
BouwKennis Expert is beschikbaar als een aanvullende module op de bestaande abonnementen BouwKennis 

Basis en Pro. Het is een dashboard met tools in het online portal BouwKennisData. 

BOUWKENNIS EXPERT BESTAAT UIT:

› BouwKennis Datamodel Nieuwbouw

› BouwKennis Datamodel Renovatie

› BouwKennis Data Begrotingstool

BOUWKENNIS EXPERT

Wil jij meer dan alleen marktinformatie? Wil jij in control zijn over de data en zelf selecties maken en scenario’s testen? 
Dan is BouwKennis Expert de ideale tool voor jou. Voor zowel de nieuwbouw- als de renovatiemarkt krijg je gedetailleerde 
productiecijfers, plus de mogelijkheid om zelf prognoses te maken op basis van een aantal invoermogelijkheden. 
BouwKennis Expert is daarmee een praktische tool voor het doorrekenen van je strategische plannen en het verdelen 
van je salesbegroting.
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BOUWKENNIS DATAMODEL NIEUWBOUW 
Het BouwKennis Datamodel nieuwbouw rekent het aantal opgeleverde woningen door op 

allerlei niveaus:  

• type opdrachtgever (particuliere opdrachtgevers, bouwers voor de markt, corporaties) 

• eigendomsvorm (koop en huur) 

• woningtype 

 

De doorberekening vindt plaats op basis van de koppeling van een aantal zeer grote datasets, zoals de BAG en de verleende 

vergunningen van het CBS. Daarnaast is het model in staat om een prognose te geven voor de verschillende segmenten. 

 

Het model heeft een aantal inputs die handmatig aan te passen zijn. Dit maakt het mogelijk om eigen scenario’s te 

formuleren en de impact ervan op jouw productgroep te simuleren. 

 

Datamodel Nieuwbouw geeft kortom: 

› Kwantitatief gefundeerde prognoses en segmentatie van de bouwproductie  

› Simulatie van de impact op de nieuwbouw van een aantal modelinputs



MEER INFORMATIE

BouwKennis

Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam

T 010 206 69 96

W  www.bouwkennis.nl

SOCIAL

www.bouwkennisblog.nl

www.facebook.com/BouwKennisBlog

CONTACT

Maurice van Dijk E maurice.van.dijk@bouwkennis.nl T 06 1524 93 72

Janneke Filius E janneke.filius@bouwkennis.nl T 06 2526 67 78

Jacco Ridderhof E jacco.ridderhof@bouwkennis.nl T 06 5266 44 18

Arian Boer E arian.boer@bouwkennis.nl T 06 1536 15 84

BOUWKENNIS EXPERT

BOUWKENNISDATA
Deze aanvullende module verschijnt als interactieve rekentool op 

BouwKennisData, waarin jij als gebruiker zelf parameters kunt aanpassen 

of berekeningen kunt uitvoeren. De data is samengesteld uit datasets zoals 

BAG, een veelvoud aan openbare databronnen zoals het CBS en eigen 

onderzoek door BouwKennis.

BOUWKENNIS DATAMODEL RENOVATIE 
Het Datamodel Renovatie geeft op productgroepniveau een raming van de afzet op de 

woningrenovatiemarkt. Dit economisch model werkt op basis van relaties tussen de afzet van jouw 

productgroep en ontwikkelingen op de woningmarkt. 

 

Het model heeft een aantal inputs die handmatig aan te passen zijn, zoals het aantal verhuizingen en de economische 

groei. Dit maakt het mogelijk om eigen scenario’s te formuleren en de impact ervan op jouw productgroep te simuleren. 

 

Datamodel Renovatie geeft kortom: 

› Een kwantitatief gefundeerde voorspelling van jouw productgroepafzet 

› Simulatie van de impact op jouw productgroep van een aantal scenario’s voor de woningmarkt 

Wil je een fijnmaziger beeld van de consumenten die jouw productgroep hebben afgenomen? Dan is het Marketing 

Dashboard mogelijk iets voor jou. Hierin wordt op productgroepniveau weergegeven wat de belangrijkste 

achtergrondkenmerken zijn van jouw eindklanten (leeftijd, huishoudenstype, inkomen, woonduur, bouwjaar, etc.).

BOUWKENNIS DATA BEGROTINGSTOOL
De Begrotingstool maakt een regionale doorvertaling van de bouwproductie naar regio (landsdeel). De 

bouwproductie wordt weergegeven op algemeen niveau (woningen, metrage utiliteit). Hiermee stelt de 

Begrotingstool je in staat om in grote lijnen de regionale impact op jouw markt te bepalen.  

 

Wil je een fijnmaziger beeld van de activiteit binnen jouw regio’s? Dan is het Sales Dashboard mogelijk iets voor jou. 

Daarin wordt de regionale impact op jouw productniveau weergegeven voor woningbouw en woningrenovatie.
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KOSTEN
De aanvullende module op de BouwKennis Basis of Pro Abonnement kost € 4.500,-.

www.bouwkennis.nl/bouwkennisdata


