
Ieder jaar onderzoekt BouwKennis de Nederlandse renovatiemarkt middels een groot enquête-onderzoek. De ruim 

6.000 beantwoorde vragenlijsten zijn de basis voor een unieke dataset over woningen, bewoners en uitgevoerde 

klussen. Op basis van deze informatie bieden we inzicht in (meerjarige) trends en ontwikkelingen in onderhoud, 

verduurzaming en renovatie in woningen. Bovendien leggen we de verbanden tussen de verschillende typen 

woningen, huishoudens en verhuis- en klusgedrag bloot. 

KANSEN IN DE 
WONINGMARKT

De druk op de woningmarkt houdt aan. Het aanbod is bijzonder laag, maar het aantal verkopen nam in 2020 en begin 2021 
juist iets toe. Heeft corona de woonwensen veranderd? Heeft het verplicht thuiszitten gezorgd voor meer behoefte aan 
buitenruimte of thuiswerkplekken? Hoe is dat van invloed op de verhuisbewegingen van huishoudens en het klusgedrag 
in woningen? En wat zie je daarvan terug op klusniveau? Zijn verhuisden en niet-verhuisden meer gaan klussen om de 
woning naar hun zin te maken, of zorgen hoge woningprijzen voor beperkte financiële ruimte voor verbouwingen?

MET DIT RAPPORT WEET JE

› Installed base: hoe zien de verschillende woningtypen er uit qua materiaal en installaties?

› Doelgroepen: welke huishoudens (samenstelling, inkomen, leeftijd) wonen in welke woningen?

› Verhuisgedrag: welke huishoudens verhuizen (en waarheen) en welke niet?

› Klusgedrag: welke klussen voeren de verschillende doelgroepen in de verschillende woningtypen uit? 

 Hoe wordt daarvoor georiënteerd? Wie voert de klus uit?

De verhuiscarrière in verhuisbewegingen en verhuis-

geneigdheid (in %) 

Bron: BouwKennis, 2018
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De klussen die uitgevoerd worden in de 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).

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?

• Wat zijn de basiskenmerken van het oriëntatiegedrag?

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

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


