
KOSTEN
1.750 per rapport of 6.000 per jaar (vier rapporten met de resultaten van acht landen)

De Architectural Barometer verschaft bedrijven aan de hand van onderzoek een grondig inzicht in de huidige 

economische situatie onder Europese architectenbureaus en biedt aan de hand hiervan informatie over 

toekomstige bouwvolumes. Daarnaast wordt ieder kwartaal een belangrijke trend onderzocht. Trends die al aan 

bod zijn gekomen zijn onder andere duurzaamheid, love brands, het gebruik van BIM, het besluitvormingsproces 

& aankoopcriteria en technologie & design trends. Met een abonnement op de Architectural Barometer ben je 

op voorhand op de hoogte van die Europese ontwikkelingen die de Nederlandse bouwwereld van de komende 

jaren zullen bepalen. In de rapportage worden de uitkomsten van architecten uit Groot-Brittannië, Duitsland, 

Frankrijk, Spanje, Polen, Ierland, Nederland en België met elkaar vergeleken.

MET DIT RAPPORT WEET JE

› Hoe het bouwvolume zich de komende jaren 

ontwikkelt

› Hoe de orderportefeuille van architecten zich door 

de jaren heen ontwikkelt

› Hoe de omzet van architecten zich door de jaren 

heen heeft ontwikkeld

› Wat de visie is van Europese architecten op interes-

sante en actuele trends, uitgesplitst naar acht landen

ARCHITECTURAL 
BAROMETER

Bij beslissingen over bedrijfsmiddelen, personeel of marketingstrategie is inzicht in de toekomstige bouwvolumes onmisbaar. 
Maar hoe bepaal je deze op voorhand? De Architectural Barometer geeft je het antwoord door te kijken naar de economische 
activiteiten van architectenbureaus. Als voorlopende partij geven deze een sterke indicatie van de richting waarop de bouw 
zich ontwikkelt.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

› Aantal interviews: 200 succesvolle interviews per kwartaal

› Betrokken architecten: Bureaus (> 2 FTE) actief in de residentiële en niet-residentiële markt

› Veldwerk: week 12/13 (rapport Q1), week 25/26 (Q2), week 38/39 (Q3) en week 50/51 (Q4)

› Verschijningsdatum: week 17 (Q1), week 30 (Q2), week 43 (Q3), week 5 (Q4)

› Vorm: Gemiddeld 40 pagina’s. Afnemers krijgen een digitaal en geprint rapport

› Taal: Engels

› Resultaten worden gepresenteerd op europees en landelijk niveau
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ARCH-VISION
Arch-Vision is een zusterbedrijf van BouwKennis en is actief sinds het begin van 2009. Op het moment is Arch-Vision 

volledig gericht op het ontwikkelen en produceren van de Architectural Barometer. Sinds 2014 draagt BouwKennis 

zorg voor de verkoop van de producten van Arch-Vision.

VOORSPELLINGSMODEL VOOR TOEKOMSTIGE 
BOUWVOLUMES
Architecten zijn de voorlopers binnen de bouwkolom. 

Zij merken als eerste de positieve en negatieve 

veranderingen. De huidige ontwikkelingen onder 

architecten werken daardoor sterk voorspellend voor 

de totale markt. Arch-Vision gebruikt hiervoor een 

model dat is gebaseerd op elf marktindicatoren en de 

resultaten van eigen onderzoek. Het model combineert 

economische informatie met data over de ontwikkelingen 

die architecten opmerken, zoals veranderingen in de 

omzet en het aantal FTE. Enkel informatie met een 

sterk voorspellende waarde voor de bouwvolumes is 

meegenomen in de berekening. De voorspellende waarde 

is berekend aan de hand van de samenhang van de 

marktindicatoren met het bouwvolume, zowel voor de 

renovatie- en onderhoudsmarkt als de nieuwbouwmarkt. 

De samenhang is bepaald met een regressieanalyse. 

Regressieanalyse is een statistische techniek voor het 

analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van 

een specifieke samenhang.
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