
WOONKENNIS JAARRAPPORT NEDERLAND

Inzicht in het klusgedrag van woningeigenaren is essentieel voor je organisatie. Je wilt weten welke klussen de komende jaren 

worden uitgevoerd maar ook juist welke klussen er blijven liggen en vooral waarom. Hoe oriënteren woningeigenaren zich op een 

klus? Wat zijn de wensen en behoeften rondom klusgedrag? Het WoonKennis Jaarrapport staat dit jaar in het teken van deze vragen 

en brengt de klusmarkt onder woningeigenaren in kaart.

Voorkom dat je achter het net vist en sluit je strategie aan op 

het daadwerkelijke gedrag van de klussende woonconsument. 

Met het WoonKennis Jaarrapport Nederland weet je hoe lang 

woningeigenaren al met klusplannen rondlopen, hoe serieus 

de plannen zijn, welke belemmeringen er zijn bij de uitvoering 

van de klussen en welke informatie er mist om daadwerkelijk tot 

het uitvoeren van de klussen over te gaan. Hierbij wordt tevens 

uitgebreid in kaart gebracht hoe en waar woningeigenaren 

zich oriënteren op de aankomende klus. Daarnaast geeft het 

rapport een duidelijke weergave van de huidige woningvoorraad 

koopwoningen en de kwaliteit daarvan. Hierbij wordt stil 

gestaan bij de tevredenheid van de verschillende elementen 

van de huidige woning. Kortom, alle essentiële informatie voor 

jouw marketingbeleid wordt in één rapport gebundeld. Het is 

daarnaast zelfs mogelijk om aan de hand van een verdieping de 

doe-het-zelfmarkt van de voor jou belangrijke klussen volledig 

in kaart te brengen. 

MET DIT RAPPORT WEET JE

• Wat de klusplannen van woningeigenaren zijn, verfijnd op ka-

merniveau.

• Hoe hard en concreet klusplannen zijn en wat woningeigena-

ren ervan weerhoudt klussen daadwerkelijk uit te voeren

• Hoe en waar woningeigenaren zich oriënteren op de aanko-

mende klussen

• De status van de huidige koopwoningvoorraad en de tevreden-

heid hieromtrent onder eigenaren

• Wat de gemiddelde vloeroppervlakte is voor 16 modelwonin-

gen en het daarbij horende gemiddelde aantal kamers

• De omzet van de doe-het-zelfmarkt in Nederland

KOSTEN

Basisrapport: € 595

Verdieping: Marktomvang doe-het-zelfmarkt: € 999. Elk volgend 

product € 495 (voor verdieping rapport z.o.z.)

OPBOUW BASISRAPPORT 

Het WoonKennis Jaarrapport Nederland is een grootschalig onderzoeksrapport dat bestaat uit de volgende delen: 

Klusplannen

Benieuwd welke klussen jouw doelgroep de komende jaren willen uitvoeren? De klusplannen, verdeeld naar kamerniveau, worden 

behandeld in dit deel. Na het lezen weet je wie welke klus uit gaat voeren en welk budget hiervoor beschikbaar is. 

Oriëntatiegedrag potentiële klussers

Hoe oriënteert je doelgroep zich op een klus? Waar moet ik precies met mijn producten heen en op welke vraagstukken spring ik dan in? 

Dit deel geeft meer inzicht op het oriëntatiegedrag van potentiële klussers. Hier wordt ingegaan hoe serieus de plannen daadwerkelijk 

zijn. Je weet ook wat de doelgroep weerhoudt om sommige klussen daadwerkelijk uit te voeren zodat je hier direct op in kan springen.

ONDERVRAAGDE PARTIJEN

1.000 woningeigenaren



CONTACT
Maurice van Dijk E vandijk@bouwkennis.nl 

T 06 1524 93 72

Jacco Ridderhof E ridderhof@bouwkennis.nl

T 06 5266 44 18

MEER INFORMATIE
WoonKennis

Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam

T 010 206 69 96

W  www.woonkennis.nl

SOCIAL
@woonkennis

www.bouwkennisblog.nl

www.facebook.com/BouwKennisBlog

WOONKENNIS JAARRAPPORT NEDERLAND

Via producten als:

• Jaarrapport Nederland

• Marketing Score Card Klanttevredenheid

• Marketing Score Card Naamsbekendheid & Imago

• Hotel Bouwplannen Scan

• Corporatie Bouwplannen Scan

• Bouwproductie in detail Monitor

• Communicatie Monitor

Dit doen we al voor:

OVER ONS

BouwKennis helpt al meer dan 10 jaar meer dan 1.000 bedrij-

ven in de bouw-, vastgoed- en installatiesector bij het maken 

van de juiste beslissingen. Hoe? Door hen te voorzien van 

actuele, betrouwbare markt- en marketinginformatie. Hiervoor 

volgen wij relevante bronnen in de markt op de voet en voeren 

we zelf uitgebreid marktonderzoek uit. Wij signaleren en on-

derbouwen hiermee de belangrijkste trends en ontwikkelingen 

in de markt en voorzien deze van praktische handvatten.

Wij helpen onder andere met:

• Relevante markt- en marketinginformatie

• Marktcijfers- en prognoses

• Signaleren van kansen

• Aanbrengen van focus in uw strategie

• Versterken van uw netwerk en klantenkring

• Bijblijven bij trends & ontwikkelingen

• Onderbouwen van uw investeringen

Omvang doe-het-zelfmarkt

Brengt het volledige umfeld voor de doe-het-zelfmarkt in kaart. Dit hoofdstuk richt zich op de omvang van de economie, de bouwpro-

ductie en de doe-het-zelfmarkt. Zo krijg je een beter inzicht in de economische context waarin de klusplannen worden uitgevoerd.

Kwaliteitsbeschrijving woningvoorraad koopwoningen

Hoe ziet de huidige woningvoorraad van koopwoningen eruit? Dit segment geeft een uitgebreide beschrijving van de voorraad koopwo-

ningen naar meerdere kwaliteitskenmerken. Voor 16 modelwoningen zijn diverse elementen uitgediept om een volledig beeld van de 

markt te bieden. Denk hierbij aan het gemiddeld vloeroppervlak per kamer maar ook aan kwaliteitselementen zoals de aanwezigheid 

van wastafels en een uitbouw. Voor de belangrijkste kenmerken wordt inzichtelijk gemaakt hoe tevreden de bewoners er mee zijn. 

VERDIEPING VOOR HET RAPPORT*

Wil je weten wat de omvang is van de doe-het-zelfmarkt voor jouw producten? Bestel dan de verdieping van het rapport om de 

klusplannen uitgedrukt te krijgen in fysieke eenheden. De specifieke klussen die kunnen worden aangevraagd als verdieping zijn:

• Ventilatiesystemen • Kozijnen

• Hang- en sluitwerk • Vloeren

• Radiatoren • Binnenschilderwerk

• Elektra, schakelmateriaal en wandcontactdozen  • Stucwerk wanden en plafonds

*Staat de door jouw gewenste klus er niet bij? Vraag naar de mogelijkheden. 


