WOONKENNIS UPDATE

Wilt u snel op de hoogte zijn van de meest actuele ontwikkelingen in de woonsector en tijdig kunnen inspelen op veranderingen in
uw markt? Vaak is er geen tijd om de constante veranderingen in de markt eigenhandig in kaart te brengen. De WoonKennis Update
biedt de oplossing. Met deze de digitale nieuwsbrief van WoonKennis heeft u alle actuele marktinformatie voor uw commerciële
beleid in één keer bij de hand.

WoonKennis is een nieuwe productlijn van BouwKennis, gericht op informatie over de woonconsument. Vanaf de tweede helft
van 2008 verzamelt BouwKennis actief gegevens over de woonmarkt en de woonconsument onder de naam WoonKennis. De
WoonKennis Update is een digitale marketingnieuwsbrief die 17 keer per jaar verschijnt. Hierin leest u iedere drie weken actuele
highlights over feiten, trends en marktontwikkelingen. Door middel van deskresearch en gerichte onderzoeken van WoonKennis
worden deze ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden en geëvalueerd door onze eigen vakredactie.
Met een WoonKennis Update heeft u altijd de beschikking over accurate informatie die de basis vormt voor uw strategische beleid.
Door in te spelen op actuele ontwikkelingen kunt u uw markt met optimaal rendement benaderen.

De WoonKennis Update houdt u op de hoogte van de volgende onderwerpen:
• Marktontwikkelingen: Economie, demografie, conjunctuur
• Woningmarkt: Woningbouwproductie, ontwikkelingen op de woningmarkt (koop/huur)
• Oriëntatie woonconsument: Oriëntatie woningzoekenden, klusproducten, media & bereik
• Woonwensen & verhuizen: Huidige- en gewenste woonsituatie, verhuismotieven
• Ruimte & Beleid: Beleid (bv nota ruimte, Wro) binnenstedelijk bouwen, Vinex, waterwonen
• Corporaties: Dienstverleing woningcorporaties, trends & ontwikkelingen
• Ontwikkelingen detailhandel: Omzet detailhandel, trends DHZ & Woonbranche, beslissingsgedrag consumenten

VERWANTE ONDERZOEKEN
Wenst u structureel meer informatie over de woonconsument en de woonmarkt, dan kiest u voor het WoonKennis Totaalabonnement.
Met het Totaalabonnement van WoonKennis heeft u gegarandeerd alle accurate en professionele informatie om uw strategische
beleid te sturen. U heeft toegang tot een uitgebreide kennisdatabank op internet. Hierin vindt u marktinformatie voor het bepalen
van uw strategie, zoals ontwikkelingen op de woningmarkt en trends in de woonbranche. Daarnaast biedt deze kennisdatabank
informatie over bijvoorbeeld mediagedrag en woonwensen waarmee u uw beleid concreet kunt maken.
Behalve toegang tot de kennisdatabank biedt het Totaalabonnement u de volgende voordelen:
• Maandelijkse managementrapportage
• Exemplaar van het WoonKennis Jaarrapport
• WoonKennis Update (17x per jaar)
• Maandelijkse woonindexen (bereidheid kopen/verkopen woning, verhuizen, renoveren ect.)
• Woonbarometer (4x per jaar)
• Korting op multi client onderzoeken van zowel WoonKennis als BouwKennis

CONTACTINFORMATIE
Wenst u meer informatie over de producten van BouwKennis
en WoonKennis of heeft u algemene vragen aan BouwKennis,
neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u ook in een
persoonlijk gesprek informeren over onze producten en diensten.
Onze accountmanagers komen graag, geheel vrijblijvend, bij u
langs voor een advies op maat. Om u optimaal van dienst te
kunnen zijn, kunt u contact opnemen met de accountmanager
voor uw regio.
KOSTEN

Bent u in regio Noord gevestigd, neemt u contact op met:

De WoonKennis Update is verkrijgbaar in de vorm van

Frank Oberink E oberink@bouwkennis.nl T 010 206 69 96

een abonnement. Deze digitale nieuwsbrief verschijnt
iedere 3 weken en kost slechts € 99 op jaarbasis. U

Bent u in regio Midden gevestigd, neemt u contact op met:

krijgt met dit abonnement toegang tot alle volledige

Maurice van Dijk E vandijk@bouwkennis.nl T 010 206 69 96

artikelen uit de nieuwsbrief en u kunt de eerder
verstuurde nieuwsbrieven nog eens bekijken. Deze

Bent u in regio Zuid gevestigd, neemt u contact op met:

staan verzameld onze website.

Jacco Ridderhof E ridderhof@bouwkennis.nl T 010 206 69 96

