uw strategie te 

bepalen, zoals ontwikkelingen in bouwvolumes en trends in de markt. Daarnaast biedt deze kennisdatabank informatie 

over bijvoorbeeld mediagedrag en beurzen waarmee u uw strategie concreet kunt maken. Behalve toegang tot de ken-

nisdatabank biedt BouwKennis Basis u de volgende voordelen:

• BouwKennis Managementsamenvatting   • BouwKennis KwartaalVisie (4 maal per jaar)

• Exemplaar van het BouwKennis Jaarrapport   • BouwKennis Update (13 maal per jaar)

• Toegang voor twee personen tot de BouwKennis Jaarbijeenkomst  • Korting op multi-cliënt onderzoek
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Losse producten/diensten
BouwKennis Monitoren

Behoefte aan meer specifieke informatie over een bepaald marktsegment? Om te voorzien in de informatiebehoefte van 

meerdere bedrijven voert BouwKennis regelmatig Monitoren uit. De vragenlijsten worden in overleg met klanten opge-

steld. Dankzij het multi-cliënt karakter van het onderzoek zijn de kosten relatief beperkt. Voorbeelden van onderwerpen 

voor Monitoren die in 2014 uitkomen, zijn:

• Gemeentewerken Scan • BIM (ketensamenwerking)   

• Communicatie Monitor (online & offline) • Corporatiesector in Beeld

• Onderhoud & Renovatie in Detail

BouwKennis Jaarbijeenkomst

Ieder jaar organiseert BouwKennis in september een evenement dat u niet mag missen: de BouwKennis Jaarbijeenkomst. 

Deze Jaarbijeenkomst wisselt ieder jaar van thema, waarbij BouwKennis autoriteiten uitnodigt als gastsprekers. 

Bovendien wordt de BouwKennis Marketing Jaarprijs uitgereikt voor de meest originele, vernieuwende marketingactivi-

teit in de bouw-, woon-, vastgoed- en installatiesector. Daarnaast is het een perfecte gelegenheid om te netwerken met 

beleidsmakers uit de bouwkolom.  

BouwKennis Marketing Score Card

BouwKennis Marketing Score Card biedt structureel inzicht in vier essentiële zaken:

• Omvang van uw markt   • Klanttevredenheid van uw organisatie

• Bekendheid van uw merk   • Trends in uw markt

De BouwKennis Marketing Score Card is gebaseerd op een multi-cliënt onderzoek en heeft een gestandaardiseerde 

aanpak. Daardoor krijgt u tegen relatief beperkte kosten een gestructureerd en periodiek inzicht in uw eigen prestaties en 

die van uw concurrenten. Voor ieder onderwerp wordt een specifiek onderzoek uitgevoerd en krijgt u een uniek rapport. 

De onderzoeken worden uitgevoerd door USP Marketing Consultancy.

WoonKennis Totaalabonnement 

WoonKennis is dé leverancier van informatie over de woonconsument en onderzoekt het gedrag, de wensen en de 

behoeften van de woonconsument. WoonKennis houdt bovendien alle actuele marktontwikkelingen in de gaten en voert 

zelf onderzoek uit onder consumenten. WoonKennis biedt onder andere een Totaalabonnement waarmee u toegang 

krijgt tot een uitgebreide online kennisdatabank met essentiële informatie. Daarnaast biedt het Totaalabonnement u een 

exemplaar van het WoonKennis Jaarrapport, een vierwekelijkse digitale nieuwsbrief, een maandelijkse managementsa-

menvatting en de mogelijkheid vragen te stellen aan de vakredactie per telefoon of e-mail.

Contact

Heeft u vragen over één van onze producten of wilt u weten hoe BouwKennis uw bedrijf met marktinformatie kan ondersteu-

nen? Neem dan contact op met het team van BouwKennis (T 010 2066996). Kijk voor meer informatie op www.bouwkennis.nl.


