
Met het tekenen van het klimaatakkoord afgelopen juni 

staat er veel in de toekomst te gebeuren, juist voor de 

installatiebranche. De energietransitie met verduurza-

ming van gebouwen en woningen in het algemeen en 

in 2021 gelden voor de nieuwbouw de zogeheten BENG 

eisen. Hoe zien installateurs hun rol in deze ontwikke-

lingen? Maar ook, welke rol zien ze weggelegd voor de 

fabrikanten? Waar kunnen zij jouw hulp gebruiken? 

Deze tijd lijkt een uitgelezen kans te zijn om de smart 

homes & buildings naar een hoger plan te tillen. De 

vraag is hoe ver installateurs eigenlijk zijn met smart 

homes? Waar zien zij de beste toepasbaarheid? Maar 

ook hier de vraag, wat hebben zij nodig om verder te 

kunnen?

Pas als je weet hoe installateurs denken over deze 

actuele thema’s in de markt, kun je optimaal inspelen 

op deze klantgroep. Dat maakt deze Score Card Trends 

& Ontwikkelingen 2019 Installatie onmisbaar voor jouw 

strategiebepaling!

 

ONDERVRAAGDE MARKTPARTIJEN

› W-installateurs

› E-installateurs

MARKETING SCORE CARD
TRENDS & ONTWIKKELINGEN

INSTALLATIE

De wereld digitaliseert. Technologisch is er steeds meer mogelijk en dit verandert de manier waarop we wonen, werken en 
leven. Wat gaan deze ontwikkelingen met de gebouwde omgeving doen en hoe reageert de installatiebranche daarop? 
Hoe ver zijn installateurs al met smart homes? Maar ook het klimaatakkoord is je vast niet ontgaan. Gaan installateurs 
hun werkzaamheden aanpassen op deze vereiste verduurzaming? Met de Score Card Trends & Ontwikkelingen 2019 
Installatie krijg jij optimaal inzicht in de visie en verwachtingen van jouw klant: de installateur.

KOSTEN
2.600 euro

Abonnees van BouwKennis met een Basis- of Pro-

pakket ontvangen 10% korting

MET DIT RAPPORT WEET JE

› Wat de trends zijn op het gebied van slimme 

apparatuur en de energietransitie

› Welke kansen en bedreigingen installateurs zien 

voor nu en de toekomst

› Hoe ver installateurs op dit moment zijn met 

smart homes/buildings

› Of installateurs toekomstperspectief zien in 

smart homes 

› In welke mate installateurs bezig zijn met de 

energietransitie in het algemeen en met de 

BENG-eisen in het bijzonder

› Wat voor behoefte aan ondersteuning/informatie 

over actuele onderwerpen er is
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MARKETING SCORE CARD TRENDS & ONTWIKKELINGEN INSTALLATIE

WAT IS DE TOEKOMST VAN DE INSTALLATEUR?
Slimme en duurzame installaties binnen de woning- en utiliteitsbouw


