
Nu de Nederlandse economie weer op volle toeren 

draait, bevinden veel installatiebedrijven zich in een 

luxepositie. Er is namelijk werk in overvloed en de 

komende jaren komt er alleen nog maar meer werk bij. 

Echter kampen veel installateurs op dit moment al met 

een personeelstekort. Hoe gaat de installatiebranche 

hiermee om? Hoe ver zijn installateurs al met smart 

homes en Internet of Things? En hoe denken zij over de 

toekomst van deze ontwikkelingen? Pas als je weet hoe 

installateurs denken over deze actuele thema’s in de 

markt, kun je optimaal inspelen op deze klantgroep. Dat 

maakt de Score Card Trends & Ontwikkelingen installa-

tie onmisbaar voor jouw strategiebepaling! 

ONDERVRAAGDE MARKTPARTIJEN

› W-installateurs

› E-installateurs

KOSTEN
2.600 euro

Abonnees van BouwKennis met een Basis- of Pro-

pakket ontvangen 10% korting

MARKETING SCORE CARD
TRENDS & ONTWIKKELINGEN

INSTALLATIE

De wereld digitaliseert. Technologisch is er steeds meer mogelijk en dit verandert de manier waarop we wonen, werken 
en leven. Wat gaan deze ontwikkelingen met de gebouwde omgeving doen en hoe reageert de installatiebranche 
daarop? Hoe ver zijn installateurs al met smart homes? En hoe denken zij over de toekomst van Internet of Things? 
Met de Score Card Trends & Ontwikkelingen installatie krijg jij optimaal inzicht in de visie en verwachtingen van jouw 
klant – de installateur. 

MET DIT RAPPORT WEET JE

› Wat de trends en ontwikkelingen zijn binnen de 

installatiesector

› Welke kansen en bedreigingen installateurs zien 

voor nu en de toekomst

› Hoe installateurs denken over het personeelstekort

› Hoe ver installateurs op dit moment zijn met 

Internet of Things en smart homes

› Of installateurs toekomstperspectief zien in 

Internet of Things en smart homes

› In hoeverre het personeelsbestand geschikt is om 

de markt succesvol te bedienen

› Wat er gebeurt op het gebied van wetgeving en 

beleid

› Wat de rol van Smart Homes en Internet of Things 

binnen het Klimaatakkoord is

› Wat voor behoefte aan ondersteuning/informatie 

over actuele onderwerpen er is

› Of de positionering van installateurs verandert en 

wat er dan gaat veranderen



MEER INFORMATIE

BouwKennis

Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam

T 010 206 69 96

W  www.bouwkennis.nl

SOCIAL

@bouwkennis

www.bouwkennisblog.nl

www.facebook.com/BouwKennisBlog

CONTACT

Maurice van Dijk E maurice.van.dijk@bouwkennis.nl T 06 1524 93 72

Jacco Ridderhof E jacco.ridderhof@bouwkennis.nl T 06 5266 44 18

Janneke Filius E janneke.filius@bouwkennis.nl T 06 2526 67 78

Thomas Huykman E thomas.huykman@bouwkennis.nl T 06 3493 07 36

MARKETING SCORE CARD NAAMBEKENDHEID & IMAGO INSTALLATIE

Eigen onderneming Externe factoren Binnen de keten Technische vraagstukken

Segmenten (WB, UB, 
nieuw, renovatie) Beleid en wetgeving

Beoordeling aanbod 
producten van 

fabrikanten
Software en BIM

Specialismen (HVAC, 
sanitair, solar, 

beveiliging, etc.)

Kansen en bedreigingen 
IoT: trends, producten

Concurrentie, 
samenwerking en DMU

Welke energievorm 
heeft de toekomst?

Organisatie klaar voor 
IoT/SH

Productgroepen met 
grootste vraag

Gewenste hulp 
toelevering

Eigenaarschap data 
en monitoring

Bedrijfsvisie op IoT (in 
house of uitbesteden) - Toekomstige rol 

installateur m.b.t. IoT Financieringsmodellen


