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Het herstel van de Nederlandse economie en woningmarkt zet de komende jaren verder door. Dit is goed nieuws voor de 

woonconsument, die na jaren van vertraging weer de kans krijgt om zijn woonwensen daadwerkelijk te realiseren. Jij wil daar natuurlijk 

optimaal van profiteren. Het WoonKennis Jaarrapport 2015/2016 helpt je hierbij door het totale speelveld rondom klusgedrag in kaart 

te brengen.

Het rapport biedt je in een oogopslag een overzicht van de markt 

voor onderhoud en renovatie (verdeling DHZ/professional). 

Daarnaast wordt de marktomvang van klussen door de 

particulier uitgebreid in kaart gebracht (aantal klussen/uitgaven 

aan klussen). Ook weet je na het lezen van het rapport hoe het 

aankoop- en oriëntatiegedrag rondom verschillende klussen in 

elkaar steekt. En wat is de invloed van ‘de nieuwe economie’ op 

het klusgedrag? Willen jouw klanten ook 24-uur per dag contact 

op kunnen nemen over hun bestelling? In welke mate bepaalt 

een review of een klusproduct wordt aangeschaft? Je leest het 

in het WoonKennis Jaarrapport 2015/2016. Speciale aandacht 

is er voor mediagebruik rondom klussen, zodat je tevens het 

maximale rendement uit je marketingcommunicatie euro haalt 

richting de woonconsument. 

Uniek is dat het rapport gebruik maakt van vier verschillende 

profielschetsen rondom klusgedrag: outsourcer, decorator, 

handyman en renovator. Aan de hand van deze vier soorten 

‘klussers’ maak je nog makkelijker de vertaling naar jouw 

marketingstrategie. 

Het rapport richt zich in de basis op zes kluscategorieën: keuken, 

sanitair, decoratie, installatie, constructief en energiebesparing. 

MET DIT RAPPORT WEET JE

• Hoe de verdeling ‘doe-het-zelf’/professionals is op de renova-

tie- en onderhoudsmarkt

• Wat de relatie tussen de renovatie- en onderhoudsmarkt en 

de economie is

• Uit hoeveel klussen de renovatie- en onderhoudsmarkt bestaat 

en wat de waarde hiervan is

• Hoe de klantreis van jouw klusproduct eruit ziet en hoe je hier 

op in kan springen

• Welke online en offline woonbladen het beste bereik hebben 

onder de verschillende type klussers

• Op welke social media de verschillende klussers te vinden zijn 

en hoe ze deze media gebruiken

• In welke mate duurzaamheid daadwerkelijk een rol speelt bij 

de aanschaf van klusproducten

• Waar de woonconsument zijn klusproducten koopt en waarom 

• Hoe belangrijk online bestellen en aftersales is voor jouw klus-

product

KOSTEN

Basisrapport: € 595

ONDERVRAAGDE PARTIJEN

900 woningeigenaren

300 huurders



CONTACT
Maurice van Dijk E vandijk@bouwkennis.nl 

T 06 1524 93 72

Jacco Ridderhof E ridderhof@bouwkennis.nl

T 06 5266 44 18

MEER INFORMATIE
WoonKennis

Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam

T 010 206 69 96

W  www.woonkennis.nl

SOCIAL
@woonkennis

www.bouwkennisblog.nl

www.facebook.com/BouwKennisBlog
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INZICHT IN HET KLUS-, AANKOOP-, EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN DE VERSCHILLENDE TYPE KLUSSERS 

Ik ben 1 van 
de 18% van de 

Nederlanders die de 
afgelopen 12 maanden 

een installatieklus 
uitvoerde 

Net als de helft 
van de Nederlanders

die aan de keuken kluste, 
kocht ik mijn keuken-

producten in een 
fysieke winkel 

De bekendheid 
van het merk is voor mij 

zeer belangrijk wanneer ik 
energiebesparings-

producten koop 

De aftersales-
service bepaalt in sterke 
mate of ik DHZ-artikelen 

online bestel


