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Altijd op de hoogte met BouwActueel
Samen met het EIB brengt Bouwend Nederland
op www.bouwendnederland.nl/bouwactueel alle
relevante economische markt- en bedrijfsvoeringsinformatie bijeen. De website biedt inzicht in recente
ontwikkelingen, prognoses en kengetallen voor
uw bedrijfsvoering. Zowel landelijke informatie
als informatie voor uw regio. En het mooie is: dit
is gewoon onderdeel van uw lidmaatschap van
Bouwend Nederland.
Recente ontwikkelingen
In een dynamische omgeving als de bouwsector is het van belang
om op elk moment over actuele marktinformatie te kunnen beschikken. Als lid van Bouwend Nederland vindt u deze informatie
gratis op www.bouwendnederland.nl/bouwactueel. Hier vindt u
niet alleen cijfers en grafieken, maar vooral ook uitleg bij de cijfers
zodat u écht weet wat er speelt.
Prognoses
Ook als u wilt weten hoe uw markt dit jaar en de komende jaren
zich zal ontwikkelen, bent u op www.bouwendnederland.nl/
bouwactueel op de juiste pagina. BouwActueel biedt ieder kwartaal
op basis van recente ontwikkelingen nieuwe prognoses voor de
productie en werkgelegenheid in de bouw. Met deze prognoses
kunt u beter inspelen op toekomstige marktontwikkelingen.
Zes hoofdthema’s
De website BouwActueel is
overzichtelijk geordend naar
de volgende zes hoofdthema’s:
•A
 lgemene economie
•A
 lgemene bouw
• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
• Infrastructuur
• Arbeidsmarkt
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Voor deze thema’s biedt de website recente informatie
op een aantal indicatoren binnen het thema.
Landelijke en regionale informatie
Op www.bouwendnederland.nl/bouwactueel vindt u zowel
landelijke als regionale informatie. U kunt kiezen voor
landelijke ontwikkelingen of prognoses, maar u kunt deze
informatie ook inzien voor de regio waarin u actief bent.
De website maakt onderscheid tussen vijf regio’s
en twaalf provincies:
•N
 oord: Drenthe, Friesland en Groningen
•O
 ost: Flevoland, Gelderland en Overijssel
•R
 andstad Noord: Noord-Holland en Utrecht
•R
 andstad Zuid: Zuid-Holland
•Z
 uid: Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Vergelijk uw bedrijfsprestaties
Voor algemene kosten, bedrijfseconomische resultaten
en arbeidsgerelateerde onderwerpen zoals ziekteverzuim
kunt u uw bedrijfsprestaties vergelijken. Via infographics
en vergelijkingstools kunt u op BouwActueel onder de
knop Benchmark in één oogopslag zien of uw bedrijf het
beter of slechter doet dan de concurrenten. Dit biedt u
aanknopingspunten om eventueel uw bedrijfsvoering
aan te passen.
Grafieken op maat
Mocht u behoefte hebben aan meer verdiepende informatie
dan kunt u onder Historische jaarreeksen naar eigen
wens grafieken opstellen. BouwActueel geeft namelijk
toegang tot een database met relevante
historische gegevens. Ook is het mogelijk
om de database in de vorm van een Excelbestand op uw eigen computer te downloaden.
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Meer informatie
Heeft u vragen over www.bouwendnederland.nl/bouwactueel,
neem dan contact op met Wim Schreurs via
w.schreurs@bouwendnederland.nl of bel naar 079 3 252 2112

Bouwend Nederland
Zilverstraat 69
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

t 079 3 252 252
f 079 3 252 290
e info@bouwendnederland.nl
w www.bouwendnederland.nl

