
In Nederland is de vergrijzing een ‘hot topic’. Het aandeel ‘babyboomers’ dat van zijn of haar pensioen aan het genieten is, neemt de 

komende jaren onvermijdelijk toe. De groep 65-plussers zal van circa 18% in 2016 toenemen tot een kwart in 2040. Daarna zal dit 

percentage stabiliseren. Welke invloed heeft deze stijging op de keuzes die gemaakt worden op het gebied van nieuwbouw en renovatie 

van zorginstellingen? Wat zijn de vraagstukken waar de zorgsector momenteel mee worstelt? Om hierop in te springen is kennis van 

de sector van het grootste belang. Zorgmarkt in beeld biedt inzicht in de voorraad care gebouwen, de kwaliteit ervan en warme leads 

in zorgsector. Het onderzoek bevat dus zowel een rapport als een database, waarbij de focus ligt op verzorgings- en verpleegtehuizen.

ZORGMARKT IN BEELD

ZORGMARKT IN BEELD BASISRAPPORT MET TOEGANG TOT DE DATABASE

Het basisrapport Zorgmarkt in beeld - op basis van uitgebreid deskresearch en telefonisch onderzoek - geeft inzicht in de belangrijkste 

trends en ontwikkelingen binnen de zorgsector. Het basisrapport biedt ondernemingen die in de zorgsector actief zijn of willen worden, 

inzicht in de voorraad care van gebouwen, de meest recente (grote) uitgevoerde renovaties en renovaties die op de agenda staan. Zo weet 

je precies hoe je hier als onderneming op in kunt spelen.

HET BASISRAPPORT EN DE DATABASE BIEDEN DE VOLGENDE INFORMATIE: 

• De kwaliteit van de voorraad verpleeg- en verzorgingstehuizen in Nederland;

• Wanneer er voor het laatst een grote renovatie is gepleegd en wat er toen is gedaan;

• Wat de onderhoudsplannen zijn voor de komende 2 jaar (volgens het meerjarenonderhoudsplan);

• Voor wanneer de volgende grote renovatie gepland is (en of die überhaupt op de planning staat) en wat er dan gaat gebeuren;

EEN-OP-EEN RAPPORTAGE; DE SALESLEADS

Deze additionele module biedt je een één-op-één rapportage over de individuele verzorgings- en verpleegtehuizen met daarin de con-

tactgegevens en de bouw- en verbouwplannen. Hiermee heb je de gehele markt voor zorginstellingen in kaart, krijg je inzicht in de criteria 

waarop facilitaire diensten beslissingen nemen rondom nieuwbouw en vastgoed en krijg je inzicht in de plannen voor de komende twee jaar 

en de producten en materialen die ze hiervoor nodig hebben. Bovendien krijg je per zorginstelling de naam en de functie van de persoon 

die verantwoordelijk is voor planmatig onderhoud en renovatie, de bedrijfsnaam van de ontwerpende partij, de uitvoerende partij en het 

adviesbureau. Kortom: gerichte leads om verzorgings- en verpleegtehuizen gericht te kunnen benaderen.



ZORGMARKT IN BEELD

KOSTEN

Pakket Prijs

Basisrapport Zorgmarkt in beeld  € 2.500 

Basisrapport + salesleads  € 4.500 

Groepsdiscussie  € 1.500 

Compleet pakket  € 5.500
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MEER INFORMATIE
BouwKennis

Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam
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W  www.bouwkennis.nl

SOCIAL
@bouwkennis

www.bouwkennisblog.nl

www.facebook.com/BouwKennisBlog

GROEPSDISCUSSIE

Wij bieden bij voldoende interesse ook de mogelijkheid om dieper in te gaan op de resultaten. Samen met de afnemers van de groepsdis-

cussie zal BouwKennis vragen en onderwerpen vaststellen en deze voorleggen aan facilitair managers van zorgtehuizen. Van deze groeps-

discussie wordt een verslag gemaakt met daarin de belangrijkste resultaten, leerpunten en conclusies. Bovendien ontvangen afnemers van 

de groepsdiscussie een digitale integrale opname. Hiermee formuleer je direct de strategie voor een goede benadering van dit marktseg-

ment. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om live mee te kijken met de groepsdiscussie via webcast.
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