
BOUWKENNIS CONSUMENT

Het bepalen van een succesvolle strategie start met het in kaart brengen van de huidige markt en de te verwachten 
ontwikkelingen. Met BouwKennis Consument ben je in één klap verzekerd van alle essentiële strategische markt- en 
marketinginformatie over de woonconsument. Hoe groot is je potentiële doelgroep? Wie voert er welke werkzaamheden 
uit? Hoe oriënteren consumenten zich? Hoeveel woningen worden er gebouwd? Wat zijn de belangrijkste trends? Deze en 
andere cruciale vragen beantwoord je voortaan snel en eenvoudig.

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

BouwKennis Basis en Pro. Het vult de BouwKennis abonnementen aan met informatie waardoor je niet alleen op 

de hoogte bent van de informatie over de B2B-markt, maar ook weet wat er in de B2C-markt omgaat.

De rapportages behorend bij deze aanvullende module zijn deels in PDF en deels in het online portal 

BouwKennisData gemaakt. In het portal maak je gebruik van Power BI en geven we de rapporten dynamisch weer in 

de vorm van dashboards. Hierdoor krijg je meer vrijheid om zelf met de data te werken en haal je de voor jou meest 

relevante inzichten uit de beschikbare data. 

 

BOUWKENNIS CONSUMENT BESTAAT UIT:

› Toegang tot dashboards in BouwKennisData

› Maandelijkse Managementsamenvatting Consument (in PDF en in BouwKennisData)

› Het rapport Kansen in de Woningmarkt 

› 25% korting op een Marketing Dashboard en/of Sales Dashboard

BOUWKENNISDATA
Afhankelijk van het type data is er:

 Toegang tot rapporten in PDF waarin verhalende analyses met 

 ondersteunende figuren en tabellen worden gemaakt.

 Toegang tot dashboards in BouwKennisData, waarin data op een 

 overzichtelijke manier wordt gepresenteerd.
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www.bouwkennis.nl/bouwkennisdata

VOORDELEN BOUWKENNIS CONSUMENT

› Alle relevante marktinformatie op één plaats beschikbaar

› Data waarmee je zelf aan de slag kunt via dynamische dashboards

› Unieke data tot je beschikking over renovatiegedrag (kenmerken van bewoners en type woningen) op het niveau  

 van specifieke werkzaamheden

› Altijd up-to-date en onafhankelijk

› Kosten- en tijdbesparend



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

KANSEN IN DE WONINGMARKT
De klussen die uitgevoerd worden in bestaande woningvoorraad zijn afhankelijk van de woningen (wat kan daarin 

gedaan worden?) van de bewoners (wat willen ze en wat kunnen ze betalen?) en van de gelegenheid om klussen uit 

te voeren (bijvoorbeeld direct na een verhuizing). Deze onderdelen hebben we in relatie tot elkaar onderzocht en 

gerapporteerd. Bij de analyse gaan we uit van de verschillende fasen in de wooncarrière: elke levensfase gaat gepaard 

met specifieke wensen en mogelijkheden. De resultaten worden in rapportvorm gepresenteerd (PDF).

BOUWKENNIS CONSUMENT

Met de unieke doorsnede van de Nederlandse renovatiemarkt beantwoordt BouwKennis tal van relevante vragen over 

jouw productgroep en markt. Bijvoorbeeld:

• Hoe is de woningvoorraad opgebouwd?

• Welke materiaaltypen zijn toegepast in Nederlandse woningen?

• Welke renovaties worden op jaarbasis uitgevoerd? 

• Wie voert deze renovaties uit? En op welk moment in de wooncarrière?

• Hoe ziet het oriëntatiegedrag eruit op klusniveau?

KOSTEN
Deze aanvullende module op het BouwKennis Basis of Pro Abonnement kost € 1.100,-A
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WOONCARRIÈRE: 
Wat zijn de bewegingen 
van huishoudens door de 

woningvoorraad?

VOORRAAD EN BEWONERS: 
Wie woont waar, hoe zien 

woningen eruit?

KLUSGEDRAG: 
Wie voert welke klus uit?  

Oriëntatiegedrag per klus/groep.

VERHUISGEDRAG
- Starter/doorstromer
- Woningtype nieuw-oud

BEWONERS
- Huishoudenstype
- Leeftijd
- Inkomen

VOORRAAD
- Installed base
- Woningtype
- Bouwperiode
- Eigendom

BEWONERS

VOORRAADKLUSGEDRAG
(Bestaande bewoners)
- Wooncarrière perspectief
- Leeftijd/woonduur/eigendom
- Woningtype

MANAGEMENTSAMENVATTING CONSUMENT
Iedere laatste vrijdag van de maand wordt de Managementsamenvatting binnen jouw BouwKennisData omgeving 

bijgewerkt met een overzicht van de belangrijkste indicatoren voor de woonsector. Hierin vind je onder andere: 

macro-ontwikkelingen, allerhande indicatoren over consumentengedrag, cijfers over de woning- en hypotheekmarkt 

en cijfers over de renovatie- en onderhoudsmarkt.

KLUSGEDRAG
(Na verhuizing)
- Wooncarrière perspectief
- Leeftijd/woonduur/eigendom
- Woningtype


