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De plek voor actuele bouwinformatie
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) brengt op
www.bouwactueel.nl alle relevante economische bouwmarktinformatie
bijeen. De website biedt inzicht in recente ontwikkelingen, prognoses,
kengetallen bedrijfsvoering (infographics) en historische jaarreeksen.
Recente ontwikkelingen
In een dynamische omgeving als de bouwsector is het van belang om
op ieder moment over actuele marktinformatie te beschikken. De
website BouwActueel biedt deze informatie voor bouwbedrijven,
overheden, woningcorporaties, financiële instellingen en overige
bedrijven en organisaties betrokken bij de bouw en de gebouwde
omgeving.
Voor meer dan 25 indicatoren biedt de website iedere maand nieuwe
maandcijfers. Daarnaast biedt de website voor meer dan tien
onderwerpen de meest recente kwartaalcijfers. Het EIB geeft hierbij
heldere uitleg over de recente ontwikkelingen. Met een abonnement op
BouwActueel blijft uw kennis over de bouw dus altijd actueel.
Prognoses
Wilt u weten hoe uw markt zich dit jaar en de komende jaren gaat
ontwikkelen? De website BouwActueel biedt ieder kwartaal op basis
van recente ontwikkelingen nieuwe prognoses voor de bouwproductie
en werkgelegenheid in de bouw. Met deze prognoses heeft u
voorsprong op uw concurrentie en kunt u beter inspelen op
toekomstige ontwikkelingen in de bouw.
Zes hoofdthema’s
De website BouwActueel is overzichtelijk geordend naar de volgende
zes hoofdthema’s:
• Algemene economie
• Algemene bouw
• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
• Infrastructuur
• Arbeidsmarkt
Voor deze zes hoofdthema’s biedt de website recente informatie op een
aantal indicatoren binnen het thema. Bovendien bevat de website voor
ieder thema (met uitzondering van algemene economie) prognoses.

Landelijke en regionale informatie
De website BouwActueel biedt 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 bijvoorbeeld
actief bent.
De website maakt onderscheid in vijf landsdelen en twaalf provincies:
• Noord: Drenthe, Friesland en Groningen
• Oost: Flevoland, Gelderland en Overijssel
• Randstad Noord: Noord-Holland en Utrecht
• Randstad Zuid: Zuid-Holland
• Zuid: Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Benchmarking: kengetallen bedrijfsvoering
Met de infographics en vergelijkingstools van BouwActueel kunt u in
één oogopslag uw eigen prestaties vergelijken met de prestaties van
vergelijkbare bouwbedrijven. De website biedt kengetallen voor de
algemene kosten, bedrijfseconomische resultaten en
arbeidsgerelateerde onderwerpen als bijvoorbeeld leeftijdsopbouw en
ziekteverzuim. Doet mijn bedrijf het beter of slechter dan de
concurrenten? Door uw prestaties met andere bouwbedrijven te
vergelijken, kunt u tijdig uw bedrijfsvoering en investeringen hierop
aanpassen.
Historische jaarreeksen
Met een abonnement op BouwActueel heeft u toegang tot een
uitgebreide database van relevante historische gegevens. U kunt de
gegevens interactief opvragen zodat u een grafiek geheel naar eigen
wens kan opstellen.

Voor iedere indicator biedt de database een jaarreeks vanaf 2000. U
kunt hiermee zelf bepalen hoe lang u voor een bepaalde ontwikkeling
wilt terugblikken. Ook is het mogelijk om de database in de vorm van
een Excel-bestand op uw eigen computer te downloaden.

BouwActueel TV
Om snel op de hoogte te komen van de actuele economische
ontwikkelingen in de bouw biedt de website BouwActueel ook een
video, waarin maandelijks alle relevante ontwikkelingen kort en helder
worden uitgelegd.
Publicaties en nieuws
Op de website BouwActueel ziet u tevens in één oogopslag de laatste
studies en nieuwsberichten van het EIB.
Abonnement
Geïnteresseerden kunnen een jaarabonnement op BouwActueel
afsluiten. Prijzen zijn vanaf € 1.500 per jaar (2014, excl. btw). Bedrijven
onder de CAO Bouw ontvangen hierop 50% korting. Aanmelden kan op
www.bouwactueel.nl.
Proefabonnement
Wilt u BouwActueel eerst uitproberen? Meldt u zich dan aan op
www.bouwactueel.nl voor een gratis proefabonnement gedurende twee
weken.

EIB geeft perspectief
Economisch Instituut voor de Bouw
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is een onderzoeksorganisatie voor toegepaste
economische analyse. Zowel in opdracht als op eigen initiatief brengen wij de wereld van de
bouw en gebouwde omgeving in beeld.
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