CORPORATIESECTOR IN BEELD

Verschillende ontwikkelingen in de sector hebben de bouwproductie van corporaties de afgelopen jaren flink doen teruglopen.
Desondanks blijft de corporatiesector onverminderd kansrijk. Op het gebied van het verduurzamen van woningen liggen er nog
steeds volop kansen. Daarnaast geven corporaties aan in 2017 hun investeringen op te zullen gaan schroeven. Als je hiervan wilt
profiteren, moet je precies weten wat er nu en de komende jaren gebeurt. De BouwKennis monitor Corporatiesector in Beeld biedt
handvatten om deze kansen optimaal te benutten.

Het rapport ‘Corporatiesector in beeld’ geeft, op basis van uitgebreid deskresearch en onderzoek, de belangrijkste trends en ontwikkelingen
weer voor de komende jaren in de corporatiesector. Het basisrapport biedt ondernemingen die actief zijn in de corporatiesector of actief
willen worden, inzicht in de criteria waarop een vastgoedmanager of hoofd technische dienst beslissingen maakt rondom nieuwbouw en
renovatie. Op deze manier kom je erachter hoe je als onderneming het beste in kunt spelen op plannen voor de komende twee jaar.
ADDITIONELE DATABASE MET LEADGENERATOR TOOL
Maak het rapport nog interessanter door ook de additionele leadgenerator tool af te nemen. In de tool kun je zelf selecties maken op onder andere regio, type klus of financiële situatie. Op basis van deze selectie genereert de tool digitale één-op-één rapportages over de
bouwplannen van individuele corporaties. Hiermee heb je een overzicht van de gehele markt voor corporaties, inzicht in de criteria waarop
corporaties beslissingen maken rondom nieuwbouw en renovatie, de plannen voor de komende twee jaar en de benodigde producten en
materialen. Bovendien wordt per corporatie de naam en de functie van de persoon die verantwoordelijk is voor strategische keuzes en
planmatig onderhoud en renovatie inzichtelijk. Kortom, gerichte leads om corporaties te benaderen.
HET RAPPORT EN DE LEADGENERATOR TOOL BIEDEN DE VOLGENDE INFO:
Voor een optimaal resultaat kies je voor het complete pakket ‘Corporatiesector in beeld’. Dit pakket bevat zowel het basisrapport, als
de leadgenerator tool en een groepsdiscussie en biedt je de volgende informatie:
•

Nieuwbouw, renovatie en planmatige onderhoudsplannen voor 2017 t/m 2019

•

Specifieke klussen die de komende twee jaar aangepakt worden en de daarbij benodigde producten en materialen

•

Opbouw en kenmerken van het woningbezit, uitgesplitst naar leeftijdsklasse en woningtype

•

Gebruikte informatiebronnen

•

Mutaties in de woningvoorraad

•

DMU: wie is de beslisser bij de bouwplannen in de corporatiesector en wat is de rol van adviesbureaus,
ingenieursbureaus, lokale bouwers, ontwikkelaars etc.

•

Criteria op basis waarvan een corporatiesector voor een product, een merk, een aankoopplaats of een uitvoerende partij kiest

•

Budgetontwikkeling en de invloed van de crisis en het kabinetsbeleid op bouw- en renovatieplannen

•

Trends en ontwikkelingen op het gebied van totaalconcepten, onderhoudscontracten, total cost of ownership (T.C.O.)

•

Concrete salesleads per individuele corporatievestiging

•

Een complete database met de gegevens van de beslissers bij honderden corporaties

CORPORATIESECTOR IN BEELD

GROEPSDISCUSSIE
Wij bieden bij voldoende interesse ook de mogelijkheid om dieper in te gaan op de resultaten. Samen met de afnemers van
de groepsdiscussie zal BouwKennis vragen en onderwerpen vaststellen en deze voorleggen aan wooncorporaties. Van deze
groepsdiscussie 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 marktsegment. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om live mee te kijken met de groepsdiscussie via webcast.
KOSTEN
Pakket

Prijs

Rapport ‘Corporatiesector in beeld’

2.500

Basisrapport + additionele database met leadgenerator tool

4.500

Groepsdiscussie

1.500

Compleet pakket

5.500

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