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Hartelijk welkom!
Voor u ligt de gebruikershandleiding van Bouwtrend. Wij leggen u in vijf stappen uit hoe u de belangrijkste
kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren.
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Analyseren van verdelingen
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Analyseren van verhoudingen

STAP 6

Analyseren van relaties

Stap 1 - Inloggen
1. Ga naar www.bouwtrend.nl
2. Klik hier op de knop ‘login Bouwtrend’

3. Voer nu uw inloggegevens in: Email

en Password.

Uw inloggegevens heeft u van ons
per email ontvangen.
4. Klik vervolgens op de knop ‘Log in’

Stap 2 - Structuur
1. Binnen Bouwtrend heeft u vier opties
om de data te analyseren. Deze
opties ziet u aan de bovenzijde in het
scherm (met oranje balk).

Onder de vier knoppen ziet u per
analyseoptie twee voorbeeldvragen.
Deze vragen helpen u op weg om de
juiste analyseoptie te kiezen die past
bij uw vraag.

Analyseoptie

Op het hiernaast weergegeven scherm
staat de menustructuur afgebeeld.
Projectstatus

Dit is bedoeld om u kennis te laten maken

Hoofd- en verdeelkenmerk(en)
Gekozen filter(s)

met de menustructuur van Bouwtrend en

de begrippen die wij in deze handleiding
Weergaveopties

gebruiken.
Filters

Tabel

Op de volgende sheets leggen wij de
functies en handelingen uit.
Grafiek

Stap 3 – Analyseren van aantal. en gemid.
1. Om een analyse te maken op het
niveau van aantallen en gemiddelden
klikt u op de eerste (linker)
analyseoptie.

2. Vervolgens kiest u het hoofdkenmerk
dat u wilt analyseren. In dit voorbeeld
kiezen we voor het hoofdkenmerk
‘aantal woningen’, die is opgenomen
in de categorie ‘algemene
projectkenmerken’.

3. Kies vervolgens voor de gewenste
projectstatus. Hierbij maken we
onderscheid in:

Studieberekening (berekeningen die
veelal in de ontwerp-/analysefase
worden opgesteld).
Aanvraag omgevingsvergunning
(berekeningen die zijn opgesteld voor
de omgevingsvergunning).

Aanvr. aangepaste omgevingsverg.
(berekeningen die zijn opgesteld met
aanpassingen in eerder ingediende
berekening).

Op sheet 9 lichten wij de informatiewaarde van de bovenstaande

projectstatus(sen) nader toe.

4. Specificeer uw dataset door te
filteren.

In dit voorbeeld analyseren wij alle
woningen met de projectstatus
aanvraag omgevingsvergunning en
bouwjaar 2017.

5. U kunt uw dataset verder specificeren

door meerdere filters te activeren.

Wilt u filters verwijderen? Klik dan op
de gekozen filter(s) om deze te
deactiveren.

Antwoord op uw vraag:

Hoeveel woningen met bouwjaar
2017 is de aanvraag voor de
omgevingsvergunning ingediend?

Welke informatiewaarde bieden de drie projectstatus(sen) van Bouwtrend?

Studieberekening: ontwerpberekeningen en variantstudies worden opgesteld (ver) voordat de definitieve berekening
wordt ingediend bij de gemeente voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Deze projectstatus is vooral
interessant om te analyseren of en hoe vaak uw (nieuwe) producten en verklaringen worden opgenomen in
studieberekening. Dit is ideaal voor het analyseren van uw naamsbekendheid en de effectiviteit van uw

marketingcampagnes.

Aanvraag omgevingsvergunning: met deze projectstatus ziet u direct hoe vaak en welke producten er zijn

voorgeschreven in berekeningen die zijn ingediend door de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hiermee heeft u
gedetailleerde informatie voor het analyseren van marktverhoudingen en –verdeling.

Aanvraag aangepaste omgevingsvergunning: in de praktijk blijken ingediende berekeningen naderhand gewijzigd
te worden als gevolg van aanscherping(en) en/of bezuiniging(en). Deze aangepaste berekeningen worden in dat
geval opnieuw ingediend. Deze projectstatus maakt inzichtelijk of uw producten en systemen na wijzingen vaker of
minder vaak worden voorgeschreven.

Stap 4 – Analyseren van verdelingen
1. Om inzicht te krijgen in de verdeling
van aantallen en gemiddelden kiest u
de tweede analyseoptie.

2. Het hoofdkenmerk wordt automatisch

overgenomen uit de vorige analyse.
Indien u deze wilt aanpassen, dan
klikt u op het hoofdkenmerk om het
gewenste kenmerk te kiezen. Op
dezelfde wijze kiezen we het
verdeelkenmerk. In dit voorbeeld
kiezen we het verdeelkenmerk

‘verwarming opwekker – type’ in de
categorie W-installaties.

3. Om de data in uw tabel te sorteren
klikt u op de sorteerknop ▼ of ▲.

4. Ook hier kunt u uw dataset
specificeren door te filteren. In dit
voorbeeld filteren we op tussen- en
hoekwoningen.

Wilt u de resultaten van uw analyse
exporteren naar Excel? Klik dan op de

Antwoord op uw vraag:

knop ‘Download tabel’

Hoe worden tussen- en
hoekwoningen verwarmd, met
bouwjaar 2017 en waarvan de
aanvraag voor de
omgevingsvergunning is
ingediend?

Stap 5 – Analyseren van verhoudingen
1. Om inzicht te krijgen in de verhouding
tussen kenmerken klikt u op de derde
analyseoptie.

2. Ook nu wordt uw eerste

verdeelkenmerk automatisch
overgenomen uit de vorige analyse.

Om te analyseren of er verschillen zijn
in de keuze voor het
verwarmingssysteem per provincie,
selecteert u ‘provincie’ als tweede

verdeelkenmerk onder de categorie
algemene projectkenmerken.

Wilt u de verdeelkenmerken omdraaien
om uw tabel en grafiek overzichtelijker

weer te geven? Klik dan op de knop
‘transponeren’.

•

In het scherm verschijnt automatisch
het antwoord op uw vraag.

Stap 6 – Analyseren van relaties
1. Om inzicht te krijgen in de (cor)relatie
tussen kenmerken kiest u de vierde
analyseoptie.

2. Kies net als bij de voorgaande

analyseopties voor de gewenste
verdeelkenmerken.

In dit voorbeeld bekijken we de
samenhang tussen de EPC en de
CO2-emissie. Beide kenmerken zijn te
selecteren onder de categorie

energieprestatie en –gebruik.

3. Ook nu kunt u de dataset verder
specificeren door te filteren.

De relatie tussen de gekozen
kenmerken, in dit geval EPC en CO2emissie wordt in het scatterdiagram

getoond.

Meer weten over de mogelijkheden?
Heeft u na het doorlopen van deze gebruikershandleiding nog vragen?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

T.

+31 (0)70 204 40 67

E.

helpdesk@bouwtrend.nl

