
BOUWKENNIS JAARRAPPORT NEDERLAND

Al jarenlang is het BouwKennis Jaarrapport een onmisbaar instrument bij het ontwikkelen van strategische plannen bij veel 

commercieel beleidsmakers in de bouwsector. Het BouwKennis Jaarrapport biedt je inzicht in trends en ontwikkelingen die je direct 

kunt inzetten voor je (marketing-)plannen. Zorg voor nieuw succes in 2016 aan de hand van het BouwKennis Jaarrapport.

Het BouwKennis Jaarrapport is zo opgebouwd dat het direct 

aansluit op je ondernemingsplan of marketingplan. Het biedt 

direct handvaten om op verder te bouwen waardoor je snel 

en effectief je plannen voor het komende jaar kunt creëren. 

Het rapport omvat bijvoorbeeld aan de hand van de DESTEP-

methode de belangrijkste demografische, economische, 

sociaal-maatschappelijk, technologische, ecologische en 

politieke ontwikkelingen. Maar ook nieuwe ontwikkelingen 

zoals de digitalisering van de bouwplaats worden behandeld 

in het rapport. 

Ook in deze versie van het BouwKennis Jaarrapport worden 

uiteraard uitgebreid de productie- en prognosecijfers 

behandeld. 

 

KOSTEN

€ 595,- een extra exemplaar kost je € 100,-. Het BouwKennis 

Jaarrapport Nederland is onderdeel van het BouwKennis Basis 

abonnement.  

DIT RAPPORT BIEDT DE VOLGENDE INFORMATIE

• De productie- en prognosecijfers voor de woning- en de utiliteitsbouw t/m 2017

•	 Externe	analyse	van	de	bouw	volgens	de	DESTEP-methode:	wat	zijn	de	belangrijkste	demografische,	economische,	

 sociaal-maatschappelijk, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen?

• Marktsegmenten en opdrachtgevers: uit welke segmenten behalen de uitvoerende bouwers hun omzet in de jaren 2005-2015?  

 Hoe is het verloop van de orderportefeuilles? Voor welke type opdrachtgevers werken de bouwers? 

• Inzicht in de DMU rondom inkoop en toepassing van bouwmaterialen: welke partijen zijn bepalend voor de inkoop en 

 toepassing van bouwmaterialen? Wat zijn de beslissingscriteria van uitvoerende partijen ten aanzien van bouwmaterialen?

• Strategische positionering: een analyse aan de hand van de theorieën van Ansoff, Treacy en Wiersema en Porter. Zoeken 

 de marktpartijen nieuwe marktsegmenten op, gaan zij voor nieuwe producten/diensten? Gaan zij voor kostenleiderschap, 

 goede klantrelaties of excellente producten? 
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• Oriëntatieproces: hoe oriënteren de voorschrijvende en uitvoerende partijen in de bouwkolom zich op bouwmaterialen? 

 Welke informatiebronnen gebruiken zij? Bij welke aankoopkanalen kopen zij in?

• Marketing bij toeleveranciers: hoe proberen fabrikanten en handelaren de bouwkolom te bereiken? Aan welke activiteiten 

 besteden zij hun marketingbudget? Welke communicatiekanalen zetten zij in?   

• Toekomst van Prefab: inzicht in toepassingen van prefab bouwdelen en de mening van de bouwkolom over de 

 toekomst ervan. 

• Faalkosten in 15 jaar onderzoek: een overzicht van de omvang, de veranderende mening over faalkosten en oplossingen 

 voor de toekomst.

• Digitalisering van de bouwplaats: hoe staat de bouwkolom tegenover het gebruik van smartphones en tablets op de 

 bouwplaats? Wat is de impact ervan op de bouw?


