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BOUWKENNIS ABONNEMENT INTERNATIONAAL
Het internationale abonnement bestaat uit vier onderdelen: 

 European Trendreport   European Management Summary

 European Material Flow Dashboard European Business Demography Statistics

Op basis van deze informatie kun je bijvoorbeeld regionale strategieën opstellen en clusters van landen vormen 

zoals Scandinavië, Benelux of Oost-Europa. Landen waarbij een gelijksoortige bouwcultuur en conjunctuur te 

zien is. Met deze informatie kun jij kansen signaleren en strategische plannen maken.

EUROPEAN TRENDREPORT
In het European Trendrapport staan de belangrijkste trends die zich afspelen binnen de Europese bouw. Dit 

rapport is gemaakt op basis van deskresearch en is als volgt opgebouwd:

1. Een gedetailleerd overzicht waarin alle 27 Europese landen met elkaar worden vergeleken.

2. Diepgaande analyse per land door middel van een DESTEP-analyse van de bouwsector van het desbetreffende land. 

Ook ontvang je basiscijfers over de gebouwde omgeving zoals:

› Opbouw woningvoorraad

› Demografische kerncijfers en prognoses

› Sociaaleconomische gegevens

› Economische structuur: waar verdient het land zijn geld mee? 

› Opbouw bouwsector 

› Bouwvolume in de afgelopen jaren, waar mogelijk verdeeld naar segment

EUROPEAN MATERIAL FLOW DASHBOARD (TRADE AND 
PRODUCTION)
Van een toeleverancier, wil je graag zo concreet mogelijke 

informatie over productgroepen. In het European Material Flow 

Dashboard worden handelsstromen van producten berekend en 

gevisualiseerd. Dit doen we aan de hand van internationaal vergelijkbare statistieken over de internationale 

handel (NACE) en de binnenlandse productie (PRODCOM). Hiermee krijg je antwoord op vragen zoals:

Om succesvol te kunnen zijn op de Europese markt, is het van belang dat je inzicht heb in de ontwikkelingen binnen Europa. 
Ben jij werkzaam binnen de Europese bouw- of installatiesector of de bouw- of installatiematerialenindustrie? BouwKennis 
heeft alle data die jij nodig hebt verzameld binnen het internationale abonnement.



KOSTEN
€ 4.500 voor 3 landen. € 500 per extra land

Alle data uit BouwKennis Internationaal verschijnt in het Engels.

 BOUWKENNIS INTERNATIONAAL

EUROPEAN MANAGEMENT SUMMARY 
Om een snel en gefundeerd beeld te krijgen van de stand van de conjunctuur in de algemene economie en 

de bouwsector in EU-landen, heeft BouwKennis de European Management Summary ontwikkeld. Hiermee 

heb je altijd beschikking over de meest actuele cijfers over relevante indicatoren als het gaat om: 

› De algemene economie 

› De woningmarkt

› Bouwconjunctuur

1. Production data op productniveau in euro en hoeveelheid (PRODCOM codes)
a. In welk land worden de eindproducten gemaakt?

b. Wat is de trend hierin, is er een verschuiving zichtbaar van deze locatie?

c. Waar worden de grondstoffen gemaakt vs. de eindproducten?

2. Handelsdata in euro en hoeveelheid (Goederencodes)
a. Hoe groot is de intra-EU en de extra-EU markt?

b. Welke landen exporteren en importeren naar elkaar?

c. Wat is de trend hierin, is er een verschuiving zichtbaar van deze locatie?

Met het European Material Flow Dashboard kun je:

› Op jaarbasis zien hoe groot het import- en exportvolume is tussen EU-landen.   

› Direct zien wat het productievolume is van een productgroep binnen de verschillende EU-landen.

› Inzien hoeveel er van jouw productgroep in de EU-landen wordt geproduceerd en hoeveel er de grens over gaat. 

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.www.bouwkennis.nl/bouwkennisdata

MEER INFORMATIE

BouwKennis

Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam

T 010 206 69 96

W  www.bouwkennis.nl

SOCIAL

www.linkedin.com/company/bouwkennis

www.facebook.com/BouwKennis

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

Daan Koekebacker E daan.koekebacker@bouwkennis.nl T 06 1536 15 84

EUROPEAN BUSINESS DEMOGRAPHY STATISTICS
In een overzichtelijk dashboard presenteert BouwKennis belangrijke bedrijfsdemografische kenmerken van een 

groot aantal Europese landen. Denk hierbij aan indicatoren gerelateerd aan productie, productiviteit, werknemers, 

omzet en salaris. Het is in dit dashboard mogelijk om de data van verschillende landen tegelijk te selecteren wat 

het gemakkelijk maakt om zo de trends en ontwikkelingen in deze landen met elkaar te vergelijken.


