
KANSEN IN DE WONINGMARKT

De Nederlandse economie draait in 2017 op volle toeren. Het aantal verkochte bestaande woningen zal naar verwachting in 2017 

uitkomen op een totaal van 240.000 woningen. Door de vele verhuizingen zijn er veel natuurlijke momenten voor ingrijpende 

verbeteringsmaatregelen in de bestaande woning. Maar hoe ziet deze markt voor woningverbetering er precies uit? Wat zijn de 

achterliggende factoren die het klusgedrag van de consument bepalen en hoe speel jij daar op in? Het rapport Kansen in de 

woningmarkt geeft je hier het antwoord op. 

In deze nieuwe editie van Kansen in de woningmarkt brengt BouwKennis in kaart hoe de markt van woningrenovaties eruit ziet, 

evenals de redenen waarom bepaalde klussen wel of niet gedaan worden. In welke mate is klusgedrag afhankelijk van sociaal 

demografische factoren (leeftijd, gezinstype en inkomen), het woningtype (vrijstaand, rijtjeswoning e.d.) of het type eigendom 

(koopwoning, sociale huur, particuliere huur)? En in hoeverre beïnvloedt de houding ten aanzien klussen het klusgedrag? Welke 

klussen worden gelijktijdig uitgevoerd en welke juist niet? Om optimaal te profiteren is inzicht in deze achterliggende factoren 

rondom klusgedrag essentieel.

MET DIT RAPPORT WEET JE

• Uitgevoerde klussen in de afgelopen drie jaar en de 

 geplande klussen in de komende 12 maanden

• Wie deze klussen uitvoert

• Wat de achterliggende redenen zijn voor de uitgevoerde 

 klussen en hoe dit verschilt voor de 

 diverse doelgroepen

• Hoe de voorraad koopwoningen en appartementen-

 complexen eruit ziet

• Hoe tevreden consumenten zijn met hun woning

ONDERVRAAGDE PARTIJEN

2.000 woningeigenaren

800 sociale huurders

200 particuliere huurders

Bovendien worden in dit rapport een aantal bouwdelen uitgelicht. 

Hiermee kun je jouw marketingstrategie dus per deelmarkt 

aanscherpen. De bouwdelen waarop een verdieping wordt 

gemaakt, zijn:

1)  Keuken

2)  Sanitair (tevens toilet)

3)  Dak en dakonderdelen (dakramen, dakkapellen)

4)  Binnen- en buitendeuren

5)  Vloeren (draagconstructie, vloerbedekking en –verwarming)

6)  Kozijnen en beglazing

7)  Isolatie (begane grond vloer, dak, gevel)

8)  Aan/uitbouw

9)  Binnenwanden (materiaal)

10)  Verwarmingsinstallatie en tapwaterverwarming

11)  Ventilatiesysteem



Werkzaamheden aan 
beglazing/raamkozijnen

33%

Renovatie 
keuken(onderdelen) 
24%

Werkzaamheden aan 
dakbedekking 22%

Buitendeur(en), schuifpui 
of garagedeur geplaatst 

14%

Dakisolatie 11%

Aanbouw/uitbouw 
geplaatst 7%

Isolatie van de 
spouwmuur/gevel 
12%
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EEN GREEP UIT DE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN VAN DE AFGELOPEN DRIE JAAR:


