
De Sales Performance Index verdeelt de afzet van jouw productgroep naar verschillende regio’s binnen 

Nederland. In overleg met BouwKennis kun je zelf aangeven hoe je de regio’s ingedeeld wilt hebben. Zo weet 

je jouw marktaandeel per regio, maar ook in welke regio’s er potentie is om te groeien. Naast deze regionale 

verdeling, wordt er een verdeling gemaakt naar segment (bestaande bouw en nieuwbouw), type eigenaar 

(koop, sociale huur en particuliere huur) en uitvoerder van klussen (% DIY vs. % professional). 

Met de Sales Performance Index optimaliseer je jouw salesteam op basis van harde cijfers en kun je goed 

onderbouwde targets voor komend jaar opstellen. De gegevens hebben alleen betrekking op de afzet op de 

woningmarkt (bestaande bouw en nieuwbouw). 

MET DIT RAPPORT WEET JE

› Jouw regionale marktaandeel

› In welke regio’s je goed presteert en waar er nog kansen liggen

› Wat de vooruitzichten op regioniveau zijn, zodat je je salestargets voor volgend jaar goed kunt onderbou-

wen (optioneel)

› De afzet van jouw productgroep in aantallen

› Verdeling naar segment (bestaande bouw en nieuwbouw)

› Verdeling naar type eigenaar (koop, sociale huur en particuliere huur)

› Verdeling naar uitvoerder van klussen (% DIY vs. % professional)

SALES PERFORMANCE INDEX

Heb jij inzicht in jouw regionale marktaandeel? Weet jij in welke regio’s je goed presteert en waar er nog kansen liggen voor 
jouw product? De BouwKennis Sales Performance Index maakt dit voor jouw productgroep inzichtelijk naar verschillende 
regio’s binnen Nederland of nog specifieker: op maat gemaakt naar je eigen regio-indeling. Met deze kennis kun je jouw 
salesteam nog verder optimaliseren en cijfermatig onderbouwde targets voor komend jaar opstellen.

BESCHIKBARE PRODUCTGROEPEN (ALLEEN NIEUWE EN BESTAANDE WONINGEN):
Binnendeuren

Buitendeuren

Dakkapellen

Dakramen

Kozijnen

Cv-ketels

Zonnepanelen

Warmtepompen

Dakbanen

Dakpannen

Hang- en sluitwerk

Vloerbedekking, incl.  vloertegels

Tegels

Badkamer(onderdelen)

Keuken(onderdelen)

Isolatie

Groepenkasten

Uitbouw



KOSTEN
5.000 per productgroep

2.500 voor iedere aanvullende productgroep.

Wil je naast inzicht in de huidige situatie, ook de verwachting voor de komende jaren weten? Dan kunnen we 

optioneel de prognoses toevoegen naar eigen regio-indeling (maximaal 5 gebieden). Hiervoor geldt een meerprijs van 

2.500. Voor aanvullende wensen of het in kaart brengen van een breder productcluster maken we graag een off erte 

voor je op. 

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

MEER INFORMATIE

BouwKennis

Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam

T 010 206 69 96

W  www.bouwkennis.nl

SOCIAL

@bouwkennis

www.bouwkennisblog.nl

www.facebook.com/BouwKennisBlog

CONTACT

Maurice van Dijk E maurice.van.dijk@bouwkennis.nl T 06 1524 93 72

Jacco Ridderhof E jacco.ridderhof@bouwkennis.nl T 06 5266 44 18

Janneke Filius E janneke.fi lius@bouwkennis.nl T 06 2526 67 78

Thomas Huykman E thomas.huykman@bouwkennis.nl T 06 3493 07 36
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