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ONLINE INFORMATIEBRONNEN
MONITOR

Vanuit de markt zien we dat de rol van zowel voorschrijvers als aannemers aan het veranderen is. Het is vaak een 
blackbox wie binnen een bedrijf bepalend is in de DMU. Ook is de digitalisatie van het bouwproces bezig aan een opmars 
en BIM is daardoor niet meer weg te denken. Bouwprofessionals gebruiken steeds meer online informatiebronnen en 
de toeleverende industrie investeert meer in het toegankelijk maken van online informatie. Wat zijn de belangrijkste 
online informatiebronnen die hiervoor worden gebruikt?

In de BouwKennis Online Informatiebronnen Monitor brengen wij uitgebreid in kaart wat de belangrijkste online 

informatiebronnen zijn en wie wat op welk moment gebruikt. Ook onderzoeken we welke tools er worden gebruikt 

in het online zoekproces naar producten en materialen. Je komt hierbij tevens te weten in welke mate websites van 

fabrikanten en handelaren hiervoor worden gebruikt. De Online Informatiebronnen Monitor is specifiek gericht op 

de online informatiebronnen die voorschrijvers en aannemers gebruiken.

MET DIT RAPPORT WEET JE

› Hoe de DMU eruit ziet. In welke mate werkvoorbereiders, tekenaars en ontwerpers betrokken zijn bij de 

product- en merkkeuze van een product. Wie de uiteindelijke beslissing maakt voor jouw product en merk.

› Welke online informatiebronnen en digitale tools er worden gebruikt en in welke mate deze tools worden 

gebruikt. Dit meten we zowel spontaan als geholpen.

› In welke mate websites van fabrikanten en handelaren worden gebruikt als online informatiebron.

› Waar de digitale tools precies voor worden gebruikt.

› Welke functionarissen gebruik maken van de digitale tools en wat hun invloed op de uiteindelijke product- en 

merkkeuzes is. 

› Hoe het gebruik verschilt van digitale informatiebronnen en digitale tools voor verschillende productsoorten.

› Welke online informatiebronnen specifiek voor BIM worden gebruikt.

ONDERVRAAGDE PARTIJEN

› Voorschrijvers

› Aannemers



ONLINE INFORMATIEBRONNEN MONITOR

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

DE VERDELING IN DE ONLINE INFORMATIEBRONNEN:

Bouwkosten:  Bouwdetails:  Bouwnieuws, actualiteiten:
ArchitectenWeb 2BA productdatabase Architectenweb

Archidat Archidat Bouwwereld

Bouwkosten Architectenpunt Cobouw

CASADATA Bouwconnect De Architect

Kengetallenkompas NBD-bouwdetails Duurzaam Gebouwd

 SBR-referentiedetails NBD-Online

 STABU Websites van fabrikanten en handelaren

 Utopis


