WOONKENNIS TOTAALABONNEMENT

Betrouwbare marktinformatie is essentieel voor uw dagelijkse werkzaamheden. Het bepalen van een succesvolle strategie start
immers met het in kaart brengen van de huidige markt en de te verwachtte ontwikkelingen. Met een Totaalabonnement van WoonKennis bent u in één klap verzekerd van alle essentiële strategische markt- en marketinginformatie over de woonmarkt. Hoe groot
is uw potentiële doelgroep? Hoe oriënteren consumenten zich? Hoeveel woningen komen er gereed? Wat zijn de belangrijkste
trends? Deze en andere cruciale vragen beantwoordt u voortaan snel en eenvoudig.
WoonKennis is de informatieleverancier voor de woon-, doe-het-zelf-, huizen- en corporatiebranche. WoonKennis volgt alle relevante bronnen uit de markt en voert bovendien op regelmatige basis eigen onderzoek uit. Daardoor beschikt u over relevante en
actuele marktinformatie zonder dat u zelf hoeft te investeren in eigen onderzoek.
Steeds meer organisaties ontdekken het gemak en de unieke marktinformatie van WoonKennis. Zij gebruiken deze marktinformatie als basis voor hun strategie en beleid. Omdat niet alle bedrijven dezelfde informatiebehoefte hebben, heeft WoonKennis
verschillende producten. Steeds met hetzelfde doel: informatie bieden waarop u kunt bouwen. Hierbij loopt WoonKennis voorop
op het gebied van technologie, gebruiksgemak, compleetheid en relevantie.
Speciaal voor u heeft WoonKennis een totaalpakket samengesteld waarin alle need-to-knowinformatie is verenigd waarmee u
op de hoogte blijft van en inzicht heeft in uw markt: het WoonKennis Totaalabonnement. Het WoonKennis Totaalabonnement
bestaat uit:
• WoonKennis Kennisdatabank
• WoonKennis Jaarrapport
• WoonKennis Update
• WoonKennis Managementsamenvatting
HET WOONKENNIS TOTAALABONNEMENT
WOONKENNIS KENNISDATABANK
U heeft toegang tot een uitgebreide online kennisdatabank met essentiële marktinformatie om uw strategie mee te bepalen. In
deze kennisdatabank vindt u onder andere marktcijfers, woonwensen, ruimtelijke ordening, branchebeschrijvingen, verhuismarkt,
oriëntatie en dossiers.
Naast deze informatie worden er ook maandelijks negen indicatoren bijgehouden die een beeld schetsen van het gedrag van de
woonconsument: Woningverkoopindex, Woningkoopindex, Verhuisindex, Verbouwindex, Interieurindex, Energiebesparingsindex,
Verfraaiindex, Onderhoudsindex en Tuinindex. Kortom, actuele need-to-knowinformatie waarmee u altijd op de hoogte blijft en ondersteund wordt in uw plannen en beleid.

KUNT U UW INFORMATIE NERGENS VINDEN?
Kunt u essentiële informatie betreffende de sector niet of nauwelijks vinden, dan biedt WoonKennis u de mogelijkheid om vragen
te stellen aan de vakredactie per telefoon of email.
WOONKENNIS JAARRAPPORT
Benieuwd hoe de woonsector zich de komende jaren zal ontwikkelen? Het WoonKennis Jaarrapport is het meest volledige en
betrouwbare onderzoeksrapport over de woonmarkt. Het voorziet u van alle essentiële informatie, zoals oriëntatiegedrag woningzoekenden en tevredenheid huurders. Dit rapport is gebaseerd op ruim 6.000 geslaagde enquêtes onder consumenten en geeft
een compleet overzicht van de belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren. Kortom, het rapport voor alle informatie over de woonconsument en de sector. Zo leest u dit jaar onder andere over:
• Bouwproductie en woningvoorraad

• Klusgedrag

• Economie en detailhandel

• Verhuisgeneigdheid en woonwensen

• Verbouwing-, verfraaiing- en onderhoudindex

• Energiebesparing

• Proces bij aankoop nieuwbouwwoning

• Particulier opdrachtgeverschap

• Oriëntatiegedrag woningzoekenden
WOONKENNIS UPDATE
Ook ontvangt u de WoonKennis Update. De WoonKennis Update is de digitale nieuwsbrief van WoonKennis en verschijnt 17 keer
per jaar. In onze nieuwsbrief vindt u alle relevante nieuwsberichten over de woonsector. De WoonKennis Update is ideaal voor
managers die efficiënt al het laatste nieuws en unieke onderzoeksinformatie willen lezen. Met de WoonKennis Update bespaart u
tijd, geld en moeite, omdat onze redactie alles voor u op een rijtje zet.
MANAGEMENTSAMENVATTING
Iedere laatste vrijdag van de maand ontvangt u een pdf-bestand met een actueel overzicht van de belangrijkste indicatoren voor
de woonsector. Hierin treft u onder andere aan: macro-ontwikkelingen, consumentenindicatoren, cijfers over de woningmarkt en de
hypotheekverstrekking, de Woonbarometer, de Verfraaiïndex, de Verhuisindex en de prognoses voor de woningbouw.
VOORDELEN WOONKENNIS TOTAALABONNEMENT
• Alle relevante marktinformatie op één plaats beschikbaar
• Informatie uit bestaande bronnen verrijkt door een vakredactie

CONTACTINFORMATIE

• Gerichte marktinformatie door uniek eigen onderzoek

Heeft u vragen over dit product van WoonKennis of heeft u vragen in

• Altijd up-to-date

het algemeen aan WoonKennis? Neem dan gerust contact met ons op

• Onafhankelijk

via onderstaande gegevens. Over onze producten en diensten kunnen

• Kosten- en tijdsbesparend

wij u ook altijd informeren in een persoonlijk gesprek. Onze accountmanagers komen graag geheel vrijblijvend bij u langs voor een advies
op maat. Om u optimaal van dienst te zijn, vragen wij u contact op te
nemen met de accountmanager voor uw regio.
Bent u gevestigd in regio Noord? Neem dan contact op met:
Alex Heemskerk E heemskerk@bouwkennis.nl T 010 206 69 96
Bent u gevestigd in regio Midden? Neem dan contact op met:

KOSTEN

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

De kosten van het WoonKennis Totaalabonnement
bedragen € 1.250 per jaar.

Bent u gevestigd in regio Zuid? Neem dan contact op met:
Jacco Ridderhof E ridderhof@bouwkennis.nl T 010 206 69 96

WOONKENNIS TOTAALABONNEMENT

