
KANSEN IN DE WONINGMARKT

De economie zal dit jaar met 1,8% groeien en in 2017 met 2,1%. De binnenlandse bestedingen zullen een belangrijke pijler zijn 

binnen deze groei. Consumenten halen steeds vaker hun hand van de knip nu de koopkracht toeneemt en dat biedt mogelijkheden. 

Eerder uitgestelde woonwensen borrelen weer op en daar kun jij optimaal van profiteren. Het rapport Kansen in de woningmarkt 

geeft een afspiegeling van de woningvoorraad in Nederland weer en maakt daarbij een verdieping naar bepaalde bouwdelen.

Met het rapport Kansen in de woningmarkt brengen we de 

installed base van de voorraad koopwoningen in kaart. Hierdoor 

weet jij precies welke attributen aanwezig zijn, zoals een garage, 

een hellend of plat dak of een serre. Daarnaast geeft het rapport 

de materiaalverdeling van een aantal attributen weer, zijn de 

kozijnen bijvoorbeeld van hout of kunststof? Daarnaast krijg je 

inzicht in hoe oud de bouwdelen zijn, waardoor je beter in kunt 

spelen op eventuele renovaties die in het vooruitzicht liggen.

Naast deze zo gedetailleerd mogelijke weergave van de 

woningvoorraad worden er een aantal bouwdelen uitgelicht. 

Hiermee kun je jouw marketing dus per deelmarkt aanscherpen! 

De bouwdelen waarop een verdieping wordt gemaakt, zijn:

1) Keuken

2) Sanitair

3) Dak en dakonderdelen (dakramen, dakkapellen)

4) Kozijnen

5) Beglazing

6) Isolatie (beganegrondvloer, dak, gevel)

7) Verwarmingsinstallatie en tapwaterverwarming

8) Ventilatiesysteem

Bij de verdieping van de bouwdelen wordt ook gekeken naar 

verschillen tussen generaties van woningeigenaren. Zo wordt 

er een onderscheid gemaakt tussen de millenials, de baby 

boomers en generatie X, waardoor je conclusies kunt trekken 

op basis van hun (klus)gedrag

MET DIT RAPPORT WEET JE

• Hoe de voorraad koopwoningen en appartementencomplexen 

er uit ziet

• Welke gebouwkenmerken en voorzieningen deze gebouwen 

hebben

• In wat voor type woningen de verschillende type bewoners  

wonen

• Hoe oud de verschillende bouwdelen in de woningvoorraad 

zijn en aan hoeveel procent van deze bouwdelen in het afgelo-

pen jaar onderhoud is gepleegd

• Welk type bewoners wonen in een woning met kwalitatief ‘oude’ 

bouwdelen (vergeleken met een gemiddelde vervangingsnorm)

• Wie je potentiële klanten zijn en wat hun achtergrondkenmer-

ken zijn

KOSTEN

Basisrapport: € 595

ONDERVRAAGDE PARTIJEN

2.000 woningeigenaren

300 huurders van appartementen
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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
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Gemiddelde leeftijd

OUDERDOM BOUWDEEL

Vervangingsnorm

Wat voor type bewoners 
zijn dit? Waar wonen zij? 
Wat is hun inkomen? Hoe 
belangrijk is hun woning 
voor ze? Etc.


