
Zoek je naar meer verdieping binnen je doelgroep? Heb je behoefte aan meer inzicht in de ‘waarom’ achter het gedrag van een klant? 

Wil je meer gevoel krijgen bij een onderwerp of marktsegment? BouwKennis biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de 

doelgroep door middel van groepsdiscussies. Samen met jou als opdrachtgever stellen we vragen en onderwerpen vast en leggen 

deze voor aan spelers binnen de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Zo bieden wij je de mogelijkheid om kwantitatief onderzoek 

aan te vullen aan de hand van een discussie met de doelgroep.

GROEPSDISCUSSIE

WANNEER IS EEN BOUWKENNIS GROEPSDISCUSSIE DE IDEALE OPLOSSING

• Je wilt meer verdieping aanbrengen op een onderzoek of onderwerp

• Je hebt behoefte aan meer inzicht in de ‘waarom’ achter resultaten

• Je wilt de dynamiek binnen je doelgroep ervaren om beter op deze groep in te kunnen spelen

• Je wilt meer gevoel krijgen bij het besproken onderwerp zodat het meer voor je gaat leven

• Je kwantitatief onderzoek aan wilt vullen aan de hand van een discussie op basis van jouw vraagstukken

• Je zoekt naar een strategie voor een goede benadering van een specifiek marktsegment

WAT IS HET

• Een groepsdiscussie is een gesprek met ongeveer 10 spelers uit de markt onder leiding van een onderzoeker

• De groepsdiscussies worden georganiseerd onder vier verschillende doepgroepen: aannemers, architecten, E-installateurs 

 en W-installateurs

• Tijdens een groepsdiscussie is er tijd om maximaal 7 onderwerpen te behandelen

• De onderwerpen die worden besproken binnen een thema zijn met de afnemers bepaald en afgestemd

• Een groepsdiscussie duurt ongeveer anderhalf à twee uur

• Je ontvangt na afloop een dvd van de discussie en een verslag met de uitkomsten

• Na afloop van de groepsdiscussie kan aansluitend een netwerkbijeenkomst georganiseerd worden waar je de doelgroep kunt ontmoeten

• Een groepsdiscussie kan een aanvulling  op een onderzoek zijn. Je kunt denken aan een verdieping op de resultaten uit het 

 BouwKennis Jaarrapport, de Customer journey scan of de Communicatie monitor  

HOE WERKT HET

• Samen met de afnemers van de groepsdiscussie zal een marktinformatiespecialist van  BouwKennis de vragen en onderwerpen vaststellen 

• BouwKennis zorgt voor samenstelling van de groep respondenten

• Bouwkennis instrueert de onderzoeker en draagt zorg voor het script 

• Tijdens de groepsdiscussie bestaat er de mogelijkheid om live mee te kijken 

• Het is mogelijk om van tevoren input te leveren en tijdens de groepsdiscussie is het mogelijk om vragen aan te leveren aan 

 de gespreksleider

• De belangrijkste resultaten, leerpunten en conclusies van de groepsdiscussie worden uitgewerkt in een kernachtig verslag
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EEN PAAR VOORBEELDEN

Groepsdiscussie onder architecten: Kansen en bedreigen van prefab bouwen

In het Bouwkennis Jaarrapport komt naar voren dat prefab bouwen de komende jaren toeneemt. Wij willen met de grotere architecten-

bureaus bespreken wat de kansen en bedreigingen zijn voor de toeleveranciers in de bouwkolom. 

Groepsdiscussie onder aannemers: Bouwlogistiek en rol van de handel

Door tal van ontwikkelingen is de bouwlogistiek complexer geworden. Vooral  het ‘lean bouwen’ vraagt om efficiënte processen ook in de 

materiaalstromen. Wij willen met verschillende aannemers in gesprek gaan over hoe zij hier een rol voor de handel in zien weggelegd. 

Groepsdiscussie onder installateurs: Klantloyaliteit als speerpunt

Klantloyaliteit is een belangrijk speerpunt voor installateurs. 28% van hen geeft aan hier actief mee aan de slag te gaan. Met een brede 

groep installateurs willen we dieper ingaan op hoe ze die loyaliteit willen verhogen en hoe je als fabrikant of handelaar hierbij van toege-

voegde waarde kan zijn.

KOSTEN

Optie 1 (1.500)*  Optie 2 (1.000)** Optie 3 (750,-)

* Slechts vijf plekken beschikbaar ** Slechts 10 plekken beschikbaar

Met 2 personen live meekijken op kan-
toor of met maximaal 10 personen op 
afstand

Na afloop een dvd van de discussie
Vooraf én tijdens de discussie input aan-
leveren via livechat

Na afloop een verslag met de resultaten

Inclusief dinerbuffet

Mogelijkheid tot netwerkborrel met geïn-
terviewden aansluitend aan groepsdis-
cussie (indien voldoende animo)

Met 1 persoon live meekijken op kantoor 
of met maximaal 5 personen op afstand

Na afloop een dvd van de discussie

Tijdens de discussie input aanleveren via 
livechat

Na afloop een verslag met de resultaten
Inclusief dinerbuffet

Live meekijken op afstand

Na afloop een dvd van de discussie

Abonnees van BouwKennis met een Basis- of Pro-pakket ontvangen 10% korting


