
 
 

Als je al veel van bewoners weet, kun je erop inspelen. 
 
 
 

marktdata met visie op doelgroepen en draagvlak 



 
 

 

Marktgerichtheid, afstemming op de ware wensen en omstandigheden van de 
woonconsument, vraagt om inzicht vooraf. 
  

WINDT Vastgoedmarketingadvies peilt met marktdata op voorhand - en anoniem -  
draagvlak en marktpotentie. Dat inzicht wordt gevalideerd met 70 database 
sets waarmee elke wijk en complex gekwantificeerd, gelokaliseerd en 
vergeleken kan worden. Naast leeftijd, gezinssamenstelling en inkomensklassen 
worden daarbij ook lifestyle, gedrag en voorkeuren in kaart gebracht. WINDT 
geeft per bewonersprofiel aan welke aanpak en communicatie ter plaatse aan 
zal slaan. 
 
Corporaties, gemeenten en marktpartijen die de bewoner centraal stellen, 
gebruiken dit inzicht om een propositie op de markt af te stemmen. Het 
onderbouwt, overtuigt en het bespaart bovendien vaak veel tijd en geld. 
 
Peeter Windt 
 
 
 

Als je al veel van bewoners weet, kun je erop inspelen.  
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Screendump markdatabase 



Informatie met gemeente, wijk, complex en adres 
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Bewonersprofielen van een complex ten behoeve van verduurzaming in bewoonde staat 
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Bewonersprofielen van een complex ten behoeve van verduurzaming in bewoonde staat 
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Bewonersprofielen van een complex ten behoeve van verduurzaming in bewoonde staat 
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kenmerken huishoudens aantal % index + - aantal % index + - aantal % index + - aantal % index + -

NEDERLAND
UTRECHT

CORPPORATIEBEZIT SPINOZA PLANTSOENGEMEENTE 
UTRECHT

Arbeid'&'Inkomen'.'Inkomen
Beneden%modaal 2.602.954 33 100 61.452 41 123 24.474 52 157 + 63 47 141 +

Modaal 2.545.988 32 100 43.396 29 89 13.866 30 91 72 53 167 +

1,5%x%modaal 1.477.606 19 100 23.002 15 81 5.040 11 57 - 0 0 0 -

2%x%modaal 668.830 9 100 11.988 8 93 1.988 4 50 - 0 0 0 -

2,5%x%modaal%of%meer 521.235 7 100 10.624 7 106 1.510 3 48 - 0 0 0 -

Totaal 7.816.613 100 150.462 100 46.878 100 135 100



Voor meer informatie over methode en opdrachtgevers: 
 
Peeter Windt 
 
 
 
http://www.vastgoedmarketingadvies.nl 
 
 


