
Met het Materiaalstromen Dashboard, gemaakt in het online portal BouwKennisData, kan een marketing-, sales- en/

of inkoopafdeling inzichtelijk krijgen hoe de handelsstromen van de producten (en substituten daarvan) door 

landen die lid zijn van de Europese Unie lopen. Op basis van internationaal vergelijkbare statistieken over de 

internationale handel (Goederencodes) en de binnenlandse productie (PRODCOM) worden handelsstromen van 

producten berekend en gevisualiseerd.

Zowel in kwantiteit als in euro’s. Binnen de Europese Unie is men verplicht om iedere maand te rapporteren over de 

handelsstromen van de maand ervoor. Deze gerapporteerde gegevens gebruikt BouwKennis om handelsstromen 

en trends hierin inzichtelijk te maken en het gebruiksgemak van de datastromen te verhogen. De invloed van 

bepaalde gebeurtenissen (zoals het coronavirus) worden hierdoor ook inzichtelijk. Daarnaast brengt het dashboard 

de jaarlijkse productie van de landen in kaart.

HET MATERIAALSTROMEN DASHBOARD GEEFT BIJVOORBEELD ANTWOORD OP:

› Marktvolume
 - Wat is onze grootste afzetmarkt en waar liggen hier in de buurt voor ons kansen voor in de toekomst?

 - Het vergelijken van eigen maandelijkse verkoopresultaten met handelsstromen binnen de EU

 - Welke trend is zichtbaar in de verschillende afzetmarkten en wat zou dit kunnen verklaren 

 

› Concurrentie
 - Waar komt de grootste concurrentie vandaan?

 - Welke substituten zijn onze grootste concurrent en welke trend is hierin zichtbaar?

› Inkoop en logistiek
 - Waar kopen wij onze halffabricaten/grondstoffen in en waar zouden we dit nog maar kunnen doen om wellicht 

  kosten te besparen. Of de betrouwbaarheid van de supply chain te verhogen door een extra supplier toe te voegen?

 - Welke grondstoffen zijn onbetrouwbaar qua levering en kan een aanvullende supplier in een ander land meer 

zekerheid bieden?

 - In welke landen zijn de halffabricaten/producten (gemiddeld) het goedkoopst?

MATERIALENSTROOM 
DASHBOARD

Voor het onderzoeken en opstellen van strategieën is voor een (internationaal) hoofdkantoor informatie over concrete 
productgroepen noodzakelijk. Hoe groot is de afzetmarkt en waar liggen de kansen? Waar zit de grootste concurrent? Waar 
kunnen de grondstoffen worden ingekocht? Om antwoord te geven op deze vragen heeft BouwKennis het Materiaalstromen 
Dashboard ontwikkeld. Met dit dashboard kunnen zaken snel en efficiënt worden geanalyseerd en belangrijke strategische 
beslissingen onderbouwd worden. Het dashboard biedt informatie die voor zowel inkoop- als verkoopstrategieën van 
toegevoegde waarde zijn.



KOSTEN
€ 1.500 voor drie landen, € 500 per land extra tot max € 3.500 geen max. aantal landen.

Let op: het Materialenstromen Dashboard is in het Engels
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MATERIALENSTROOM DASHBOARD

BOUWKENNIS DATA MATERIALENSTROOM DASHBOARD OP MAAT
Je hebt de mogelijkheid om het Materiaalstromen Dashboard speciaal op maat te laten maken zodat het relevant

is voor jouw specifieke business. We selecteren dan vooraf alle parameters al voor je, zodat je snel en gemakkelijk de 

relevante data kunt inzien. 

HET DASHBOARD KAN DAN OP DE VOLGENDE MANIER OP MAAT WORDEN GEMAAKT: 

› Maandelijkse update van de handelsdata 

› Grondstoffen versus eindproducten naast elkaar weergeven (indien beschikbaar) 

› Focus op relevante landen of opdeling van bepaalde gebieden

› Bepaalde type producten of materialen of productgroepen- of materialen

BOUWKENNISDATA
Dit product verschijnt als dashboard op BouwKennisData, daarin wordt data op een overzichtelijke manier tot 

informatie verwerkt en (interactief) gepresenteerd.


