
De nieuwste editie van Kansen in de woningmarkt biedt een ‘helicopterview’ van de particuliere klusmarkt. 

Klusgedrag wordt gekoppeld aan de positie en het gedrag van de consument op de woningmarkt, evenals 

aan hun houding ten aanzien van verduurzamende maatregelen. Daarnaast wordt van een groot aantal fysieke 

kenmerken de kwaliteit van de woningvoorraad in kaart gebracht, zoals type kozijnen en beglazing, aantal 

binnen- en buitendeuren, het daktype (plat of hellend), aanwezigheid garage, type installatie voor verwarming 

en warmteafgifte, aanwezigheid zonnepanelen, etc.

Bovendien maakt deze editie van Kansen in de woningmarkt een verdiepingsslag naar de bewoners van 

nieuwbouwwoningen. Hierdoor biedt het rapport een zeer gedetailleerd beeld van de recent opgeleverde 

nieuwbouwwoningen, zowel koop als huur. Zo wordt er gekeken naar het type bewoners en hun kenmerken, 

waar zij vandaan zijn verhuisd (wat waren de kenmerken van de vorige woonsituatie) en de fysieke kenmerken 

van de nieuwbouwwoningen.

KANSEN IN DE 
WONINGMARKT

Met het rapport Kansen in de woningmarkt krijg je een uiterst unieke doorsnede van de Nederlandse renovatiemarkt. 
Praktische alle grote soorten klussen in woningen worden hierin geanalyseerd: hoe vaak worden de klussen uitgevoerd 
en door wie? In welke woningen vinden relatief veel of juist weinig renovaties plaats? Uit welke materialen bestaan de 
Nederlandse woningen eigenlijk en welke installaties bevinden zich er? En hoe tevreden zijn de verschillende type bewoners 
over hun woning? Met de unieke dataset uit dit jaarlijkse grootschalige onderzoek naar de Nederlandse woonconsument 
beantwoordt BouwKennis tal van prangende vragen over jouw productgroep en markt! 

MET DIT RAPPORT WEET JE
› Installed base: welke elementen er in de woning aanwezig zijn

› Uitgevoerde klussen in de afgelopen drie jaar

› Welk type klussen relatief vaak in dezelfde periode of tegelijkertijd verricht worden

› Wat de achterliggende redenen zijn voor de uitgevoerde klussen en hoe dit verschilt voor de diverse 

doelgroepen

› Wie de gebruikte materialen voor de klussen heeft ingekocht en wanneer de consument de materialen zelf 

heeft ingekocht, bij welk type kanaal

› Wat het verband is tussen sociaaleconomische factoren en klusgedrag (leeftijd, inkomen, huishoudenstype, etc.)

› Wat het verband is tussen de positie op de woningmarkt en het klusgedrag (recent verhuist, starter of 

doorstromer, koop- of huurwoning, etc.)

› Wat de houding van de verschillende type woonconsumenten is ten aanzien van de verduurzaming van 

hun woning.



KANSEN IN DE WONINGMARKT

KOSTEN
Een los exemplaar: € 750,-

Een extra exemplaar: € 100,-

Jaarrapport abonnement: € 595,- (minimaal twee jaar)

MEER INFORMATIE
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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

Nico van Schilt E nico.van.schilt@bouwkennis.nl T 06 1536 15 84

ONDERVRAAGDE PARTIJEN

› 3.300 woningeigenaren

› 1.650 sociale huurders

› 550 particuliere huurders

DOORGEMETEN KLUSSEN:

Binnendeuren
    Buitendeuren
Hang- en sluitwerk

Dakramen

Kozijnen
Zonwering

Cv-ketels
Warmtepompen

Zonnepanelen
Dakbanen

Vloerbedekking, incl. vloertegels

Badkamer(onderdelen)

Keuken (onderdelen)

Isolatie

             Groepenkasten
Wcd's en schakelmateriaal

Uitbouw

Tuin

Garagedeuren

Gipsplaten

Huisautomatisering


