
Hoe ontzorg ik mijn klant nu en op lange termijn? In dit kader is het belangrijk te weten welke trends en ontwikkelingen er op dit mo-

ment spelen in de huidige markt, maar ook in de verdere toekomst. Vooral het ontzorgen van je klant wordt steeds belangrijker. De 

winnaar van de BouwKennis Marketing Jaarprijs 2015, Raab Karcher met Leanworks, is daar een mooi voorbeeld van. Er zijn ook 

tal van mogelijkheden en kansen in de installatiesector. De BouwKennis Marketing Score Card Trends & Ontwikkelingen Installatie 

geeft je inzicht in de kansen die de markt biedt.

MARKETING SCORE CARD TRENDS & ONTWIKKELINGEN INSTALLATIE

De BouwKennis Marketing Score Card Trends & Ontwikkelingen 

biedt inzicht in de kansen per type installateur (E-installateur 

en W-installateur). 

Het rapport beschrijft waar op korte termijn de kansen liggen die 

relevant zijn voor installateurs, die we hebben onderverdeeld op 

basis van de kenmerken: E & W, actief in woningbouw- of utili-

teitsbouwsector en kleine speler of (middel)grote speler. 

Hierdoor weet je precies hoe je het beste kan inspelen op de 

wensen van de verschillende type installateurs. Naast deze 

verdeling is er ook een onderscheid gemaakt naar soorten 

‘karakters’ van installateurs (traditionalist, innovator, econo-

mist, business optimizer). 

Kortom, met welke benadering bereik je de traditionele instal-

lateur, voor welke ontwikkelingen is een voorloper gevoelig of 

ONDERVRAAGDE MARKTPARTIJEN

• W-installateurs

• E-installateurs 

KOSTEN

€ 2.500 per rapport

Standaardkorting van 10% voor abonnees van BouwKennis met

een Basis- of Pro-pakket

MET DIT RAPPORT WEET JE:

• Welke thema’s actueel zijn binnen de installatiesector

• De huidige trends en ontwikkelingen in jouw markt

• Op welke manier je verschillende type installateurs bereikt

• De verschillende kansen voor E-Installateurs vs W-installateurs, woningbouw vs utiliteitsbouw en de kleine speler vs de (middel) grote speler

• De langetermijntrends 

hoe veranderen mijn kansen bij een prijsvergelijker? Op deze 

manier krijg je inzicht in de beste marktbenadering voor jouw 

belangrijkste afnemersdoelgroep.

Naast kansen op de korte termijn is ook de verdere toekomst 

van groot belang. In het rapport wordt ter inspiratie een aantal 

essentiële langetermijntrends beschreven. 
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HET ONDERZOEKSRAPPORT IS OPGEBOUWD IN DRIE DELEN

1) Een branchebeschrijving van de installatiesector met: 

• Algemene ontwikkeling in de installatiesector

• Tellingen aantal installateurs naar type en door de jaren heen 

• Tellingen aantal installatie handelaren

• Regionale verschillen in de installatiesector

2) Het onderzoekdeel waarin wordt gefocust op de korte termijn waarmee je direct aan de slag kunt. Hoe kun je als toeleverancier in 

de installatiesector je klant direct ontzorgen? 

Hierbij kun je denken aan thema’s zoals: 

Terugverdientijden duurzame oplossingen, conflicten op gebied van duurzaamheid, kansen domotica, hoe kun je helpen bij bestellen, 

behoefte aan trainingen en welke vorm van ontzorgen zoekt jouw klant. 

3) Een visie stuk waarin de volgende langetermijntrends worden beschreven:

• 3D-printen

• Big data

• Duurzaamheid

• Toenemende complexiteit installaties

• Andere verdienmodellen

• BIM
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