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Voorwoord 
 

“Our house is a very very very fine house”  (Crosby, Stills, Nash & Young) 

“Our house was our castle and our keep” (Madness) 

 

Twee citaten uit liedjes waarin een huis een onbezorgd thuis is. Tegenwoordig is een eigen 

huis voor veel mensen een last in plaats van een lust. Al van jongs af aan ben ik bezig met 

woningen, interieurs en bouwstijlen. Later kwam de interesse voor de woningmarkt daarbij. 

Dagelijks houd ik bij wat er op de markt komt en welke woningen er verkocht worden in mijn 

regio. Vastgoed& Makelaardij leek mij dan ook de ideale studie tot daar opeens in 2007 de 

crisis was. Na het VWO koos ik toen voor de studie planologie met in mijn achterhoofd dat ik 

via deze studie altijd nog iets met de woningmarkt of makelaardij kon doen.  

 

En toen was daar de Bachelor scriptie… 

Mijn ouders wilden in 2010 hun woning te koop zetten en nodigde drie makelaars uit, 

“verschillende makelaars verschillende prijzen” wordt wel eens gezegd, maar als tussen de 

hoogste en laagste vraagprijs bijna een ton zit ga je je toch afvragen hoe het kan dat die 

marge zo groot is. Was de makelaar met de laagste vraagprijs de tijd vooruit? Of wilde hij 

snel geld verdienen? Daarbij is er in de afgelopen jaren zo veel veranderd door de 

internetontwikkeling en sociale media dat er voor mij reden te meer was om de rol van de 

makelaar eens onder de loep te nemen. 

 

Met dank aan… 

Degene die mij hierin het meest geholpen heeft is mijn begeleider Sander Lenferink. De 

feedback sessies waren altijd leerzaam en brachten veel positieve energie. Moeiteloos 

overzag hij de structuur van het onderzoek en adviseerde hij mij daarin. Sander, hiervoor 

heel veel dank. 

Daarnaast dank ik Jacqueline Runneboom, Jan Willem Hemeltjen, Job de Bos, Kathalijne de 

Wilde en Roelof Vos voor hun bijdrage als respondent vastgoedmakelaar. Ook gaat mijn 

dank uit naar Bob Maas die zijn deskundige kennis van de woningmarkt met mij wilde delen. 

Zonder hun was dit onderzoek niet geworden zoals het nu is. 
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Samenvatting 
 

Vroeger was een vastgoedmakelaar een bemiddelaar tussen twee partijen. Tegenwoordig 

wordt dit belangenverstrengeling genoemd en mag een makelaar slechts belangenbehartiger 

van één partij zijn. Niet alleen de betekenis van het woord ‘makelaar’ is veranderd, ook de 

werkzaamheden van een makelaar zijn door de jaren heen veranderd. Twee belangrijke 

factoren in deze zijn ICT ontwikkeling en de huidige crisis. Door de periode voor de ICT 

ontwikkeling en crisis het traditionele makelaardij tijdperk te noemen kunnen de verschillen 

worden geduid.  

 Door de ICT ontwikkelingen en de crisis is er niet alleen veel veranderd voor de 

makelaar, ook voor de consument is er van alles veranderd. Daarom wordt de relatie tussen 

de makelaar en de consument geanalyseerd met de principaal-agent theorie. Deze theorie 

bestaat uit een principaal en een agent die een relatie hebben die gekenmerkt wordt door 

informatieasymmetrie en doelincongruentie. De makelaar is in dit geval de principaal, en de 

consument is de agent. In het traditionele tijdperk heeft de makelaar marktkennis en de 

consument niet, er is dan sprake van informatieasymmetrie waardoor de consument de 

makelaar nodig heeft om een woning aan te kopen of te verkopen. Daarnaast bestaat de 

relatie uit doelincongruentie omdat het niet per definitie zo is dat beide partijen dezelfde 

belangen nastreven.  

 Het traditionele aan- en verkoopproces bestaat bij NVM makelaars uit zeven stappen. 

Bij een aankoopproces zijn dat achtereenvolgens: het zoeken naar een geschikte woning, 

een bezichtiging organiseren, extra onderzoek naar een woning doen, onderhandelen, 

koopovereenkomst tekenen, financiering in orde maken en het tekenen van de akte van 

levering bij een notaris. Doordat in het traditionele tijdperk de makelaar degene was met 

expertise en kennis over de woningmarkt werd er vrijwel altijd een makelaar ingeschakeld 

om het aanbod te schetsen en de daaropvolgende stappen uit te voeren. Ook in het 

verkoopproces was deze trend zichtbaar. De traditionele stappen uit een verkoopproces van 

de NVM zijn de volgende: het vaststellen van de vraagprijs, het opstellen van een 

publiciteitsplan, verkoop gereed maken van de woning, begeleiden van bezichtigingen, 

onderhandelen, koopovereenkomst tekenen, en de akte van levering tekenen bij de notaris.  

 Door de ICT ontwikkelingen en met name door Funda is er een hoop veranderd in de 

informatieasymmetrie tussen de makelaar en de consument. De woningmarkt is transparant 

geworden dankzij internet en de consument kan gemakkelijk aan informatie komen. Hierdoor 

kiezen niet alle consumenten er meer voor de makelaar in te schakelen voor het gehele aan- 

of verkoopproces. De makelaar moet hierdoor extra zijn of haar best gaan doen om van 

toegevoegde waarde te blijven. Volgens deskundige kan dat alleen door deeldiensten aan te 

bieden en deskundig te zijn op het gebied van objecten, de markt, en klanten. De 
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toekomstige makelaar wordt volgens de NVM nog nadrukkelijker een combinatie van een 

vakman, een marktexpert en een marketeer (2013). Daarnaast moet de makelaar 

meebewegen in de dynamiek van de samenleving, hij moet flexibel zijn en ook via sociale 

media laten weten dat hij bereikbaar is. 

 De afschaffing van de makelaarstitel moest er voor zorgen dat er meer concurrentie  

kon ontstaan, dit is niet overal evengoed gelukt omdat NVM makelaars een enorme 

voorsprong hadden en hebben op de rest. Bij de NVM zit enorm veel kennis en de NVM 

heeft een groot netwerk dat digitaal wordt ondersteund. In de regio Zutphen ligt door het 

gebrek aan concurrentie het gemiddelde courtage percentage van de makelaars rond de 

1.85% incl. Btw, terwijl het landelijk gemiddelde in 2012 1,49% excl. Btw was. Als makelaars 

de courtage hoog kunnen houden doen ze dat natuurlijk, terwijl de consument is gebaat bij 

een zo lage courtage. Dit is een vorm van doelincongruentie: de makelaar streeft zijn eigen 

belang na met betrekking tot zijn omzet. Al moet hier wel gesteld worden dat in de top tijd, 

voor de crisis, de courtages van de makelaars nog hoger lag. 

Doelincongruentie komt ook terug in het bepalen van de vraagprijs van een woning. 

Doordat door de crisis een aantal makelaars het vuur aan de schenen ligt zullen zij scherpe 

vraagprijzen willen vragen om zo de kans op een snelle verkoop en dus omzet te vergroten. 

Vereniging Eigen Huis waarschuwt consumenten over de vraagprijs die makelaars bepalen. 

Een scherpe vraagprijs is goed wanneer er haast geboden is bij een verkoop maar zo niet, 

dan is het in het belang van de consument om een reële vraagprijs te stellen.  

Concluderend zorgde informatieasymmetrie in de tijd van traditionele makelaardij er 

voor dat de agent de principaal nodig had, dankzij internet heeft de consument toegang tot 

heel veel informatie waardoor er niet per definitie een makelaar nodig is voor een aan- of 

verkoop van een woning. Door de crisis staat de doelincongruentie onder spanning in de 

principaal-agent relatie. Naast de courtage bepaling kunnen makelaars scherpe vraagprijzen 

voor woningen bepalen. Bij een scherpe prijs is de kans groter dat de woning verkocht wordt 

maar Vereniging Eigen Huis adviseert consumenten een reële vraagprijs te stellen als er 

geen aanleiding is om de woning snel te verkopen. Sommige makelaars voelen volgens 

Vereniging Eigen Huis het vuur aan de schenen waardoor ze in het belang van hun omzet 

scherpe vraagprijzen gaan stellen, dit is niet per definitie ook het belang van de consument. 

Wil de makelaar in de toekomst van toegevoegde waarde blijven dan moet hij zijn 

werkzaamheden, zijn kantoor en zijn flexibiliteit aanpassen. 
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Hoofdstuk 1 
Inleiding 

 

1.1   Projectkader 

Het woord ‘makelaar’ betekent van vroeger uit niets anders dan bemiddelaar of 

tussenhandelaar (Heezen, 2013). Sinds de jaren “60 van de 20e eeuw krijgt het brede begrip 

makelaar de betekenis die wij nu kennen: een huizen- vastgoedmakelaar dan wel een 

sportmakelaar. De vastgoedmakelaar staat in dit onderzoek centraal.  

Aan de betekenis van het woord makelaar is door de jaren heen het één en ander 

veranderd. Vroeger kwamen tegengestelde belangen in de makelaardij zeer regelmatig voor 

“bijvoorbeeld wanneer de organisatie waartoe de dienstverlener behoort ook wel eens zaken 

doet met de wederpartij van de afnemer” (Barendrecht, 1999 p. 37). Volgens Job de Bos, 

vastgoedmakelaar, is een makelaar daarom ook geen bemiddelaar meer. “Een makelaar 

mag niet bemiddelen want de makelaar is belangenbehartiger van één partij. Vroeger 

fungeerde de makelaars als tussenpersoon tussen twee partijen maar dan is er sprake van 

belangenverstrengeling dus dat mag niet meer”. Hij noemt zichzelf dan ook geen 

bemiddelaar, maar belangenbehartiger (persoonlijke communicatie, 6 mei 2013).  

 Niet alleen de betekenis van het woord makelaar heeft een andere vorm 

aangenomen, ook de werkzaamheden van een vastgoedmakelaar zijn door de tijd veranderd 

en veranderen nog steeds. Twee belangrijke factoren die de werkzaamheden en de rol van 

de makelaar veranderlijk maken zijn ICT ontwikkelingen en crisis. 

Wat betreft ICT ontwikkelingen is “de rol van de makelaar veranderd door het gebruik 

van internet en sociale media” (Rabobank, 2012). Dankzij woningsites als Funda en Jaap is 

de taak van vastgoedmakelaar als aanbodschetser van de woningmarkt grotendeels 

weggevallen. Daar komt bij dat tegenwoordig iedereen waar en wanneer dan ook online 

informatie kan vinden. De rol van de vastgoedmakelaar is niet alleen veranderd door ICT 

ontwikkeling, het is een blijvende invloedrijke factor geworden. Ook de huidige crisis ‘07 

heeft grote impact op de rol van de makelaar. “Makelaars dienen, als gevolg van de forse 

daling van het aantal woningverkopen, actief hun toegevoegde waarde te promoten” 

(Rabobank, 2012).  

De invloed van deze twee factoren zullen in dit onderzoek besproken worden. Daarbij 

wordt de verhouding tussen de makelaar en aankopende dan wel verkopende partij onder de 

loep genomen aan de hand van de principaal-agent theorie. Met behulp van deze theorie 

kan een relatie gebaseerd op informatieasymmetrie en doelincongruentie worden 

geanalyseerd. De consument schakelt de makelaar in als een derde partij die over meer of 

betere informatie beschikt. De vraag is echter of dat nog wel zo is, en zo niet waar de 

makelaar dan zijn meerwaarde uithaalt. 
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De overheid heeft getracht de makelaardij transparanter te maken door de 

beschermde makelaarstitel af te schaffen (Schuitema, 2007). Dit betekent niet dat de 

makelaardij nu voor een leek te begrijpen en transparant is. “Consumenten hebben in het 

algemeen niet zo’n gunstig beeld van makelaars en bemiddelaars. Gedeeltelijk komt dit voort 

uit een vrij algemeen beeld van de makelaar, deels is dit beeld gebaseerd op concrete eigen 

ervaringen. Dit vrij negatieve beeld staat op gespannen voet met wat men zo graag van de 

makelaar verwacht: een professionele vertrouwenspersoon die in alle opzichten de belangen 

van zijn klant optimaal behartigt” (Kemp, 2000, p. 18). Interessant is te onderzoeken hoe 

deze verhouding tussen makelaar en consument nu ligt, nu de makelaardij wordt beïnvloed 

door sociale media en crisis. 

Er nog weinig onderzoek gedaan naar de invloeden van ICT en de huidige 

economische crisis op de rol van de vastgoedmakelaar. Uitvoerig zijn de oorzaken van de 

crisis onderzocht, maar waar nauwelijks iets over te vinden is, is de invloed van de 

woningmarktcrisis op de rol van een vastgoedmakelaar. Er is weinig literatuur gewijd aan 

vastgoedmakerlaars (Arnold 1992, in: Kuppens 2012). De maatschappelijke relevantie richt 

zich op het feit dat de makelaardij niet altijd even transparant is waardoor er nauwelijks 

inzicht bestaat in welke werkzaamheden een vastgoedmakelaar verricht. Dit onderzoek zal 

een bijdrage leveren aan dit kennisprobleem en daarnaast de rol van de vastgoedmakelaar 

binnen het aan- en verkoopproces van woningen ophelderen. Zowel de invloed van crisis als 

de invloed van ICT ontwikkeling op de rol van de vastgoedmakelaar wordt onderzocht.  

 

1.2  Doelstelling  

In dit onderzoek zal de rol van vastgoedmakelaars binnen de aan- en verkoopprocedures 

worden onderzocht en de invloeden van crisis en ICT ontwikkeling op de motieven en 

overwegingen van vastgoedmakelaars, woningeigenaren en potentiele kopers, Of wel: hoe 

beïnvloeden deze gebeurtenissen en factoren de rol van de makelaar?  

Met deze scriptie wordt de praktijk onderzocht en wordt deze geanalyseerd aan de 

hand van een theoretisch kader. Het betreft gedeeltelijk een theoriegericht onderzoek omdat 

het onderzoek een bijdrage tracht te leveren aan een bestaande theorie, namelijk door de 

principaal-agent theorie te toetsen op de relatie makelaar/consument. Maar het onderzoek 

draagt niet bij om een bepaald probleem in de theorievorming op een bepaald vakgebied op 

te lossen. De principaal-agent theorie zal worden gebruikt om de praktijk te duiden.  

Dit onderzoek is ook geen zuiver praktijkgericht onderzoek omdat de doelstelling van 

het onderzoek niet overeen komt met de typering in Verschuren en Doorewaard van een 

praktijkgericht onderzoek: “Een praktijkgericht onderzoek is een onderzoek waarin u als 

doelstelling heeft een bijdrage te leveren aan een interventie om een bestaande 

praktijksituatie te veranderen” (2007, p. 46). Dit onderzoek zal slechts een bijdrage kunnen 
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leveren aan een verandering in de praktijksituatie met betrekking tot de maatschappelijke 

relevantie namelijk het inzichtelijk maken welke werkzaamheden een makelaar uitvoert.  

 

De doelstelling voor dit onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: 

 

Het doel van dit onderzoek is analyseren hoe de rol van de vastgoedmakelaar door de 

woningmarktcrisis “07 en ICT ontwikkeling verandert, en veranderd is, door inzicht te geven 

in de rol van de vastgoedmakelaar binnen het aan- en verkoopproces van woningen.  

 

1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Het is belangrijk inzicht te verkrijgen in de rol van de vastgoedmakelaar in relatie tot het aan- 

en verkoopproces van woningen omdat vastgoedmakelaars een grote rol spelen op de 

woningmarkt. Door crisis en ICT ontwikkelingen is er veel veranderd en veranderd er nog 

steeds veel in de rol van de makelaar. Daarom is het van belang te onderzoeken of 

makelaars wellicht meer kunnen doen dan dat ze nu doen om de markt te stimuleren omdat 

veel woningeigenaren hun woning niet verkocht krijgen in de huidige crisis. Daarnaast zal dit 

onderzoek inzichtelijke maken wat de woningeigenaar zelf kan doen om de woning te 

verkopen, de opkomst van sociale media biedt kansen, wat er wellicht toe leid dat de 

makelaardij een uitstervend beroep is zoals Geheniau stelt in zijn artikel (2010). Zo was er 

ook ooit de koffiemakelaar tot er alternatieven kwamen.  

Het is belangrijk dat een onderzoek maatschappelijk en wetenschappelijk relevant is, 

daarom wordt in deze paragraaf de beide relevanties van dit onderzoek toegelicht.  

 

Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek is maatschappelijk relevant omdat de woningmarkt op dit moment een 

veelbesproken onderwerp is. Veel woningeigenaren krijgen hun woning door de crisis niet 

verkocht, maar daarbij heeft de makelaardij een vrij ontransparant karakter. Hoe weet je 

bijvoorbeeld als consument welke makelaar goed is wanneer je een woning wil kopen of 

verkopen (Tuttel, 2010). Er is nauwelijks inzicht in welke werkzaamheden een 

vastgoedmakelaar verricht en wat een vastgoedmakelaar precies voor de consument kan 

betekenen. Daar komt bij dat in de afgelopen jaren door de crisis de markt nog al is 

veranderd “en het kantoor waarschijnlijk (nog) niet” (Tuttel, 2010). Dit onderzoek zal een 

bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de rol van de vastgoedmakelaar binnen het 

aan- en verkoopproces van woningen. Zowel de invloed van crisis als de invloed van ICT 

ontwikkeling op de rol van de vastgoedmakelaar wordt onderzocht.  

 

Wetenschappelijke relevantie 
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De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in het feit dat er nog weinig 

onderzoek is gedaan naar de invloeden van ICT en crisis op de rol van de 

vastgoedmakelaar. Daarbij is het aannemelijk dat er niet alleen dingen zijn veranderd voor 

de vastgoedmakelaar, maar ook voor de consument. Verwacht de consument juist meer of 

minder van de makelaar door de internetontwikkeling? En wat kunnen makelaars en 

consumenten in crisistijd doen om een woning te verkopen?  

 

1.4  Vraagstelling 

Uit de doelstelling volgt een vraagstelling die een duidelijke focus voor het onderzoek 

inkadert. De centrale vraag die logisch af te leiden valt uit de doelstelling van dit onderzoek 

is:  

 

In hoeverre is de rol van de vastgoedmakelaar in het aan- en verkoopproces van woningen 

veranderlijk door crisis en ICT ontwikkeling? 

 

Bij deze centrale vraag horen een aantal deelvragen waarvan de antwoorden bijdragen aan 

het antwoord op de centrale vraag. 

 

Deelvraag 1: Wat was de rol van de vastgoedmakelaar in het aan- en verkoop proces van 

woningen in de tijd van traditionele makelaardij? 

Deelvraag 2: Welke invloed heeft ICT ontwikkeling gehad op de rol van de 

vastgoedmakelaar binnen het aan- en verkoopproces van woningen? 

Deelvraag 3: Welke invloed heeft de huidige crisis op de rol van de vastgoedmakelaar 

binnen het aan- en verkoopproces van woningen? 

Deelvraag 4: Hoe kunnen makelaars inspelen op de veranderlijkheid van hun rol in de 

toekomst? 

 

Als de antwoorden op deze vragen gevonden zijn is er een goed beeld te schetsen van de 

rol van de vastgoedmakelaar en hoe deze rol aan verandering onderhevig is. Bij de doel- en 

vraagstelling past het volgende onderzoeksmodel. 

 

 

 

 

 

 

 



	   5	  
	  

 

 

          A                    B          C           D 

 

In deel A van het onderzoeksmodel wordt gekeken naar de bestaande literatuur over het 

onderwerp van dit onderzoek. Aan de hand van deze literatuur, en wordt er een 

interviewguide ontwikkeld die leidend zal zijn bij de interviews (deel B). De resultaten van 

interviews worden vervolgens geanalyseerd in deel C. Tot slot zal deze analyse een bijdrage 

leveren aan de beantwoording van de centrale vraag in de conclusie en kunnen er een 

aantal aanbevelingen gedaan worden. 

 

1.5 Leeswijzer 

Dit onderzoek bestaat uit zeven hoofdstukken, om te verduidelijken hoe de hoofdstukken met 

elkaar samenhangen is hiervoor het onderstaande schema opgesteld.  

Het eerste hoofdstuk betreft de inleiding met daarin het projectkader, de doel- en 

vraagstelling en de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek.  

Het tweede hoofdstuk bestaat uit de theorie die nodig is voor de fundering van het 

onderzoek, deze theorie is de principaal-agent theorie. Hoofdstuk drie beslaat de 

methodologie van dit onderzoek, hierin is te vinden welke methoden er worden toegepast om 

de vraagstelling van dit onderzoek te beantwoorden. In het vierde hoofdstuk is een 

uitgebreide beschrijving te vinden van het traditionele makelaardij tijdperk, in dit hoofdstuk 

zal deelvraag 1 beantwoord worden. In hoofdstuk vijf zijn alle veranderingen te lezen die de 

makelaardij is ondergaan en de ontwikkelingen die zij nog steeds ondergaat, ofwel de 

antwoorden op deelvraag 2 en 3 zijn in dit hoofdstuk te lezen. In hoofdstuk zes is te lezen 

hoe vastgoedmakelaars en woningzoekenden/woningeigenaren omgaan met de 

veranderlijke omstandigheden en daarin bevindt zich het antwoord op deelvraag 4. Tot slot 

bevat hoofdstuk zeven de conclusie. 

Rol van de makelaar 

Invloed van crisis’07 

Rol van de consument 

Invloed van ICT 
ontwikkelingen 

Interviews Analyse 
resultaten 

Conclusie 

Aanbevelingen 

Figuur 1: Onderzoeksmodel 
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Hoofdstuk 2 
Theorie 

 

In dit theoretisch kader wordt een theorie uiteengezet ten behoeve van het beantwoorden 

van de centrale vraag. De theorie die bij het vraagstuk van dit onderzoek past is de 

principaal-agent theorie. Deze theorie wordt vaak gebruikt om relaties en verhoudingen 

tussen personen de analyseren. Bijvoorbeeld de relatie tussen ministers en ambtelijke top 

(Niewenkamp, 2001, p. 44) of wanneer er een probleem is bij de aansturing van organisaties 

in de publieke sector (Kuyvenhoven, 2010, p. 12).  

 

2.1 De Principaal-agent theorie 

De principaal-agent theorie is een theorie die kan helpen bij het analyseren van de 

verhouding tussen twee actoren. De grondslag van theorie is een situatie waarin twee 

actoren samenwerken en waarin één van de betrokkenen, de principaal, beslissingen neemt 

en handelingen verricht voor de andere partij, de agent. De principaal ontvangt in ruil 

hiervoor een beloning (Niewenkamp, 2001, p. 44). Door de termen principaal en agent wordt 

er een hiërarchische relatie verondersteld: De principaal voert de taken uit die de agent 

oplegt. “Het is echter onduidelijk of deze relatie daadwerkelijk aanwezig is” (Ligt, 2009, p. 

18). De theorie analyseert slechts een overeenkomst van twee partijen waarbij de ene partij 

het eigendom heeft (principaal) en taken delegeert aan de andere partij(agent) 

(Groenewegen, 2004, p. 516).  

Het probleem bij een principaal-agentrelatie is vaak dat de belangen van beide 

partijen uit elkaar liggen en er sprake is van ongelijke informatie (Groenewegen, 2004, p. 

516). Daardoor kan een principaal zich in strijd met de belangen van de agent gedragen. De 

theorie streeft er naar om de doelstellingen van de partijen te harmoniseren en om de 

verdeling van informatie in evenwicht te brengen (Troupin, Verhoest, 2007, p. 6). Dit kan 

bereikt worden door informatie transparanter te maken, en transparantie is volgens de NVM 

precies waar veel woningeigenaren en woningzoekenden op zitten te wachten (NVM, 2013, 

p. 6). 

Er zijn twee kenmerkende eigenschappen van de principaal-agent theorie die de 

relatie tussen de agent en principaal noodzakelijk maken maar waardoor de relatie ook altijd 

onder spanning staat. Het eerste kenmerk is informatieasymmetrie, het tweede kenmerk is 

doelincongruentie. 

 

2.1.1  Informatieasymmetrie  

Informatieasymmetrie zorgt ervoor dat de agent de principaal nodig heeft. De principaal bezit 

informatie of kwaliteiten die de agent niet bezit maar die hij wel nodig heeft om een taak te 
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vervullen (Kuyvenhoven, 2010, p. 12). Informatieasymmetrie is aanwezig in de diverse 

principaal-agentrelaties binnen de overheid, bijvoorbeeld tussen ministers en ambtelijke top 

(Niewenkamp, 2001, p. 44). Maar informatieasymmetrie is er ook tussen makelaars en 

woningzoekenden of woningeigenaren. Een makelaar heeft immers meer informatie over de 

markt, heeft de expertise om een woning te taxeren en heeft de kwaliteiten om een woning 

goed op de markt te zetten. Deze informatiesymmetrie zorgt er voor dat de 

woningzoekenden/ woningeigenaren de makelaar nodig hebben. Andersom heeft de 

makelaar klanten nodig om te kunnen bestaan.  

Het probleem bij deze principaal-agentrelatie is dat de principaal het 

inspanningsniveau van de agent niet volledig kan waarnemen, terwijl de principaal wel een 

beloningsstructuur voor de agent dient te ontwikkelen (Niewenkamp, 2001, p. 44). De taken 

die de agent uit dient te voeren worden gedeeltelijk buiten het zicht van de principaal 

uitgevoerd wat kan leiden tot opportunistisch gedrag (Hazeu, 2000, p. 86). De principaal is 

wel op de hoogte van de resultaten van de handelingen van de agent, maar kan de agent, 

die eigen doelen en belangen heeft, niet observeren. Daarbij zijn er externe factoren die de 

resultaten kunnen beïnvloeden wat betekent dat de principaal nooit zal weten of de agent de 

doelen van de principaal op een zo efficiënt mogelijke manier tracht te bereiken (Steinberg, 

2008, p. 4). 

 

2.1.2  Doelincongruentie 

Een tweede kenmerk van de principaal-agent theorie is doelincongruentie. Het ontbreken 

van informatie hoeft geen problemen op te leveren als er geen externe factoren van invloed 

zouden zijn op de relatie. Maar omdat in veel gevallen een agent ook eigen belangen heeft is 

er vaak wel een factor van invloed op de informatieasymmetrie waardoor de agent met 

opportunistisch gedrag de informatieasymmetrie zou kunnen gebruiken om divergerende 

doelstellingen na te streven (Niewenkamp, 2014, p. 45). “Omdat de principaal de acties van 

de agent niet volledig kan waarnemen en niet alleen de inspanningen van de agent de 

uitkomst bepalen, is het redelijk te veronderstellen dat de agent, als nutsmaximalisator, zijn 

eigen doelen nastreeft in plaats van de doelen van zijn principaal” (Niewenkamp, 2014, p. 

45).  

Het moge duidelijk zijn dat het door de informatieasymmetrie en doelincongruentie 

noodzakelijk is voor de principaal om de agent te motiveren om in het belang van de 

principaal te handelen (Hazeu, 2000, p. 86). Daarom dient er een contract te worden 

opgesteld om de belangen zoveel mogelijk te specificeren. 

2.2  Principaal-agentrelatie in dit onderzoek 



	   9	  
	  

In dit onderzoek zijn woningeigenaren en woningzoekenden de agent en is de 

vastgoedmakelaar de principaal. De woningeigenaren of woningzoekenden hebben of willen 

immers “een eigendom”: een woning, en de makelaar kan als dienst worden ingeschakeld, 

ofwel, aan de makelaar kunnen “taken worden gedelegeerd”.  

Deze relatie wordt getypeerd door de twee kenmerken van een principaal-

agentrelatie. Ten eerste bestaat er in deze relatie een informatieasymmetrie: de makelaar is 

beter op de hoogte van de markt, de makelaar kan panden taxeren en is ervaren met 

onderhandelingen. Ten tweede is er in deze relatie ook sprake van divergerende 

doelstellingen: De klant wil de beste prijs gegeven zijn voorkeuren en de makelaar wil 

bijvoorbeeld een snelle verkoop of de relatie met collega makelaars niet schaden. Het is aan 

de woningeigenaren of woningzoekenden om “een contract te bedingen waarin de makelaar 

het belang van de klant dient, waarbij de klant beseft dat de makelaar zijn eigen, strijdige 

doelstelling heeft” (Van Dalen, 1995, p. 417). Het is echter de vraag of de woningeigenaren 

en woningzoekenden beseffen dat een makelaar zijn eigen doelstelling kan hebben.  

Naast deze twee kenmerken is er nog een derde kenmerk die de relatie tussen de 

makelaar en woningzoekenden dan wel –eigenaren onnodig bemoeilijkt. Dit zijn 

misverstanden op basis van onwetendheid, maar het benadeelt woningzoekenden wel. Veel 

burgers kennen het verschil tussen een aan- en verkoopmakelaar en wiens belangen hij 

behartigt niet. Wanneer bij de aankoop van een woning een makelaar begeleidt, wordt er 

gesproken van een aankoopmakelaar. Wanneer een verkoop van een woning door een 

makelaar wordt uitgevoerd wordt gesproken van een verkoopmakelaar (NVM, 2013). Dit 

misverstand zorgt er in de regio Zutphen voor dat veel woningzoekenden geen 

aankoopmakelaar inschakelen terwijl een aankoopmakelaar aantoonbaar lagere 

aankoopprijzen realiseert (NVM, 2013, p. 36). 

Deze drie kenmerken zijn in dit onderzoek de uitgangpunten van de relatie tussen 

makelaar en klant. 

 In de centrale vraag worden twee factoren genoemd die van invloed zijn op de 

principaal-agentrelatie van dit onderzoek. Die factoren zijn ICT ontwikkeling en de crisis. 

Door de ICT ontwikkeling kan iedereen gemakkelijker informatie verkrijgen over onder 

andere de woningmarkt. De consequenties van deze ontwikkeling op de rol van de 

vastgoedmakelaar (principaal) ten op zichtte van de woningeigenaren en woningzoekenden 

(agent) kunnen worden geanalyseerd met de principaal-agent theorie. 

 Ook het andere deel van de centrale vraag met betrekking tot de invloed van de crisis 

op de rol van de vastgoedmakelaar kan geanalyseerd worden met deze theorie. Door crisis 

veranderden de werkzaamheden van een vastgoedmakelaar waardoor de rol van de 

vastgoedmakelaar ten opzichte van de woningeigenaren en woningzoekenden ook 

veranderd. Als er geen crisis is kan er zogenaamd op de traditionele manier gemakeld 
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worden, in crisis tijd worden er veel minder woningen verkocht waardoor vastgoedmakelaars 

anders moeten handelen. Wellicht moeten niet alleen de vastgoedmakelaars anders 

handelen maar ook de woningeigenaren en woningzoekenden.  

In de volgende hoofdstukken is te lezen hoe de relatie op basis van doelincongruentie 

en informatieasymmetrie tussen principaal en agent wordt beïnvloed door ICT ontwikkeling 

en crisis.  

 

2.3 Conceptueel model en operationalisatie 

“Een conceptueel model is kortgezegd een verzameling van kernbegrippen, waartussen 

bepaalde relaties worden verondersteld” (Verschuren en Doorewaard, 2007, p. 279).  

Dit conceptueel model is geschetst aan de hand van de centrale vraag en het 

theoretisch kader. De Centrale vraag is: In hoeverre is de rol van de vastgoedmakelaar in het 

aan- en verkopen van woningen van woningen veranderlijk door crisis en ICT ontwikkeling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 2 geeft de belangrijkste begrippen van dit onderzoek weer en hoe zij in verhouding tot 

elkaar staan.  

Te zien is dat de vastgoedmakelaar zowel speler kan zijn aan de aankoop kant, als 

aan de verkoop kant. Aan de aankoop kant staan woningzoekenden/potentiële kopers als 

agent. Aan de verkoop kant staan woningeigenaren van te koop woningen als agent. De 

vastgoedmakelaar kan beide partijen bedienen maar kan bij een woning niet de aankopende 

en verkopende partij dienen.  

Aankoop Verkoop  Vastgoedmakelaar 
(principaal) 

ICT ontwikkeling 

Woningmarktcrisis 

Woningzoekenden 
(agent) 

woningeigenaren 
(agent) 

Figuur 3: Conceptueel model 
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De pijlen tussen de vastgoedmakelaar en aan- en verkoop zijn tweezijdig. Wat 

hiermee wordt aangegeven is dat de vastgoedmakelaar een rol heeft in het aan- en 

verkopen van woningen, maar dat woningeigenaren en potentiële kopers ook een rol spelen 

in de makelaardij. Zij bepalen bijvoorbeeld of vastgoedmakelaars werk hebben. Het aantal 

aan- en verkopen van woningen is van invloed op de rol van de vastgoedmakelaar. En door 

de crisis wordt er misschien wel meer van de agentpartijen verwacht. 

 Daarnaast is te zien dat de relatie tussen woningeigenaren, of potentiële kopers en 

de vastgoedmakelaar wordt beïnvloed door ICT ontwikkeling en woningmarktcrisis.  

In dit onderzoek wordt gekeken naar wat een vastgoedmakelaar kan betekenen bij de 

aan of verkoop van woning. Omdat deze rol van de makelaar wordt beïnvloed door ICT 

ontwikkeling en crisis wordt er ook gekeken naar hoe de aan- en verkoop van woningen van 

invloed kan zijn op de vastgoedmakelaar. Worden makelaars bijvoorbeeld creatief in het 

aanbieden van woningen als de verkoop niet goed loopt? Of houden zij vast aan de 

traditionele vorm van makelaardij omdat ze dit nou eenmaal zo gewend zijn en hierin 

gesterkt zijn doordat zij als principaal jarenlang dominant waren over de agent? 
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Hoofdstuk 3 
Methodologie  

In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.  

 

3.1 Onderzoeksstrategie 

De onderzoeksstrategie bestaat uit het geheel van met elkaar samenhangende beslissingen 

waarop het onderzoek uitgevoerd gaat worden (Verschuren, Doorewaard, 2007, p. 159). 

Door het vergaren en verwerken van het relevante materiaal zullen er valide antwoorden op 

de vragen uit de vraagstelling gevonden worden.  

 Achtereenvolgens zullen in deze paragraaf dan ook de belangrijkste keuzes voor dit 

onderzoek aan bod komen. 

De eerste keuze voor een praktijkgericht onderzoek is al gemaakt in paragraaf 1.2. 

Een tweede keuze is de keuze voor een strategie: survey; experiment; casestudy; 

gefundeerde theoriebenadering; bureauonderzoek. Geen van deze strategieën past 

naadloos bij dit onderzoek, maar als er gekozen moet worden dan past de strategie van de 

casestudy het best. Een belangrijke voordeel van de casestudy in een praktijkgericht project 

is dat de resultaten vaak eerder door “het veld” worden geaccepteerd dan die van de survey 

of experiment. De redenen hiervan zijn dat de onderzoeker een veel minder afstandelijke rol 

speelt dan in de andere strategieën en de gebruikte methoden en soort gegevens die een 

casestudy oplevert zijn meer alledaags van karakter. “Daardoor kunnen de resultaten 

herkenbaar zijn en beter geaccepteerd worden” (Verschuren, Doorewaard, 2007, p. 190). Dit 

is een belangrijk voordeel voor de maatschappelijke relevantie en de doelstelling van dit 

onderzoek. Het is immers fijn om resultaten te kunnen genereren waarin mensen dingen 

kunnen herkennen. 

In de volgende paragraaf zullen de kenmerken die de casestudy aannemelijk maken 

voor dit onderzoek uitgelicht worden.  

 

3.1.1  Casestudy 

“Casestudy is een onderzoek waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand en 

integraal inzicht te krijgen in één of enkele tijdruimtelijk begrensde objecten of processen” 

(Verschuren, Doorewaard, 2007, p. 183). In dit onderzoek is er geen sprake een ruimtelijk 

begrenst object of proces, maar er kan wel worden gesproken van een tijd begrenst proces 

omdat er onderzocht wordt hoe de rol van de makelaar veranderlijke is door de tijd heen. 

De casestudy heeft een aantal kenmerken. Één van deze kenmerken is het werken 

met een relatief klein aantal onderzoekseenheden, dit heeft als consequenties voor het 

onderzoek dat het onderzoek kwalitatief van aard moet zijn. De waarnemingsresultaten niet 

zullen worden opgeteld, berekend of in grafieken worden gezet zoals dat bij kwantitatieve 
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analyse het geval zou zijn, maar de waarnemingsresultaten zullen worden vergeleken en 

overeenkomsten en verschillen zullen geduid worden.  

Een tweede kenmerk van de casestudy is dat er veel meer in de diepte dan in de 

breedte wordt gewerkt. Daarmee is meteen de derde keuze voor dit onderzoek gemaakt. Dit 

onderzoek zal de diepte ingaan wat aanstuurt op een kleinschalige aanpak. Een nadeel 

daarvan is dat er minder generaliserende kennis verworven wordt, maar het stelt wel in staat 

om te komen tot “diepgang, detaillering, complexiteit en een sterke onderbouwing met 

minimum aan onzekerheid” (Verschuren, Doorewaard, 2007, p. 160). Er zal daarbij worden 

gekozen voor een kwalificerende en interpreterende benadering waarbij beschouwend wordt 

gerapporteerd. Diepgang wordt bereikt door te werken met arbeidsintensieve vormen van 

datagenerering, in de casestudy wordt daardoor vaak gekozen voor face-to-face interviews 

met open vragen. “Liever nog hanteert de onderzoeker een combinatie van zo’n individueel 

interview met groepsinterviews, met participerende observatie en met inhoudsanalyse van 

tekstueel en audiovisueel materiaal, ook wel methodetriangulatie genoemd” (Verschuren, 

Doorewaard, 2007, p. 184). In dit onderzoek is geen gebruik gemaakt van groepsinterviews 

omdat het aannemelijk is dat in dat geval niet iedereen het achterste van zijn tong zou laten 

zien, tijdens een individueel interview kan daar wel op aangestuurd worden.  

 Een derde kenmerk van een casestudy is dat men probeert een integraal beeld te 

krijgen van het object of proces als geheel. Een soort holistische benadering die zich uit in 

het gebruik maken van open wijzen van dataverzameling bijvoorbeeld het open interview.  

 

3.2 Onderzoeksmateriaal 

Voor een keuze van het onderzoeksmateriaal moeten er twee vragen beantwoord worden. 

Ten eerste wat voor een soort materiaal is er nodig, ten tweede hoe kan dit materiaal 

bemachtigd worden (Verschuren, Doorewaard, 2007, p. 211). Er moet dus duidelijkheid 

ontstaan over waarop de informatie die gezocht wordt betrekking heeft, wat de bronnen 

precies moeten opleveren, en waar deze kennis vandaan kan worden gehaald (Verschuren, 

Doorewaard, 2007, p. 214). 

 Uit voorgaande paragraaf is gebleken dat casestudy de meest aannemelijke strategie 

is voor dit onderzoek en de daarbij behorende onderzoeksmethode zoals een interview. Ook 

uit de vraagstelling en de openrationalisatie van de belangrijkste begrippen uit vraag- en 

doelstelling is af te leiden dat de belangrijkste bronnen van informatie interviews en 

literatuurstudie zullen zijn. Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven. 
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Literatuurstudie is belangrijk bij het ontwerpen van een onderzoek en literatuur bevat zuivere 

beschrijvingen van de werkelijkheid die in dit onderzoek worden gecombineerd met andere 

gegevens (interviews) waardoor er nieuwe inzichten worden verwerkt (Verschuren, 

Doorewaard, 2007, p. 226). In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op het interview 

als informatiebron.  

 

3.2.1  Interview als bron 

“In sociaalwetenschappelijk onderzoek zijn personen veelal de belangrijke bron van data en 

informatie” (Verschuren, Doorewaard, 2007, p. 217). Er zitten echter voor- en nadelen aan 

het gebruiken van personen als bron van data en informatie.  

Voordelen zijn “personen kunnen een zeer grote diversiteit van informatie 

verschaffen” en “deze informatie kan in vergelijking tot andere bronnen op relatief snelle 

wijze tot stand komen” (Verschuren, Doorewaard, 2007, p. 217).  

 Diversiteit aan informatie ontstaat doordat personen op drie manieren kunnen 

fungeren als bron. Wanneer iemand gegevens over zichzelf verschaft wordt er gesproken 

van een respondent. Wanneer iemand data over anderen of over door hem of haar gekende 

situaties, voorwerpen en processen verschaft wordt er gesproken van een informant. Er 

wordt gesproken van een deskundige als een persoon fungeert als leverancier van kennis 

(Verschuren, Doorewaard, 2007, p. 217). 

 De relatief grote snelheid waarmee door personen informatie verkregen kan worden 

heeft twee redenen. Ten eerste kan gemakkelijk tijd en ruimte overbrugt worden en ten 

tweede kan precies de informatie die nodig is voor het onderzoek aangeboord worden met 

behulp van de juiste stimulusresponsietechniek (Verschuren, Doorewaard, 2007, p. 218).  

 Een nadeel van personen als informatiebron is subjectiviteit die altijd verweven is in 

de verkregen informatie en daarbij kunnen mensen moeite hebben met de verwoording van 

gedachten.  

  

3.2.2 Selectie van respondenten  

Face-to-face interview 
 

Personen 

Bron van informatie Ontsluiting Onderzoeksobject	  

 
Makelaardij 

Figuur 4: Onderzoeksmateriaal 

Literatuur 
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In dit onderzoek zijn interviews van belang omdat veel van de benodigde informatie van 

personen moet komen. In dit onderzoek draait het om de veranderlijke rol van de 

vastgoedmakelaar, dus zullen vastgoedmakelaars fungeren als respondent: zij verschaffen 

immers gegevens over zichzelf. Er is gekozen om alleen NVM makelaars te benaderen 

omdat de NVM de grootste branche organisatie is, de makelaars die bij deze organisatie zijn 

aangesloten zijn min of meer gelijk aan elkaar doordat zij aan verschillende eisen van de 

NVM moeten voldoen. Zij voldoen allen aan dezelfde basis opleiding, waar ze uiteraard wel 

op verschillende manieren mee om kunnen gaan. Er zijn verschillende makelaars benaderd 

via e-mail (zie bijlage 1). Een aantal makelaars hadden geen interesse om mee te werken, 

maar de vastgoedmakelaars die bereid zijn geweest als respondent mee te werken zijn:  

 

Jacqueline Runneboom, werkzaam als vastgoedmakelaar sinds: 1999 

Jan Willem Hemeltjen, werkzaam als vastgoedmakelaar sinds: 2005 

Job de Bos, werkzaam als vastgoedmakelaar sinds: 1988 

Kathalijne de Wilde, werkzaam als vastgoedmakelaar sinds: 1994 

Roelof Vos, werkzaam als vastgoedmakelaar sinds: 1983 

(zie bijlage 2 t/m 7) 

 

Om de objectiviteit van dit onderzoek staande te houden is er ook een interview afgenomen 

met een deskundige. De deskundige betreft Bob Maas, woningmarktdeskundige en senior 

beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis. Een vereniging die de belangen van 

woningbezitters behartigd. Daarnaast heeft Guido Raven, werkzaam als onderzoeker bij de 

NVM, een rapport toegestuurd over de toekomst van de makelaar. Hierin is een beeld 

geschetst van de rol van de makelaar in het jaar 2020.  

 

3.2.3 Uitvoeren van interviews 

Voor de vijf respondenten is een interviewguide opgesteld met de vragen waarvan de 

antwoorden informatie verschaffen voor dit onderzoek. De interviewguide is slechts een 

geheugensteun geweest want alle interviews zijn semi gestructureerd verlopen. De vragen 

zijn niet op de chronologische wijze van de interviewguide gesteld. Dit geld eveneens voor 

het interview met Bob Maas (zie bijlage 9 t/m 11). Alle interviews zijn opgenomen zodat 

informatie later verwerkt kon worden en er de mogelijkheid was voor een echt gesprek. 

 Na het uitwerken en verwerken van de interviews zijn de uitwerkingen naar de 

geïnterviewden gestuurd zodat zij de mogelijkheid hadden om feedback te geven (zie bijlage 

8).  
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Hoofdstuk 4  
Traditionele makelaardij 

De recente historie van de makelaar (vanaf 1995) kent twee periodes. Een periode van 

onafgebroken groei (1995- 2007) en een periode waarin er een einde is gekomen aan die 

groei (2008-2013) (NVM, 2013, p. 7). De periode van onafgebroken groei is de periode die in 

dit onderzoek wordt geduid door de periode waarin makelaars op de traditionele manier hun 

vak konden beoefenen. Of wel de periode van traditionele makelaardij. In deze periode ging 

woningen verkopen bijna vanzelf, “makelaars zaten met twee vingers in de neus achter het 

bureau” aldus Roelof Vos, werkzaam als makelaar sinds 1980 (persoonlijke communicatie, 3 

april 2013). In dit hoofdstuk zal alles te lezen zijn over het traditionele makelaardij tijdperk, dit 

is nodig om te kunnen ontdekken wat er precies veranderd is in de rol van de makelaar. 

Daarom zal in dit hoofdstuk eerst een beeld worden geschetst van de vastgoedmakelaar, en 

het principaal-agentschap in de periode van traditionele makelaardij. Zodat in hoofdstuk 5 de 

veranderingen ten opzichte van die traditionele periode zichtbaar kunnen worden gemaakt. 

Achtereenvolgens zullen alle processen die de principaal-agentrelatie beïnvloeden aan bod 

komen, daarmee zal meteen deelvraag 1 beantwoord worden, deze luidde als volgt: Wat 

was de rol van de vastgoedmakelaar in het aan- en verkoop proces van woningen in de tijd 

van traditionele makelaardij?  

 

4 .1  Belangrijke gebeurtenis in het traditionele makelaardij tijdperk 

 

4.1.1 Afschaffing van de beëdigde makelaarstitel 

In de periode van traditionele makelaardij was een belangrijke gebeurtenis de afschaffing 

van de beëdigde makelaarstitel.  

In de Tweede Kamer is in 2000 een wetsvoorstel aangenomen waarmee de 

beschermde titel makelaar is afgeschaft en daarmee ook de beëdiging tot makelaar. “De 

hoofddoelstelling van het kabinet met dat wetsvoorstel was het transparanter maken van de 

onroerend goed bemiddelingsmarkt en het bewerkstelligen van eenvoudigere 

toetredingsmogelijkheden op deze markt” (Kemp, 2000, p. 3). De overheidsbemoeienis ter 

zake de bemiddeling in onroerende zaken eindigde met deze wet. Wel blijven de bepalingen 

van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de rechtsverhouding opdrachtgever en 

bemiddelaar van kracht. Uit een rapport over de effecten van het afschaffen van de titel 

makelaar kunnen verschillende dingen worden opgemaakt. De titel "makelaar" bleef tot 2000 

wettelijk beschermd, daarvoor was het strafbaar om onbevoegd de titel makelaar te 

gebruiken. “Op grond van artikel 62 Wetboek van Koophandel was deze titel exclusief 

voorbehouden aan degene die door de rechtbank is beëdigd als makelaar en zijn bedrijf 

maakt van het verlenen van bemiddeling in opdracht van personen tot wie hij niet in een 
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vaste dienstbetrekking staat” (Kemp, 2000, p. 3). Hoe wel de titel wettelijk beschermd werd, 

werden de belangrijkste werkzaamheden niet wettelijke beschermd. Bemiddelen is immers 

iets dat iedereen vrij mag doen. De situatie die daardoor op de onroerend goed markt 

ontstond is dat niet alleen makelaars, maar ook vele niet als makelaar beëdigde personen 

bemiddelden bij het tot stand brengen van overeenkomsten met betrekking tot onroerende 

zaken. Doordat die makelaars geen beroepsopleiding, en niet de benodigde verzekeringen 

hadden konden zij tegen lagere kosten opereren, maar leveren dan ook een (bijpassende) 

lagere kwaliteit (Blees, Kemp, Mosselman, 2005, p. 57). Dat deze makelaars nu ook op de 

markt zijn, is iets waar veel gecertificeerde makelaars zich momenteel aan ergeren. “Veel 

mensen die voor het eerst een huis verkopen weten helemaal niet wat het verschil is tussen 

een gecertificeerd makelaar en iemand die gewoon ‘makelaar’ op z’n gevel heeft getimmerd 

(Jacqueline Runneboom, persoonlijke communicatie 23 mei 2013). Doordat de klant nooit 

ander contact heeft gehad accepteren zij de lagere kwaliteit van diensten maar dat is 

natuurlijk zonde (Jacqueline Runneboom, persoonlijke communicatie 23 mei 2013).  

 Blees, Kemp en Mosselman gaven in 2005 al aan dat het opheffen van de 

beschermde titel door de overheid niet hoeft te betekenen dat marktwerking automatisch 

beter zou worden. “Het hangt er in sterke mate van af hoe bedrijven (eventueel ook de 

nieuwkomers) in de sector zich gaan gedragen. Ze kunnen inderdaad intensiever gaan 

concurreren, maar ze kunnen ook proberen nieuwe toetredingsbarrières op te werpen” 

(Blees, Kemp, Mosselman, 2005, p. 57). 

Dat is precies wat er in de makelaardij gebeurt is. Om de kwaliteit van 

makelaarsdiensten te waarborgen en de meerwaarde van de makelaars naar de afnemers te 

communiceren heeft de sector zelf twee certificaten in het leven geroepen (Blees, Kemp, 

Mosselman, 2005, p. 57). Het kabinet was ook van mening dat de betrokken marktpartijen 

zelf in staat zouden zijn om tot een vorm van zelfregulering te komen en achtte daartoe een 

persoonsgebonden certificering de geëigende manier (Kemp, 2000, p. 16).  

Voor een toetredende makelaar kan het van belang zijn zo’n certificaat te 

bemachtigen en/of zich aan te sluiten bij een brancheorganisatie zoals NVM, Vastgoed Pro, 

of VBO. Voor het verkrijgen van een certificaat moet er aan bepaalde criteria worden 

voldaan, bepaalde opleidingseisen. Een toetreder zal aan alle objectief vastgestelde criteria 

moeten voldoen. Aan het lidmaatschap van een belangenorganisatie/branchevereniging 

kunnen bepaalde kosten en voorwaarden zijn verbonden.  

 

4.1.2 Doelbereiking van de afschaffing 

Of het doel van het kabinet bereikt is door het afschaffen van de beëdigde titel is maar de 

vraag. De afschaffing van de titelbescherming heeft er immers toe geleid dat er geen verschil 

meer bestaat tussen makelaars en bemiddelaars bij de aan- en verkoop van onroerend 
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goed, het is echter onduidelijk in hoeverre de afschaffing van de beëdiging daadwerkelijk 

heeft bijgedragen aan een betere marktwerking en meer concurrentie omdat de makelaars 

zelf certificering in het leven hebben geroepen (Blees, Kemp, Mosselman, 2005, p. 57).  

Voor het bevorderen van de transparantie van tarieven had volgens De Bos de 

beëdiging ook niet afgeschaft hoeven worden (persoonlijke communicatie, 6 mei 2013) Maas 

zegt hierover dat Vereniging Eigen Huis altijd heeft gevochten voor meer concurrentie, alleen 

dan krijg je een optimale prijs/kwaliteit verhouding. In de makelaardij is marktwerking nog 

steeds niet optimaal omdat de NVM zo groot en dominerend is op de markt. “Het is een soort 

monopolie, met name ook door Funda” (persoonlijke communicatie, 4 juni 2013). Toch is het 

al veel beter geworden dan jaren geleden, doordat ten eerste de afschaffing van de titel 

ervoor heeft gezorgd dat het gemakkelijker was om als makelaar te beginnen waardoor en 

lokaal wel iets concurrentie kon ontstaan. “Maar de NVM makelaars hebben kwalitatief een 

enorme voorsprong door het enorme netwerk en de kennis die ze hebben waardoor er toch 

wel voor een NVM makelaar gekozen werd” (Bob Maas, persoonlijke communicatie, 4 juni 

2013). NVM makelaars zien elkaar ook vaak als conculega’s, collega’s maar toch concurrent. 

Dat zorgt natuurlijk niet voor een optimale marktwerking, en is nog steeds een punt van 

aandacht” (Bob Maas, persoonlijke communicatie, 4 juni 2013).  Ten tweede worden andere 

makelaars nu ook op Funda toegelaten, “maar zij worden als tweederangs makelaars 

behandeld, ze komen helemaal onderaan op de website terecht” (Bob Maas, persoonlijke 

communicatie, 4 juni 2013). De Bos vindt deze rangschikking wel enigszins terecht: 

“Makelaars die nu onderaan staan hebben niet meebetaald aan opbouw van Funda. En nu 

willen ze wel mee doen (persoonlijke communicatie, 6 mei 2013). 

Een opvallend verschijnsel betreft de marktwerking en concurrentie in omgeving 

Zutphen is dat de courtage bij de verkoop van een woning van de respondent makelaars 

allemaal rond de 1.85% incl. Btw ligt, terwijl het landelijk gemiddelde in 2012 op 1.49% excl. 

Btw lag (NVM, 2013, p. 9). Er is hier sprake van doelincongruentie omdat makelaars de 

courtage het liefst hoog houden en de consument gebaat is bij een zo laag mogelijke 

courtage. Runneboom geeft de verklaring volgende verklaring voor de gemiddeld hogere 

courtage rondom Zutphen: mensen in de regio Zutphen zijn minder mondig, “en omdat ze 

het gevoel hebben dat alles uit handen wordt genomen is het ze misschien ook wel waard” 

(persoonlijke communicatie, 23 mei 2013). Maas geeft aan dat de courtage in omgeving 

Zutphen hoger ligt dan het gemiddelde omdat er een gebrek aan concurrentie is. “In een 

gebied waar meerdere makelaars, van verschillende verenigingen actief zijn, zie je meer 

concurrentie” (persoonlijke communicatie, 4 juni 2013). Er moet hier wel worden opgemerkt 

dat in de top tijd, voor de crisis, de courtages van de makelaars nog hoger lagen (rond de 

2%). Door de crisis is de courtage dus wel iets gezakt (Kathalijne de Wilde, persoonlijke 

communicatie, 3 april 2013). 
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4.2 De verhoudingen in de traditionele principaal-agent relatie 

In hoofdstuk 2 was te lezen dat het belangrijkste in de relatie tussen de agent (aankopende 

of verkopende partij) en de principaal (makelaar) de doelincongruentie en 

informatieasymmetrie is. Om te ontdekken hoe ICT ontwikkelingen en crisis van invloed zijn 

op de principaal-agent relatie wordt allereerst in deze paragraaf de traditionele rol van de 

makelaar uitvoerig beschreven zodat verderop een vergelijking kan worden gemaakt. 

 

4.2.1 Rol van de makelaar in een traditioneel aankoopproces  

Bij het zoeken naar een nieuwe woning kan er een aankoopmakelaar ingeschakeld worden 

door woningzoekenden. Een aankoopmakelaar kan de waarde van een woning inschatten 

en is optimaal op de hoogte van de markt. Daarbij kan een aankoopmakelaar adviseren of 

een woning courant is en welke mogelijkheden er zijn voor eventuele verbouwing. De 

aankoopmakelaar bezit dus capaciteiten die een leek niet bezit waardoor er sprake is van 

informatieasymmetrie. “Wanneer je vroeger een woning wilde kopen dan moest je naar de 

makelaar. De makelaar had de exclusiviteit van de marktinformatie. Alleen de makelaar wist 

wat er te koop was” (Bob Maas, persoonlijke communicatie, 4 juni 2013).  

 Het traditionele aankoopproces ziet er als volgt uit: 

 

Stappen Werkzaamheden 

Stap 1 Het zoeken naar geschikte een woning 

Stap 2 Een bezichtiging organiseren 

Stap 3 Extra onderzoek naar een woning, bijvoorbeeld het uitvoeren van een 

bouwkundige keuring. Bestemmingsplannen nakijken, milieu aspecten 

checken, gegevens in het Kadaster nalopen, gemeente- en 

provinciebepalingen en het energielabel 

Stap 4 Onderhandelingen 

Stap 5 Ondertekening van de koopovereenkomst 

Stap 6 Bekijken hoe de financiering definitief rond komt, meestal in de vorm van een 

hypotheek 

Stap 7 Tekenen van de akte van levering en de hypotheekakte bij een notaris 
Tabel 1: Traditionele werkzaamheden aankoopmakelaar 

De respondent makelaars geven aan dat de aankoopmakelaar in de regio Zutphen niet van 

de grond komt. Ondanks de campagne van NVM “Neem je eigen aankoopmakelaar mee” is 

het voor veel mensen nog ingewikkeld en dat is zonde. “Zonder aankoopmakelaar sleep je er 

als verkoopmakelaar veel meer uit” (Jan Willem Hemeltjen, persoonlijke communicatie, 3 

april 2013). De Wilde geeft ook aan dat ze het als verkoopmakelaar prettiger te vindt te 
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onderhandelen als de aankopende partij een aankoopmakelaar in handen heeft genomen 

(persoonlijke communicatie, 3 april 2013).  

Wat veel mensen volgens de respondent makelaars niet begrijpen is de 

verkoopmakelaar van partij A niet de aankoopmakelaar van partij B is. “Veel mensen denken 

dat als ze bij een huis gaan kijken en de makelaar van de verkopende partij staat daar, dat 

dat ook hun makelaar is, “want hij is zo aardig”” (Kathalijne de Wilde, persoonlijke 

communicatie, 3 april 2013). Hemeltjen bevestigt dit “je merkt nog wel eens dat de 

aankopende partij denkt dat jij hun makelaar bent terwijl je de verkopende partij dient” 

(persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Ook De Bos geeft aan dat aankopers niet allemaal 

door hebben dat je als verkoopmakelaar niet hun belangen staat te behartigen. “We kunnen 

wel advies geven, maar we zijn altijd in belang van de betalende partij” (persoonlijke 

communicatie, 6 mei 2013). Waarom de aankoopmakelaar dan niet van de grond komt is 

volgens Runneboom gewoonweg omdat het hier niet zo gebruikelijk is “en wat mensen niet 

kennen houden ze liever een beetje van zich af” (persoonlijke communicatie, 23 mei 2013).  

Maas is kritisch over de aankoopmakelaar. “Het kan natuurlijk dat de 

aankoopmakelaar zichzelf terugverdiend, in de gevallen waarin mensen zelf zeggen: “ik ben 

niet handig met onderhandelen, of ik heb er geen kennis van, of geen tijd voor” dan heb je 

een goede reden om een aankoopmakelaar in te schakelen, maar in andere gevallen is het 

lang niet altijd nodig een aankoopmakelaar mee te nemen” (persoonlijke communicatie, 4 

juni 2013). De campagne van de NVM “neem je eigen aankoopmakelaar mee” is volgens 

Maas commercieel wel te verklaren. “Met een conculega praat je immers gemakkelijker, je 

begrijpt elkaar beter en daarbij biedt je elkaar de mogelijkheid om courtage te innen” 

(persoonlijke communicatie, 4 juni 2013). Vroeger konden makelaars klanten weg sturen als 

zij geen aankoopmakelaar meenamen, maar dat “spelletje” is doorbroken door de markt. 

“Wie stuurt er tegenwoordig nog een klant weg? Iedereen is blij als er een klant is” (Bob 

Maas, persoonlijke communicatie, 4 juni 2013). 

Waar de respondent makelaars dus aangeven te denken dat mensen de expertise 

van een aankoopmakelaar niet kennen en daardoor deze deskundige niet inschakelen. Geeft 

Maas aan te denken dat tegenwoordig niemand echt het voordeel van de aankoopmakelaar 

kan duiden (persoonlijke communicatie, 4 juni 2013). Hierover in Hoofstuk 5 meer.  

 

4.2.2 Rol van de makelaar in een traditioneel verkoopproces  

Eenzelfde tabel als het aankoopproces is op te stellen voor het traditionele verkoopproces. 

Ook dit proces kan van begin tot eind door een makelaar geregeld worden. De NVM 

verdeeld ook het verkoopproces in zeven stappen waarin de eerste stap het bepalen van de 

vraagprijs is. De makelaar adviseert bij het vaststellen van een goede vraagprijs en doet 

daarvoor grondig onderzoek. De bemiddelaar dient de waarde van onroerend goed zo 
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nauwkeurig mogelijk te taxeren en op grond van die taxatie en de voorkeuren van de klant 

een optimaal onderhandelingsresultaat af te dwingen (Van Dalen, 1995, p. 417). Een 

traditioneel verkoopproces ziet er als volgt uit: 

 

Stappen Werkzaamheden 

Stap 1 Vaststellen vraagprijs 

Stap 2 Opstellen van een publiciteitsplan, dit omslaat het bepalen van een 

verkoopstrategie en het inzetten van publiciteitsmiddelen 

Stap 3 Makelaar adviseert in het verkoopgereed maken van de woning door de 

verkopende partij 

Stap 4 Makelaar coördineert en begeleidt de bezichtigingen 

Stap 5 Onderhandelingen 

Stap 6 Koopovereenkomst tekenen 

Stap 7 Tekenen van de akte van levering en de hypotheekakte bij een notaris 
Tabel 2: Traditionele werkzaamheden verkoopmakelaar 

Deze traditionele manier van makelen zit er bij veel makelaars nog in. Ondanks de crisis en 

de ICT ontwikkelingen blijven veel makelaars werken zoals ze het ooit hebben geleerd en 

gewend zijn. Maar met de komst van de digitale werkomgeving zijn veel werkzaamheden 

van de makelaar inmiddels ingehaald en vooral achterhaald (Additup, 2013). 

Op de vraag of makelaars conservatief zijn reageren zowel Hemeltjen als de Wilde 

instemmend. De Wilde zegt hierover: Makelaars zijn conservatief, we hebben het toch altijd 

zo gedaan? Dat ging toch goed?!” (persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Hemeltjen geeft 

aan te denken dat oudere makelaars conservatief zijn, “terwijl je nu juist infinitief moet 

zijn”(persoonlijke communicatie, 3 april 2013). De Bos zegt hierover dat conservatisme niet 

per se slecht hoeft te zijn. “Conservatief betekend niet dat je nieuwe dingen uitsluit. Ik zou 

het benoemen als behoud van het goede en kijken naar het nieuwe” (persoonlijke 

communicatie, 6 mei 2013). 

Niet alleen makelaars handelen zoals zij dat gewend zijn, ook veel mensen handelen 

bij het verkopen van hun woning hetzelfde als in de tijd van traditionele makelaardij. “Toen 

werd iedere bouwval verkocht” (Jacqueline Runneboom, persoonlijke communicatie, 23 mei 

2013). Nu moeten mensen er toch vaak wat meer voor doen om de woning te verkopen. 

Bijvoorbeeld kleine klusjes afmaken, dingen repareren en goed opruimen.  

In het traditionele aan- en verkoopproces zijn de afgelopen jaren een aantal 

invloedrijke factoren geweest die de uitwerking hebben doen veranderen. In het volgende 

hoofdstuk worden deze invloedrijke factoren belicht.  

 



	   22	  
	  

4.3  Conclusie met betrekking tot de traditionele Principaal-agentrelatie  

Aan de hand van de vorige paragrafen kan nu een antwoord geformuleerd worden op 

deelvraag 1:  

Wat was de rol van de vastgoedmakelaar in het aan- en verkoop proces van woningen in de 

tijd van traditionele makelaardij?  

 

In de tijd van traditionele makelaardij is de makelaar (principaal) altijd dominant geweest over 

de woningeigenaar/woningzoekende (agent). Er was sprake van informatieasymmetrie, 

omdat de mogelijkheden voor de consument om aan kennis over de woningmarkt te komen 

beperkt waren. Daarbij is de consument nu mondiger en beter opgeleid (Bob Maas, 

persoonlijke communicatie, 4 juni 2013).  

Een opvallende doelincongruentie van de respondentmakelaars, die overigens goed 

ontstaan zou kunnen zijn vanuit de informatieasymmetrie, is dat de courtage bij verkoop van 

een woning van de respondent makelaars hoger ligt dan het landelijk gemiddelde percentage 

in 2012. De verklaringen hiervoor liggen in de niet optimale marktwerking als mede in de 

houding van de consument.  

De rol van de vastgoedmakelaar in het traditionele makelaardijtijdperk was dus vooral 

expertise verschaffen die de consument niet had. De consument diende een opdracht voor 

koop of verkoop bij de makelaar in, en de makelaar kocht of verkocht een woning op de 

traditionele manier die beschreven staat in de tabellen 1 en 2. 

De verhouding tussen de principaal en agent is tegenwoordig anders dan in de tijd 

van traditionele makelaardij, hoe en waardoor deze verhouding veranderd is zal in hoofdstuk 

5 besproken worden.  
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Hoofdstuk 5   
Veranderende makelaardij 

In hoofdstuk 4 is de traditionele manier van makelen uiteengezet met de daarbij behorende 

stappen van de NVM die een aan- of verkoopmakelaar dient uit te voeren. In dit hoofdstuk 

wordt duidelijk dat deze stappen door de crisis en ICT ontwikkelingen in de praktijk niet meer 

zo werken als voorheen. Vroeger konden makelaars gemakkelijk hun geld verdienen, die tijd 

is volgens Hemeltjen nu wel voorbij: “Nu moet je echt werken om iets te verkopen” 

(persoonlijke communicatie, 3 april 2013). “Verleden tijd” zegt ook Marijke de Moor over de 

periode waarin woningen zo snel verkocht werden dat de klant blij mocht zijn dat hij 

geholpen werd (Moor Performance, 2013). Huizenprijzen zijn gedaald, banken geven minder 

hypotheken en kopers en verkopers blijven aarzelen. De omstandigheden waaronder de 

makelaar moet werken zijn drastisch gewijzigd. Niet alleen de crisis heeft er voor gezorgd 

dat de werkzaamheden van de makelaar zijn veranderd. De rol van de makelaar als 

intermediair is in verandering volgens de NVM. Funda en andere vastgoedsites hebben de 

zoekfunctie deels overgenomen. Daarnaast heeft veranderende wet- en regelgeving, de roep 

om transparantie en het in overvloed beschikbaar zijn van informatie impact op de rol van de 

makelaar (NVM, 2013, p. 6). 

  In onderstaande paragrafen is te lezen hoe invloedrijke factoren de rol van de 

vastgoedmakelaar veranderen. Paragraaf 5.1 beslaat de invloed van ICT en 

internetontwikkelingen op de rol van de vastgoedmakelaar, paragraaf 5.2 is de invloed van 

crisis op de vastgoedmakelaar beschreven. Hiermee worden antwoorden verkregen op 

deelvragen 2 en 3. 

 

5.1 ICT en de vastgoedmakelaar 

Deelvraag twee van dit onderzoek is: Welke invloed heeft ICT ontwikkeling gehad op de rol 

van de vastgoedmakelaar binnen het aan- en verkoopproces van woningen? 

Er zijn een aantal grote veranderingen teweeg gebracht voor de opkomst van internet, zowel 

positieve als negatieve ontwikkelingen. Daarbij is niet alleen het makelen verandert door de 

digitale, virtuele, online revolutie, ook de instelling van klanten is hierdoor enorm veranderd 

(NVM, 2013, p. 17).  

 

5.1.1 Internet als aanbodschetser 

Een verandering die grote impact heeft gemaakt is de transparantie van de woningmarkt die 

door internet verkregen is. In 2001 is Funda opgericht op initiatief van de NVM en Wegener 

media. Funda is de toonaangevende woningsite op het Nederlandse deel van het internet 

(Risseeuw, Kleijn, 2004, p. 14).  
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Iedereen kan tegenwoordig overal en altijd online bekijken welke woningen op de 

markt zijn gekomen, welke woningen verkocht zijn, welke vraagprijs gehanteerd is en hoe 

groot het perceel is waarop de woning staat. Door deze verandering is de vastgoedmakelaar 

de tweede fase geworden in het aankoopproces. Waar vroeger mensen naar een 

makelaarskantoor gingen om te bekijken welke woningen te koop stonden en dus meteen 

een makelaar inschakelden voor hun zoektocht naar een nieuwe woning, zien we nu dat de 

makelaar pas in een latere fase in het aankoopproces wordt ingeschakeld. Internet fungeert 

als een vitrine, klanten zien geen noodzaak meer om het kantoor van de makelaar te 

bezoeken. “Twee derde van de woningmakelaars geeft aan dat aankoopklanten minder of 

veel minder vaak op kantoor komen dan vroeger” (Risseeuw, Kleijn, 2004, p. 24). Mensen 

bekijken eerst het volledige aanbod van woningen online, pas voor een bezichtiging wordt de 

makelaar ingeschakeld. Al geld dit niet voor iedereen, voor sommigen leidt al de informatie 

op internet tot een overvloed, waardoor zij door de bomen het bos niet meer zien en juist een 

deskundige vragen om advies (NVM, 2013, p. 18).   

De taak van de makelaar als aanbodschetser en daarmee het dienstenpakket van 

een makelaar is dankzij internet veranderd en deels vervallen (Risseeuw, Kleijn, 2004, p. 

24). Dat is volgens Roelof Vos geen slechte ontwikkeling. Internet is wat hem betreft, zover 

mogelijk, objectiever dan het aanbod dat een makelaar voor je schetst (persoonlijke 

communicatie, 3 april 2013).  

 

5.1.2 Internet, niet alleen positief voor makelaar en klant 

Een groot nadeel van de internetontwikkeling voor de makelaar is dat hij of zij 

contactmomenten met mogelijk nieuwe klanten verliest doordat het makelaarskantoor niet 

meer als belangrijkste aanbodinformatie fungeert, en doordat mensen niet meer de makelaar 

hoeven te bellen wanneer er ergens een “te koop” bord in de tuin staat (Runneboom, 

persoonlijke communicatie, 23 mei 2013). Het fungeren van het makelaarskantoor als 

oriëntatieplek vervalt door websites als Funda. Makelaars zullen zich op termijn ook de vraag 

moeten stellen, of het de moeite loont om een groot kantoor op een dure zichtlocatie te 

handhaven (Risseeuw, Kleijn, 2004, p. 24).  

Omdat Funda de grootste website op het gebied van onroerend goed is, is het voor 

een verkopende partij ook veel belangrijker geworden om het onroerende goed op het 

internet via deze website te koop aan te bieden (Blees, Kemp, Mosselman, 2005, p. 53). 

Tegenwoordig worden de woningen van alle makelaars op Funda geplaatst maar van 

degenen die aangesloten zijn bij de NVM staan de woningen het hoogst in de ranking, dit 

komt omdat de NVM nog steeds een van de grootste aandeelhouders van Funda is (Blees, 

Kemp, Mosselman, 2005, p. 52). NVM makelaars zijn duurder dan makelaars die niet 
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aangesloten zijn bij de NVM, dus een consument die niet veel geld heeft voor een makelaar 

wordt op deze manier door Funda benadeeld.  

 De Bos geeft aan dat veel mensen denken dat er niet meer te koop is dan dat er op 

Funda staat. “Dat is niet zo, niet alle mensen willen op Funda. Bijvoorbeeld omdat zij niet 

willen dat de hele wereld hun slaapkamer kan zien” (persoonlijke communicatie, 6 mei 2013). 

En dat is terecht, zeker ook volgens Vigilat (2013), een beveiligingsgroep die groot op hun 

website de volgende waarschuwing heeft staan: “Social media en websites als Funda 

“helpen” het inbrekersgilde met het in kaart brengen van woningen. Aan de hand van de 

foto’s en plattegronden op internet heeft een inbreker al snel een duidelijk beeld van de 

situatie en kan de looproute van te voren grotendeels bepaald worden. Denk dus goed na 

wat u meldt op sites als Twitter en Facebook. Het is leuk om te melden dat u op vakantie 

gaat, maar inbrekers hebben ook een account en lezen mee”. 

Een andere negatieve uitwerking van internet is dat mensen alles online kunnen 

vinden. “Alles wat op internet staat krijg je er ook niet meer af” (Kathalijne de Wilde, 

persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Er zijn een aantal dingen gemakkelijk te googlen 

die de aankoop of verkoop van een woning flink kunnen beïnvloeden. Denk aan incidenten in 

de straat of buurt die groot zijn uitgemeten, of de verkoopprijs van woningen in de nabije 

omgeving. 

 Ook gaat alles volgens de Wilde veel sneller, er is bijna geen post meer, alles komt 

per email. “Mensen verwachten daardoor ook veel sneller reactie van je en wanneer mensen 

een datum doorgeven waarop ze een woning willen bezichtigen, willen ze ook echt dan 

bezichtigen, iedereen heeft het druk” (persoonlijke communicatie, 3 april 2013). 

 

5.1.3 Sociale media en de vastgoedmakelaar 

Naast dat sociale media door inbrekers in de gaten worden gehouden zijn sociale media ook 

een middel om woningen te promoten. Roger Lips (2010) stelt in zijn column dat sociale 

media wel eens een bedreiging zouden kunnen zijn voor het makelaars vak. “Social Media 

stellen mensen in staat om hun eigen woning te kopen of te verkopen. Via hun eigen netwerk 

hebben ze toegang tot mensen met wie ze een bepaalde vertrouwensband hebben. En het is 

tenslotte het meest prettig om zaken te kunnen doen met iemand die je vertrouwt of die 

wordt aangeraden door een bekende.”  

Alle respondenten geven echter aan sociale media niet als een bedreiging voor het 

makelaars vak te zien. “Dat mensen hun woning op Facebook of Twitter zetten vinden wij 

prima” (Roelof Vos, persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Sociale media missen de 

deskundigheid van een makelaar en via sociale media sluit je geen contracten en 

overeenkomsten, daar zal altijd de makelaar voor ingeschakeld worden. De respondenten 

geven dan ook aan dat ze sociale media als een middel zien. “Wij doen mensen 
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handreikingen om sociale media te gebruiken, we leveren links aan die mensen kunnen 

delen op hun eigen account” (Jan-Willem Hemeltjen, persoonlijke communicatie, 3 april 

2013). Sommigen vinden het leuk om hun woning op deze manier aan te bieden, volgens de 

Wilde zijn dat de mensen die vroeger een zelf gemaakt te koop bord in de tuin zette 

(persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Toch geeft De Bos aan het liever niet te zien dat 

mensen zelf hun woning op marktplaats gaan zetten, “ik vind dat geen professionele houding 

ten op zichtte van ons kantoor” (persoonlijke communicatie, 6 mei 2013). 

De makelaardij geeft handreikingen om sociale media te gebruiken, maar volgens alle 

respondenten is het de expertise van de makelaar om goede foto’s, buurtinfo en andere 

informatie aan te leveren. En daarbij de onderhandelingen en contracten te faciliteren. “Die 

rompslomp er om heen, daar hebben mensen geen zin in” (Jan-Willem Hemeltjen, 

persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Volgens Maas is het echter wel van belang actief 

deel te nemen aan sociale media om jezelf te laten zien als makelaar. “Laat zien dat je actief 

bent, en dat je bereikbaar bent” (persoonlijke communicatie, 4 juni 2013). 

 

5.2 Crisis voor de vastgoedmakelaar 

Sinds de huidige crisis begon lijkt het bijna onmogelijk een woning te verkopen. “Het bestaat 

ook niet meer dat mensen eerst een nieuw huis aankopen en daarna hun eigen woning pas 

gaan verkopen” (Kathalijne de Wilde, persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Toch zijn er 

wel woningen die binnen een week of maand verkocht zijn, en tegen een goede prijs. “Als 

een huis snel verkocht wordt beur je nagenoeg de vraagprijs, soms zelfs nog boven de 

vraagprijs. Mensen die snel een woning nodig hebben willen wel” (Roelof Vos, persoonlijke 

communicatie, 3 april 2013).  

Deelvraag 3 gaat over hoe de vastgoedmakelaar met deze veranderingen om gaat en 

is als volgt geformuleerd: Welke invloed heeft de huidige crisis op de rol van de 

vastgoedmakelaar binnen het aan- en verkoopproces van woningen?  

In dit hoofdstuk zullen alle facetten met betrekking tot de woningmarktcrisis aan bod 

komen. Zowel oorzaken als gevolgen voor zowel de markt als de vastgoedmakelaar. 

 

5.2.1 In het belang van de verkoop 

Sinds 2008 staan veel woningen een lange tijd te koop, een van de vele gevolgen van de 

crisis. Banken willen niet meer financieren waardoor er maar weinig transacties gedaan 

kunnen worden. Hierdoor is de vraag op de woningmarkt kleiner dan het aanbod, waardoor 

mensen kritisch kunnen zijn. “Mensen gaan nu de krenten uit de pap zoeken. Dat zijn huizen 

die goed onderhouden zijn, goed geïsoleerd zijn en gebouwd zijn van duurzame materialen. 

Daarbij is het type woning en de locatie van de woning belangrijk” (Bob Maas, persoonlijke 

communicatie, 4 juni 2013). “Als je je huis niet netjes bij houdt, ook al staat het jaren te koop, 
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dan wordt dat op de huidige woningmarkt genadeloos afgestraft”, zegt ook Ger Hukker (in 

Den Elt, 2013). 

Makelaars moeten door de crisis harder werken om een woning te verkopen, en vaak 

met minder mensen op het kantoor. Hemeltjen ziet medemakelaars dan ook niet als 

concurrent maar als collega. “In deze markt is het gewoon belangrijk dat er wat verkocht 

wordt. Dat is belangrijk voor de markt” (persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Zoals al 

eerder is aangekaart noemt Maas deze weinig concurrerende samenwerking tussen NVM 

makelaars een netwerk van conculega’s (persoonlijke communicatie, 4 juni 2013).  

 Het belangrijkste middel om een woning te verkopen in crisistijd is de vraagprijs, daar 

zijn alle respondent makelaars het over eens. Er moeten nu scherpe vraagprijzen gesteld 

worden die als het ware een beetje op de markt vooruit lopen. “Vandaag is de woning 

bijvoorbeeld drie ton waard, maar volgende maand is de woning 290.000 euro waard, dan 

moet de woning in de markt gezet worden voor 290.000 euro anders ga je achter de muziek 

aanlopen” (Kathalijne de Wilde, persoonlijke communicatie, 3 april 2013).  

“Als je vroeger teveel vroeg kreeg je wel gelijk” (Roelof Vos, persoonlijke 

communicatie, 3 april 2013). De Wilde beaamt dit: “Vroeger kon je vragen wat je wilde, de 

woning werd het toch wel waard. Als je toen 3 ton voor een woning vroeg die dat niet waard 

was, wachtte je een jaar, dan was de woning wel 3 ton waard en verkocht je het wel” 

(persoonlijke communicatie, 3 april 2013). De realiteitszin is door de crisis volgens De Bos 

wel toegenomen. “Vijf a zes jaar geleden was onze adviesprijs als makelaar altijd te laag 

volgens de klant, nu wordt ons advies wel nagevolgd” (persoonlijke communicatie, 6 mei 

2013). Ook De Wilde geeft aan dat verkopers wel begrijpen dat de prijs scherp moet. Velen 

accepteren het omdat ze bij de verkoop van de vorige woning veel overwaarde hadden, dan 

vinden ze het nu niet zo erg om verlies te nemen (persoonlijke communicatie, 3 april 2013). 

Maas zegt hierover dat vereniging Eigen Huis de consument wel waarschuwt voor 

belangenverstrengeling. “Sommige makelaars zitten financieel in het nauw en zijn er op uit 

om zoveel mogelijk omzet te draaien. Omzet draaien kan alleen wanneer je huizen verkoopt 

en dus roepen deze makelaars dat huizen scherp geprijsd moeten worden” (persoonlijke 

communicatie, 4 juni 2013). In zulke gevallen is er dus sprake van doelincongruentie. 

“Scherp prijzen is goed wanneer je haast hebt, dan is er aanleiding voor, bijvoorbeeld bij een 

scheiding of overleiden. In andere gevallen zeggen wij: realistisch prijzen” (Bob Maas, 

persoonlijke communicatie, 4 juni 2013). Een goede makelaar heeft marktkennis en bepaald 

een vraagprijs met een bepaalde marge. “Wil je scherp prijzen, dan ga je aan de onderkant 

van de marge zitten, maar om tegen iedereen te zeggen dat er scherp geprijsd moet worden 

gaat mij te ver” (Bob Maas, persoonlijke communicatie, 4 juni 2013). Doelincongruentie is 

zoals al eerder aangegeven ook terug te zien in de courtage. Uit een onderzoek van Bangma 

en Bosma onder 300 makelaarskantoren in Nederland (10% van het totaal aantal kantoren) 
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blijkt dat in de periode 2008-2010 sprake is geweest van een lichte daling van de courtages 

maar sinds 2011 is er weer een lichte stijging in de courtages. De verwachting daarbij is de 

25% van de courtages in 2013 weer zal stijgen (Bangma, Bosma, 2012, p. 1). “Door aan de 

knoppen van het courtagetarief te draaien of door toepassing van een ander verdienmodel 

kan een makelaarskantoor invloed uitoefenen op zijn opbrengst per transactie en 

winstgevendheid” (Bangma, Bosma, 2012, p. 1). Er kan dus wel gesteld worden dat de 

doelincongruentie onder spanning staat door de crisis omdat makelaars omzet moeten 

draaien en als die omzet niet van verkochte woningen komt dan is het verleidelijk om de 

courtage per transactie wat op te hogen. Hemeltjen zegt hierover: “Je moet scherp blijven 

dat je het goed blijft doen, dat niemand je kan betrappen op rare dingen omdat je omzet 

achterblijft” (persoonlijke communicatie, 3 april 2013). 
Ondanks vele verkopers die wel voor een reële of scherpe prijs gaan, zitten veel 

makelaars ook nog vast met woningen die te hoog geprijsd zijn. Deze woningen zitten vaak 

al jaren in hun portefeuille maar worden om verschillende redenen niet verkocht. Een groot 

struikelblok bij deze woningen is de vraagprijs, veelal te hoog, maar de verkopers willen, of 

kunnen niet zakken met de prijs. Er zijn hiervoor verschillende redenen. 

 

5.2.2 De grondslag van een te hoge vraagprijs 

De verschillende redenen die ten grondslag liggen aan een te hoge vraagprijs van woningen 

zullen in deze paragraaf uiteengezet worden. 

Ten eerste valt de waardebepaling van het pand voor veel mensen vaak tegen. Als 

ze de vraagprijs laten bepalen van hun woning vinden velen zelf vaak dat de woning meer 

waard is (Job de Bos, persoonlijke communicatie, 6 mei 2013). De respondent makelaars 

geven aan dat ze woningen niet meer voor een te hoge vraagprijs in hun portefeuille willen 

opnemen, juist om het belang van een scherpe vraagprijs. De Wilde zegt hierover: “Ik wil een 

woning niet blijvend in verkoop houden, daar heb ik er genoeg van” (persoonlijke 

communicatie, 3 april 2013). Makelaars zijn kritischer geworden met het in de verkoop 

nemen van woningen. Ze gaan goed nadenken of ze een woning in hun portefeuille willen 

opnemen. “Aan een woning die vier jaar te koop staat verdienen wij ook niets” (Jan Willem 

Hemeltjen, persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Vos geeft aan dat alleen bij een goede 

vraagprijs potentiële kopers aanvoelen dat het een realistische vraagprijs is (persoonlijke 

communicatie, 3 april 2013).  

Ten tweede zijn er veel gevallen aan de aanbodzijde van de woningmarkt waarbij er 

sprake is van een scheiding waardoor de woning verkocht moet worden omdat een van 

beide niet alleen de woning kan bekostigen. In deze gevallen woont een van de twee ex-

partners nog in de woning, in veel gevallen is dat de vrouw, met de kinderen. Zulke 

verkopers stellen zich dan ook passief op, zij staan anders in de verkoop “willen vaak 
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helemaal niet weg” (Kathalijne de Wilde, persoonlijke communicatie, 3 april 2013). De ex-

partner betaald bijvoorbeeld nog mee aan de kosten van deze woning en wanneer de 

woning verkocht wordt moet er een nieuwe woning gezocht worden die meestal een stuk 

minder is dan de huidige woning. In dit geval willen mensen dus niet zakken met de prijs van 

de woning. 

Ten derde zijn er gevallen die nauwelijks kunnen zakken met de prijs van de woning 

omdat zij een tophypotheek hebben afgesloten en de woning zo gezegd nu “onder water” 

staat. Het onder water staan van een woning houdt in dat de hypotheek die op de woning zit 

hoger is dan de waarde van de woning op dit moment. Een andere benaming hiervoor is de 

tophypotheek. Deze gevallen zijn ontstaan doordat mensen in de goede tijd op basis van een 

aflossingsvrije hypotheek een woning hebben gekocht. “Vijf jaar later hebben ze bij wijzen 

van spreken de hypotheek nog iets verhoogt zodat er een dakkapel geplaatst kon worden, 

en nu willen mensen een andere woning, kleiner, of een woning met lagere maandlasten. Of 

echtgenoten gaan scheiden (Roelof Vos, persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Deze 

gevallen zitten dus met een flink gat tussen de waarde van de woning en de 

hypotheekschuld. 

Alle respondent makelaars geven aan woningen scherp in de markt te willen zetten, 

er blijven hierdoor twee opties over voor tophypotheek gevallen. Of er moeten afspraken 

gemaakt worden met de bank, dan komen mensen terecht bij bijzonder beheer (Roelof Vos, 

persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Of zoals de Wilde het lichtelijk cynisch verwoord: 

“Niet verhuizen, niet gaan scheiden, wel aflossen en over een paar jaar in de verkoop zetten” 

(persoonlijke communicatie, 3 april 2013). 

 

5.2.3  Een verstoorde markt 

Er zijn verschillende gevallen die de woningmarkt verstoren. Ten eerste zijn dat de woningen 

die een te hoge vraagprijs hebben omdat de woning bijvoorbeeld in de goede tijd te koop is 

gezet en het daarna alleen maar minder waard is geworden, maar waarvan de vraagprijs niet 

is gezakt. De redenen waarom mensen de vraagprijs niet kunnen of willen laten zakken zijn 

voorafgaand aan bod geweest, maar er is nog een groep spelers op de markt. Een grote 

groep mensen die zogezegd “geen haast” heeft. Mensen die hun woning op de markt 

hebben gezet om te kijken of er reactie komt, zij willen afwachten en nauwelijks iets in prijs 

zakken. “Er is een groep die hoopt dat ‘die ene koper’ er tussen zit die wel bereid is om de 

vraagprijs te betalen” (Guido Raven, persoonlijke communicatie, 20 juni 2013). “Die mensen 

willen alleen maar lagere lasten” (Jan Willem Hemeltjen, persoonlijke communicatie, 3 april 

2013). Uiteindelijk zorgen deze passieve woningverkopers er wel voor dat het aanbod op de 

markt groter is. Het aanbod op een markt waarop de vraag toch al veel kleiner is dan het 

aanbod. 
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De Wilde geeft aan dat veel verkooppartijen waarvan de woning niet wordt verkocht 

de woning ook niet uit de markt willen halen omdat ze dan intrekkosten moeten betalen aan 

de makelaar. Hemeltjen werkt daarom zonder intrekkosten. Het is daardoor niet alleen 

gemakkelijk voor de verkopende partij om de woning in te trekken, ook de makelaars hebben 

hierdoor inspraak op hetgeen dat zij in portefeuille hebben. “Zonder intrekkosten kun je met 

mensen gaan praten over een eventuele intrek van de woning, adviseren: of zakken met de 

prijs, of uit de verkoop halen en nog een aantal jaren wachten” (persoonlijke communicatie, 3 

april 2013). 

 

5.3 Conclusie ten aanzien van die principaal-agentrelatie 

Bovenstaande paragrafen verschaffen antwoord op deelvraag 2 en 3 van dit onderzoek. 

Deelvraag 2 was:  

Welke invloed heeft ICT ontwikkeling gehad op de rol van de vastgoedmakelaar binnen het 

aan- en verkoopproces van woningen?  

 

Als de traditionele manier van makelen wordt vergeleken met de huidige manier valt op dat 

de internetontwikkelingen ervoor hebben gezorgd dat de informatieasymmetrie tussen 

makelaar en consument kleiner is geworden. De mogelijkheden tot informatievoorzieningen 

zijn veel beter geworden en dankzij Funda kan er gemakkelijk thuis achter de computer een 

selectie gemaakt worden van favoriete woningen. Ook woningeigenaren die hun woning 

willen verkopen kunnen hun woning tegenwoordig gemakkelijk in de kijker spelen via sociale 

media.  

De veranderingen in een verkoopproces zijn vooral zichtbaar vanaf stap 2: Het 

publiciteitsplan.  

In het traditionele aankoopproces zijn veranderingen al zichtbaar vanaf stap 1. Door 

internet hebben niet alle woningzoekenden meer een makelaar nodig die het aanbod voor 

hun schetst, dat betekend ook dat de makelaar het eerste contact met potentiele kopers 

moeilijker van de grond krijgen omdat consumenten niet meer naar het makelaarskantoor 

gaan om zich te oriënteren op de te koop staande woningen. Toch zijn er ook consumenten 

die juist nu een makelaar in de arm nemen voor deskundig advies omdat zij zich overspoeld 

voelen door informatie en zich daar geen raad mee weten, of omdat zij door de crisis 

financieel onzeker zijn geworden en zich af vragen of ze het allemaal wel goed doen 

(Kathalijne de Wilde, persoonlijke communicatie, 3 april 2013).  

 

Deelvraag 3 van dit onderzoek was:  

Welke invloed heeft de huidige crisis op de rol van de vastgoedmakelaar binnen het aan- en 

verkoopproces van woningen?  
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De belangrijkste invloed van de crisis op de rol van de vastgoedmakelaar is het omgaan met 

vraagprijzen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de afstemming van de vraagprijs met de 

consument en de doelincongruentie die daarbij kan optreden. Handelt de makelaar in belang 

van zichzelf door een te scherpe vraagprijs te stellen zodat de woning snel verkocht wordt en 

hij/zij omzet draait, of handelt de makelaar, zoals het hoort, in het belang van de klant en 

stelt hij een reële vraagprijs. Daarnaast is er nog sprake van doelincongruentie met 

betrekking tot de courtages van makelaars. De Makelaar denkt aan zijn omzet terwijl de 

consument is gebaat bij een zo laag mogelijke courtage. 

Bovenal is het lastig een goede vraagprijs vast te stellen omdat consumenten 

zogezegd nu de “krenten uit de pap” zoeken en die mogelijkheid krijgen zij ook doordat het 

aanbod zoveel groter is dan de vraag. Vroeger werd iedere bouwval verkocht en de te hoog 

geprijsde woningen werden die waarde over een jaar wel waard.  
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Hoofdstuk 6   
Toekomstige makelaardij: Nieuwe rol voor zowel vastgoedmakelaar als consument 

Uit het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden dat de ICT ontwikkeling en de crisis van 

invloed zijn op de rol van de makelaar. Deze rol is daardoor niet meer hetzelfde als twintig 

jaar geleden. Daarnaast is niet alleen de rol van de makelaar veranderd maar ook de rol van 

de consument. Dankzij internet is er immers toegang tot veel informatie en door de crisis let 

de consument goed op zijn geld. Dit hoofdstuk is een beschrijving van hoe de rol van de 

makelaar en de consument er op dit moment uit ziet en welke middelen makelaars hebben 

om hun hoofd boven water te houden. Ook de NVM en Vereniging Eigen Huis interveniëren 

op de woningmarkt, de effecten hiervan zullen in dit hoofdstuk kort besproken worden. In de 

conclusie van dit hoofdstuk zal er een antwoord worden gegeven op deelvraag 4 van dit 

onderzoek, die luidde: Hoe kunnen makelaars inspelen op de veranderlijkheid van hun rol in 

de toekomst? 

 

6.1 De rol van de makelaar anno 2013: Een onderscheidende makelaar? 

Woningmakelaardij is een traditionele bedrijfsactiviteit, die door de meeste kantoren op sterk 

overeenkomstige wijze uitgeoefend wordt. Onder invloed van het internet komen er nieuwe 

mogelijkheden in beeld. Makelaars komen voor keuzes te staan die ze voorheen niet 

kenden, bijvoorbeeld over de wijze waarop ze hun kantoor vormgeven. “Het maken van de 

goede keuzes wordt een van de grote uitdagingen voor de komende jaren. Mogelijk heeft het 

traditionele makelaarskantoor zijn langste tijd gehad” (Risseeuw, Kleijn, 2004, p. 25). 

Opmerkelijk aan deze uitspraak is dat hij vóór de crisis is gedaan. Door de crisis is er nog 

meer veranderd in de makelaardij: het is lastiger voor makelaars om woningen te verkopen. 

Ze moeten hiervoor alleen al harder werken, maar daar komt nog bij dat het aantal 

makelaars per makelaarskantoor slinkt. Er komt dus extra werk voor degenen die er nog wel 

werken. Het is daarom belangrijk geworden om je als makelaar te onderscheiden, 

onderscheiden betekent in dit geval iets ondernemen wat andere makelaars niet doen. Er 

zijn verschillende manieren waarop een makelaarskantoor zich kan onderscheiden, maar 

veel van deze middelen worden door meerdere makelaars ingezet.   

Respondenten laten weten het belangrijk te vinden om anders te zijn  

dan andere makelaars. Paradoxaal genoeg geven verschillende respondenten dezelfde 

antwoorden wanneer gevraagd wordt hoe zij zich onderscheiden. Allemaal vinden ze een 

goede vraagprijs en een grote hoeveelheid goede foto’s van een woning belangrijk. 

Daarnaast geven meerdere makelaars aan dat zij plattegronden aanleveren, een fotograaf 

en/of stylist in schakelen voor mooie foto’s, en open huizen dagen organiseren. Runneboom 

geeft aan het heel moeilijk te vinden om zich te onderscheiden. “Het beste kun je hele goede 

kwaliteit leveren, dat spreekt zich rond en daardoor krijg je klanten die voortkomen uit de 
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klanten die ook bij jou het huis hebben verkocht. Ik denk dat je alleen nog kan onderscheiden 

door hoe je het doet als makelaar” (persoonlijke communicatie, 23 mei 2013). Ook De Bos 

geeft aan het langzamerhand lastig te vinden zich te onderscheiden. “Waarin je je kunt 

onderscheiden is de persoonlijke invulling van alle tools” (persoonlijke communicatie, 6 mei 

2013). Met tools bedoelt hij de middelen die Funda aanreikt op de website zoals het plaatsen 

van foto’s, plattegronden, teksten en video’s. 

 

6.1.1  Fotograaf en stylist als middel 

Een eerste middel om je als makelaar te onderscheiden is het gebruik maken van een 

fotograaf. Alle respondenten geven aan dat het belangrijk is goede foto’s van een woning te 

hebben. De Wilde plaatst echter wel een kanttekening voor het inhuren van een fotograaf. Zij 

geeft aan alleen een fotograaf in te huren wanneer mensen hier zelf om vragen. “Het 

kostenplaatje van een fotograaf is niet een bedrag dat iedereen zomaar wil betalen” 

(persoonlijke communicatie, 3 april 2013). De Wilde heeft zelf een goede camera, maar zegt 

daarbij wel dat zij natuurlijk geen fotograaf is. Het is volgens De Wilde ook moeilijk om te 

zeggen of goede foto’s van een woning bijdragen aan een snelle verkoop van de woning. Je 

zet immers niet eenzelfde woning twee keer op de markt, eenmaal met goede foto’s en 

eenmaal met “slechte” foto’s. “Je kunt het niet meten” aldus De Wilde (persoonlijke 

communicatie, 3 april 2013). De Bos zegt regelmatig complimenten te krijgen over de foto’s 

die zij plaatsen terwijl zij niet met een fotograaf werken. Over de complimenten verbaast hij 

zichzelf ook enigszins, maar, zegt hij: “fotografen gebruiken vaak groothoeklenzen, dan lijken 

ruimtes groter dan dat ze zijn, wij horen vaak dat het er op de foto precies zo uit ziet als in 

het echt” (persoonlijke communicatie, 6 mei 2013).  

Naast een fotograaf maken sommigen makelaarskantoren ook gebruik van een 

stylist. Vos geeft aan dit een goede mogelijkheid te vinden om je als makelaar te 

onderscheiden. Met enige trots verwijst hij naar de website van Thoma makelaardij, het 

kantoor waarvoor hij werkt, om daar de foto’s eens te bekijken. Hemeltjen geeft aan 

voorheen met een fotograaf gewerkt te hebben die daarnaast stylingtips gaf. Momenteel 

werkt hij met Houseview, dit bedrijf stuurt verkopers van te voren een email met wat er 

allemaal moet gebeuren om goede foto’s te kunnen nemen. Hemeltjen vindt dat een woning 

ook niet te steriel op de foto gezet moet worden, “er wordt wel in een woning geleefd” 

(persoonlijke communicatie, 3 april 2013). De Wilde denkt hier min of meer hetzelfde over, zij 

geeft aan zelf tips te geven om een woning verkoopgereed te maken, maar ze gaat geen 

gekleurde kussentjes neerleggen. Daarbij stelt De Wilde aan dat het met sommige woningen 

nooit wat wordt (persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Een oplossing hiervoor zijn Artist 

Impressions dit zijn 3D beelden van hoe een woning er na verandering uit zou kunnen zien, 
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“mensen zien alleen gelijk dat dat veel geld kost en daar heeft niet iedereen zin in” (Jan 

Willem Hemeltjen, persoonlijke communicatie, 3 april 2013).  

Het is moeilijk te zeggen welke middelen daadwerkelijk bijdragen aan een snelle 

verkoop van een woning. “Over het algemeen worden de woningen waar mensen zo in 

kunnen beter verkocht” (Jan Willem Hemeltjen, persoonlijke communicatie, 3 april 2013). 

Maar of je jezelf als makelaar echt onderscheidt wanneer je een fotograaf of stylist aanbied 

is moeilijk te zeggen. Volgens De Wilde gaat het er gewoon om of het huis leuk is en of de 

prijs goed is (persoonlijke communicatie, 3 april 2013).  

 

6.2 Interveniëren op de woningmarkt 

Zowel de NVM als de Vereniging Eigen Huis proberen te interveniëren op de woningmarkt. 

Deze organisaties zijn daar met uitstek de organisatie voor omdat de NVM de grootste 

makelaarsvereniging is, en een groot aandeel heeft in Funda. En Vereniging Eigen Huis is 

de grootste belangenbehartiger van de woonconsument. Als eerst zullen de interventies van 

de NVM besproken worden, daarna die van Vereniging Eigen Huis. 

 

6.2.1 NVM Open Huizendagen als middel 

Een van de sturingsmiddelen van de NVM is de Open Huizendag. Sinds 2003 organiseert de 

NVM twee keer per jaar de landelijke Open Huizendag (Den Elt, 2013). Er zijn maar weinig 

positieve geluiden vanuit de respondenten te horen over dit middel. De Bos vindt het een 

tegensprekende campagne “Eerst roep je dat mensen een makelaar nodig hebben, een 

deskundige om je woning te verkopen en dan ga je twee keer paar jaar tegen die mensen 

zeggen: “Doe het zelf maar”” (persoonlijke communicatie, 6 mei 2013). Ook Runneboom is 

geen voorstander van de open huizen route. “Door de jaren heen heb ik er af en toe een 

woning door verkocht, maar regelmatig doen verkopers op zo”n dag uitspraken die ik 

naderhand moet tackelen, omdat ik denk “hé dit klopt niet”” (persoonlijke communicatie, 23 

mei 2013). Ook is in het verleden wel eens gebeurd dat er op een Open Huizendag een bod 

werd gedaan en dan kwam je er als makelaar verder helemaal niet meer aan te pas 

(Jacqueline Runneboom, persoonlijke communicatie, 23 mei 2013). De Wilde geeft aan de 

Open Huizendag te faciliteren voor de verkopers en voor oriënteerders “dan hebben ze het 

idee dat er wat gebeurt”. Je faciliteert potentiële kopers om eenvoudig meerdere woningen 

op één dag te bezichtigen (persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Al maken echt 

geïnteresseerde voor een woning volgens Runneboom wel een afspraak voor een 

bezichtiging. “Open Huizenroute is gemakkelijk voor iemand die een woning zoekt, maar als 

je op een zondag een keer langs een aantal woningen loopt zie je ook al heel veel” 

(persoonlijke communicatie, 23 mei 2013). De zin om mee te doen aan een Open Huizendag 

loopt volgens Runneboom terug. “Mensen hebben er ook geen zin meer in, vooral wanneer 
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ze al twee keer mee hebben gedaan en er nog nooit kijkers zijn geweest” (persoonlijke 

communicatie, 23 mei 2013). De NVM vierde dit jaar het 10 jarig jubileum van de Open 

Huizendag, “Maar sommige eigenaren van de voorraad van 266.856 koopwoningen vieren 

zelf bijna een vijfjarig jubileum wegens aanhoudende onverkoopbaarheid” (Den Elt, 2013). 

 Het is ook wel een lastig concept, omdat het nauwelijks nog voor komt dat mensen 

eerst een woning kopen en daarna de eigen woning verkopen zijn er dus al veel potentiële 

kopers die op zo”n dag hun eigen Open Huis hebben. “Hoe bedien je de verkoper die zich 

ook willen oriënteren op andere woningen op de Open Huizendag?” Vraagt Hemeltjen zich af 

(persoonlijke communicatie, 3 april 2013).  

 Toch is het theoretisch wel een goed concept om potentiële kopers zich te laten 

oriënteren doordat die mensen op één dag meerdere woningen kunnen bekijken. De Wilde 

adviseert mensen altijd korte aantekeningen te maken bij iedere woning en gewoon eens 

aan te bellen bij de buren. “Als je veel gezien hebt weet je welke wijk je leuk vindt en welke 

niet en of je er wilt wonen ja of nee” (Kathalijne de Wilde, 3 april 2013). Voor de crisis was de 

Open Huizendag een soort pressiemiddel. “Mensen waren zenuwachtig dat de woning door 

de Open Huizendag verkocht zou worden, dus kochten ze de woning voor het Open Huis. 

Nu wachten mensen met bieden tot na het Open Huis en hopen ze dat er op die dag 

niemand komt” (Kathalijne de Wilde, persoonlijke communicatie, 3 april 2013).   

 

6.2.2  Woningruil als middel van de NVM 

Een andere campagne van de NVM is Woningruil. Het idee is dat alle woningeigenaren die 

hun woning te koop hebben een top vijf lijstje maken van hun favoriete te koop woningen. 

Wanneer mensen elkaars woning in hun favorietenlijstje hebben staan kan er een volgende 

stap gezet worden op weg naar woningruil. “Met Woningruil willen wij samen met de 

makelaars de woningmarkt een nieuwe impuls geven”, zegt Joep Ketelaar, directeur van 

Funda (2013). “Veel mensen kunnen tegenwoordig pas een nieuwe woning kopen, wanneer 

zij hun eigen woning hebben verkocht. Woningruil lost dit probleem op, doordat verkoop en 

aankoop gelijktijdig plaatsvinden” (Ketelaar, 2013).  

 De campagne komt echter nog niet echt van de grond om verschillende redenen. 

“Ruilen zou wel een van de middelen kunnen zijn, maar het moet breed gedragen worden” 

(Jan Willem Hemeltjen, persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Ook Vos geeft aan het een 

interessant concept te vinden “maar het initiatief moet van de makelaar komen” volgens hem 

(persoonlijke communicatie, 3 april 2013). Toen de NVM de campagne in 2012 startte is er 

nauwelijks respons gekomen vanuit verkopers. “Het aantal reacties was zo weinig, mensen 

hebben het idee: dat lukt toch niet” (Jan Willem Hemeltjen, persoonlijke communicatie, 3 

april 2013). Daarnaast zijn er mensen die geen koopwoning meer willen, maar gaan huren of 

gevallen waarvan de woningeigenaar is overleden. Waar volgens Hemeltjen nog wel een 
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kans ligt is een tool voor woningruil inbouwen op Funda (persoonlijke communicatie, 3 april 

2013). De Bos geeft echter aan hier weinig in te zien en vindt woningruil een echte 

toevalstreffer. “Wij weten van mensen toch wel waar ze naar toe willen, daar hebben we 

Funda niet voor nodig, en via Funda heb je landelijke dekking maar veel mensen verhuizen 

toch binnen de gemeente” (persoonlijke communicatie, 6 mei 2013).  

Op 12 april 2013 bleek dat er vanaf 18 april 2013 een tool op Funda in gebruik is 

genomen ten behoeve van de woningruil, een tool waarvan Hemeltjen had gezegd het een 

kansrijke mogelijkheid te vinden. Bij deze nieuwe functionaliteit vervullen makelaars 

zogezegd een sleutelrol. “Op basis van het bestaande woningaanbod op de website en de 

zoekprofielen van deze verkopers, genereert Funda de woningruilsuggesties” (Ketelaar, 

2013). Makelaars kunnen dan beoordelen of deze suggesties echt bij hun klanten passen. 

“Hoe specifieker de ingevoerde zoekopdrachten met bijvoorbeeld het aantal slaapkamers, 

aantal vierkante meters, prijs en tuin, des te betere woningruilsuggesties Funda kan 

genereren” (Ketelaar, 2013). Makelaars kunnen hun klanten helpen en begeleiden bij het 

instellen van de zoekcriteria via “Mijn funda”. Door de woningruilsuggesties via makelaars te 

laten lopen is het proces wel weinig transparant, “maar dat heeft met het brood van de 

makelaar te maken. De makelaar moet mensen bij elkaar brengen dus als mensen dat zelf 

kunnen gaan doen verdienen zij natuurlijk geen geld meer” (Maas, persoonlijke 

communicatie, 4 juni 2013). 

 

6.2.3 “Door” interventie van Vereniging Eigen Huis 

Ook Vereniging Eigen Huis probeert met hun expertise, wat aan de woningmarkt te 

veranderen. Maas geeft aan dat zodra de woningmarkt wat moeilijker loopt er bij Vereniging 

Eigen Huis brieven binnen komen van mensen die een woningruil willen. “Maar dat is 

natuurlijk in principe niet aan ons, wij spelen het wel door naar de makelaars” (persoonlijke 

communicatie, 4 juni 2013).  

 Het initiatief dat Vereniging Eigen Huis bedacht heeft heet “Door” en bestaat uit het 

koppelen van kopers en verkopers aan elkaar. Zo krijg je “verhuisketens”. “Het idee is om 

verkopers aan elkaar te koppelen in een spreekwoordelijk treintje. Alle verkopers in een 

wagon dragen 1% van de verkoopprijs van hun woning af aan de starter: de eerste wagon in 

het treintje. De starter krijgt daardoor 10 tot 15% van de aankoopprijs van zijn of haar woning 

van de verkopers die in de wagon na hem of haar zitten. Dit stelt de starter in staat het 

eerste huis in de keten te kopen en dat zorgt er voor dat de trein kan gaan rijden (Bob Maas, 

persoonlijke communicatie, 4 juni 2013).   

 “Door” staat nog in de kinderschoenen, in en rondom Utrecht wordt momenteel aan 

de eerste verhuisketen gewerkt. Er zijn echter veel afhankelijkheden zoals: prijs, 
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woonwensen en financiering. Hierdoor is het goed mogelijk dat het net als met Woningruil 

zoeken naar een spelt in een hooiberg is.  

 

6.3 “The best way to predict the future is to create it” Abraham Lincoln 

Nu aan bod is geweest wat de NVM en Vereniging Eigen Huis doen om de woningmarkt op 

te peppen komt in deze paragraaf aan de orde wat de toegevoegde waarde van een 

makelaar tegenwoordig, en in de toekomst is. Er kan niet voorspelt worden wat er precies zal 

veranderen in de toekomst, maar dat er wat aan het veranderen is en zal, kan niet ontkend 

worden.  

Dankzij internet kunnen mensen veel dingen zelf regelen. De makelaar moet daar 

volgens Maas op inspringen door maatwerk te gaan leveren (persoonlijke communicatie, 4 

juni 2013). NVM makelaars leveren tegenwoordig deeldiensten. Er zijn verschillende opties 

mogelijk bij het inschakelen van een aan-of verkoopmakelaar, zo kan er traditioneel worden 

gekozen om een makelaar het gehele aan- of verkoopproces te laten regelen, maar er kan 

tegenwoordig ook gekozen worden voor bepaalde dienstverlening. “Het pakket aan 

activiteiten dat wordt afgesproken bepaalt de hoogte van de vergoeding, de courtage die de 

aan of verkoopmakelaar ontvangt” (NVM, 2013).  

Daarnaast is het volgens Maas belangrijk flexibel te zijn als makelaar, wat betekent 

dat er ook in het weekend gewerkt moet worden. Mensen zijn door de week ook druk en 

willen graag in de avonduren of weekenden bediend worden (persoonlijke communicatie, 4 

juni 2013). Steeds meer mensen zijn “inline”. Zij staan 24/7 in verbinding met internet. “Deze 

digitale ervaring creëert een verwachtingspatroon. Álles, ook in de fysieke werkelijkheid, 

moet 24 uur per dag binnen handbereik zijn. Kortom, openingstijden aanpassen en ook ‘s 

avonds blijven reageren op e-mails” (NVM, 2013, p. 17). “Je ziet nu in deze slechte tijd dat 

de ondernemende makelaar, degene die meebewegen met de markt, het succesvolst zijn. 

Degenen die in het oude stramien blijven hangen, die kunnen de tent wel sluiten” (Bob Maas, 

persoonlijke communicatie, 4 juni 2013).  

De makelaar van de toekomst zal zich op object-, markt- en klantdeskundigheid 

moeten focussen en wordt nog nadrukkelijker een combinatie van een vakman, een 

marktexpert en een marketeer volgens de NVM (2013, p. 34). Makelaars moeten nu echt 

werken voor hun geld, “je moet echt waarde toevoegen wil je nog goede makelaar zijn. 

“Makelaars moeten weten wat mensen willen en dat kan sterk variëren” (Bob Maas, 

persoonlijke communicatie, 4 juni 2013). “Voor de makelaar van de toekomst is het zaak de 

menselijke maat op te zoeken. Men verwacht als individu met eigen persoonlijke wensen en 

overwegingen aangesproken te worden met informatie waar men wat aan heeft” (NVM, 

2013, p. 17). Deze trend betekent dat in de bedrijfsvoering van makelaars richting de 

toekomst ook steeds meer zaken flexibel ingevuld gaan worden. Niet meer via vaste 
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kantoren, met vaste medewerkers en vaste lasten, maar een flexibele schil van mensen en 

faciliteiten. Zowel aan- als verkoopmakelaars kunnen daarmee een voorbeeldfunctie gaan 

aannemen als het gaat om de toekomst van de financiële dienstverlening. “The future of the 

retail financial services industry is being created today and brokers are the architects. 

Standing as the bridge between the investor, the investment professional, and the complexity 

of the investment markets, brokers have the potential to lead the way” (Pershing, 2013, p. 1).  

 

6.4 Conclusie met betrekking tot de principaal-agent relatie anno 2013 

Deelvraag 4 van dit onderzoek is: Hoe kunnen makelaars inspelen op de veranderlijkheid 

van hun rol in de toekomst? 

 

De informatieasymmetrie tussen makelaar (principaal) en consument (agent) wordt kleiner 

dankzij internet. De agent bepaalt tegenwoordig welke werkzaamheden hij door de principaal 

wil laten doen. Niet alle klanten kiezen er meer voor om het gehele aan- of verkoopproces 

door de makelaar te laten regelen, het is daardoor van belang dat de makelaar in staat is om 

deeldiensten aan te bieden. Deeldiensten bieden is een manier waarop een makelaar van 

toegevoegde waarde kan blijven, daarbij kan de makelaar blijvend waardevol zijn als hij of zij 

zich breed weet te ontwikkelen op het gebied van project-, markt- en klantdeskundigheid. 

Een van de belangrijkste punten volgens Maas en de NVM is dat de makelaar van de 

toekomst flexibel moet zijn en ook in de avonduren en in het weekend klaar zal moeten staan 

voor de klant. Door de veranderende bedrijfsvoering heeft mogelijk het traditionele 

makelaarskantoor zijn langste tijd gehad en zal er in de toekomst gewerkt worden met 

flexibele faciliteiten.  

 De invloed van fotografen en stylistes ter bevordering van de verkoop van een 

woning is moeilijk te meten, maar de respondent makelaars hechten wel veel waarde aan 

goede foto’s. Qua styling kunnen mensen zelf ook veel doen, en vooral de staat van 

onderhoud van een woning is volgens deskundigen van groot belang. Open Huizendagen 

verliezen populariteit door de crisis, mensen krijgen hun eigen huis niet meer verkocht, en 

bijna niemand koopt een nieuwe woning voordat de oude woning verkocht is. Om de markt 

te stimuleren hebben NVM en Vereniging Eigen Huis de fenomenen “Woningruil” en “Door” 

geïntroduceerd. Deze initiatieven komen beide uit het jaar 2012, dus veel over de effectiviteit 

van deze middelen valt er nog niet te zeggen. Wel klinken beide concepten theoretisch goed, 

meer promotie van deze campagnes zou de bekendheid verbeteren. Daarnaast zijn mensen 

vaak ‘bang’ voor nieuwe ontwikkelingen en omdat deze ontwikkelingen betrekking hebben op 

een grote investering zullen mensen er huiverig tegenover staan, maar wellicht wordt dit door 

de tijd beter. 
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Hoofdstuk 7 
Conclusie 

In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal:  

 

In hoeverre is de rol van de vastgoedmakelaar in het aan- en verkoopproces van woningen 

veranderlijk door crisis en ICT ontwikkeling? 

 

Om de veranderlijkheid in kaart te brengen zijn er drie tijdsperiodes uitgezet in dit onderzoek. 

De tijd van traditionele makelaardij: voor de ICT ontwikkelingen en de crisis’07, de 

tegenwoordige tijd en een blik op de toekomst. De theorie die de leidraad vormde om de 

relatie tussen de makelaar en consument te analyseren was de principaal-agenttheorie. 

Twee kenmerkende eigenschappen van deze theorie die spelen tussen de principaal en 

agent zijn: informatieasymmetrie en doelincongruentie. Deze eigenschappen zorgen ervoor 

dat de relatie tussen de agent en principaal noodzakelijk is, maar hierdoor staat de relatie 

ook altijd onder spanning. Met behulp van deze theorie is gekeken hoe de rol van de 

makelaar binnen het aan- en verkoopproces van woningen is veranderd door ICT 

ontwikkelingen en de crisis.   

 

Traditioneel 

In het traditionele makelaardij tijdperk werden woningen aan de lopende band verkocht. De 

makelaars handelden de traditionele stappen van een aan- of verkoopproces af en draaiden 

veel omzet. De rol van de makelaar als principaal was vooral het verschaffen van expertise 

en kennis die de consument (agent) niet had. De consument had ook weinig voorzieningen 

om aan informatie te komen dus de rol van de principaal was vrij dominant. In dit tijdperk was 

de titel “makelaar” beschermd en mocht niet iedereen deze titel vrij gebruiken. Om meer 

marktwerkingen te creëren en de makelaardij transparanter te laten worden is de 

beschermde titel afgeschaft. Hierdoor konden nieuwe makelaars gemakkelijker toetreden tot 

de markt waardoor er concurrentie kon ontstaan. De NVM was echter al zo groot en 

kennisrijk dat het voor andere makelaars moeilijk was daartegen te concurreren. In 

verschillende delen van Nederland is er nog steeds geen sprake van concurrentie en 

optimale marktwerking. Zo liggen bijvoorbeeld de courtages van makelaars rondom Zutphen 

hoger dan het landelijk gemiddelde. De transparantie in de makelaardij is er door de 

afschaffing van de titel ook niet veel beter op geworden, een ontwikkeling die dat wel 

bewerkstelligde was internet.  
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Tegenwoordig 

Toen internet zich supersnel ontwikkelde veranderden de eerste dingen in de rol van de 

makelaar. Internet, en met name Funda nam de vitrine van de makelaar over. Consumenten 

konden vanaf toen al het aanbod van woningen online bekijken en daardoor was er geen 

aankoopmakelaar meer nodig die het aanbod schetst. Ook de verkoopmakelaar zag geen 

klanten meer voor zijn winkelruit staan om het aanbod te bekijken. Deze ontwikkeling had 

voor de makelaars als gevolg dat hij/zij het eerste contact met zijn of haar klant zag 

verdwijnen. Dankzij internet is de woningmarkt wel veel transparanter geworden en daardoor 

is ook de informatieasymmetrie tussen makelaar en consument afgenomen. Iedereen kan nu 

bijna alles online vinden, wat in veel gevallen nadelig is voor de rol van de makelaar. In 

sommige gevallen leidt dit ertoe dat mensen door de bomen het bos niet meer zien en juist 

een aan- of verkoopmakelaar inschakelen. Meestal is dit betreft de aankoopmakelaar echter 

niet het geval. De principaal-agent relatie is door de ICT ontwikkelingen fundamenteel 

veranderd. Dit is vooral terug te zien in de invloed van ICT ontwikkelingen op de 

informatieasymmetrie tussen makelaar en consument. De informatieasymmetrie is veel 

kleiner geworden en daarmee wordt de relatie tussen makelaar en consument als het ware 

bijna gelijk getrokken. 

 Ook de crisis heeft grote impact op de makelaardij, makelaars moeten harder werken 

om potentiële kopers te trekken terwijl de bezetting op het kantoor geslonken is. Daarbij 

financieren banken veel minder, en kopen mensen pas een woning wanneer ze de huidige 

woning hebben verkocht. Het aantal transacties op de woningmarkt is teruggelopen 

waardoor sommige makelaars het vuur aan de schenen ligt en de doelincongruentie tussen 

deze makelaars en consument wordt vergroot. De makelaar heeft door de huidige crisis 

(financieel) minder ruimte om zijn eigen doelen na te streven terwijl de noodzaak om deze 

doelen na te streven hoger ligt. Makelaars moeten omzet draaien om te kunnen blijven 

bestaan, velen willen daardoor woningen scherp prijzen om zo de kans op omzet te 

vergroten. Dit is niet per definitie ook het belang van de woningeigenaren. Veel 

woningeigenaren willen ook graag van hun woning af, maar Vereniging Eigen Huis wijst er 

op als woningeigenaar alert te zijn op het vragen van een reële vraagprijs voor de woning, 

volgens hun is een scherpe vraagprijs alleen nodig wanneer er aanleiding voor is dat de 

woning snel verkocht moet worden. Naast het stellen van scherpe vraagprijzen kunnen 

makelaars de courtage ophogen zodat de omzet per transactie hoger is. Door de crisis 

hebben makelaars water bij de wijn moeten doen en hun courtages iets moeten laten 

zakken. In tegenstelling tot het vorige verkleint dit de doelincongruentie tussen makelaar en 

consument. Het is door de crisis moeilijk zichtbaar welk belang de makelaar nastreeft. De 

courtage is verlaagt maar aan de andere kant willen vele makelaars woningen scherp 
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prijzen, als leek weet je niet wanneer het een scherpe of een reële vraagprijs is, dus lijkt de 

doelincongruentie vergroot door de crisis. 

 

Toekomst 

De informatieasymmetrie lijkt in de toekomst alleen maar kleiner te worden, of dat betekent 

dat de makelaardij een uitstervende tak is, is onderwerp van debat. Er zijn middelen 

waardoor de consument veel zelf kan doen, zoals sociale media, maar de respondent 

makelaars en deskundige zien wel kansen voor het voortbestaan van de makelaardij. Zo zal 

er altijd behoefte zijn aan verkoopmakelaars met een brede kennis die alles uit handen 

kunnen nemen van de mensen die zelf geen tijd of kennis hebben om een woning te kopen 

of verkopen. Door de groeiende voorzieningen voor kennisverschaffing en de veranderende 

maatschappij waarin iedereen altijd druk is, is het voor de makelaar belangrijk mee te 

bewegen in die dynamiek. Dit vraagt van de makelaar een flexibele houding: overal en altijd 

bereikbaar zijn en ook laten zien dat je bereikbaar bent via sociale media. Daarnaast is het 

kunnen leveren van deeldiensten aan consumenten die delen van het traditionele aan- of 

verkoopproces zelf willen regelen belangrijk geworden, en kun je je als makelaar bijna alleen 

nog op persoonlijkheid onderscheiden. 

 

Kortom, de grondslag van de theorie is een situatie waarin twee actoren samenwerken en 

waarin één van de betrokkenen, de principaal, beslissingen neemt en handelingen verricht 

voor de andere partij, de agent. Deze grondslag bestaat nauwelijks meer doordat de relatie 

op basis van informatieasymmetrie bijna gelijk getrokken is. Daarnaast neemt tussen 

verschillende makelaars en de consument de doelincongruentie toe waardoor de consument 

wellicht eerder besluit het heft zelf in handen te nemen.  

 De rol van de makelaar is dus zeer veranderlijk door ICT ontwikkelingen en de crisis. 

Vooral voor de aankoopmakelaar zijn de werkzaamheden enorm terug gelopen maar ook de 

verkoopmakelaar ziet zijn rol veranderen.  
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Aanbevelingen, beperkingen en reflectie 
 

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan op basis van de verkregen resultaten. 

Daarnaast komen de beperkingen van dit onderzoek aan bod en tot slot een reflectie. 

 

Aanbevelingen 

Uit dit onderzoek zijn een aantal dingen naar voren gekomen waar naar mijn idee verder 

onderzoek naar gedaan kan worden.  

Met betrekking tot de doelincongruentie kan er onderzoek gedaan worden naar de 

opinie van de consument. Er kan bijvoorbeeld onderzocht worden in hoeverre de consument 

het toe laat dat de makelaar zijn eigen doelen heeft en deze nastreeft. Ook met betrekking 

tot de informatieasymmetrie kan er verder onderzoek gedaan worden. Bijvoorbeeld of de 

informatiebeschikking leidt tot een toe- of afname van het inschakelen van een aankoop- of 

verkoopmakelaar en wat voor een invloed dat heeft op de makelaardij. Hoe kan de 

makelaardij zijn voortbestaan zeker stellen en welke middelen staan daarbij tot zijn 

beschikking? 

 Ik denk dat de makelaardij nog sterker mee moet gaan met de trends in de 

samenleving op gebied van duurzaamheid, “inline” mentaliteit en sociale media. Dit zal ook 

inhouden dat de makelaardij een echte overstap moet maken naar “het nieuwe werken”, 

Bijvoorbeeld naar flexkantoren waar verschillende makelaars op verschillende tijden klanten 

kunnen ontvangen, verder kan er dan veel vanuit huis gewerkt worden.  

Ook kan er verder onderzoek gedaan worden naar interventies die de woningmarkt 

moeten stimuleren. NVM en Vereniging Eigen Huis hebben daarin al iets betekend maar 

beide campagnes komen niet echt van de grond. Dit is enigszins opmerkelijk omdat beide 

campagnes theoretisch goed in elkaar zitten en beide partijen een groot databestand met 

klanten hebben. Uit het onderzoek komt naar voren dat makelaars Woningruil breed moeten 

dragen, maar ik denk dat vooral gezien de landelijke dekking, de NVM hier meer tijd geld en 

energie in moet steken. Het is goed dat de NVM een tool op Funda heeft geïnitieerd 

waardoor mensen die mee willen doen met Woningruil hun favorietenlijstje kunnen invullen 

en de makelaars vervolgens matches kunnen zoeken. Doordat de NVM dit initieert en dit via 

makelaars speelt zorgen zij er voor dat makelaars betrokken blijven. Een nadeel voor de 

marktwerking en concurrentie is dat dit concept van de NVM komt: een toch al dominante 

speler in de makelaardij. 

 Vereniging Eigen Huis intervenieert op de woningmarkt door middel van “Door”. Dit is 

theoretisch ook een goed concept en ook zij hebben ook een groot klantenbestand, maar ik 

vind de campagnenaam “Door” eerlijk gezegd behoorlijk nietszeggend en onaantrekkelijk. 
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 Wat mij betreft kunnen zowel de NVM als Vereniging Eigen Huis meer doen om hun 

theoretisch goede concepten in de praktijk te laten werken.  

 De NVM en Vereniging Eigen Huis zijn niet de enige die op de woningmarkt 

interveniëren, ook duiken er initiatieven vanuit de overheid en de markt op. Waar verder 

onderzoek naar gedaan kan worden is de ‘no risk clausule’ en de ‘leegstandswet’, zorgen 

deze initiatieven er voor dat mensen meer durven op de woningmarkt? Wat ook interessant 

is om te onderzoeken of “bieden vanaf” prijzen helpen de woningmarkt te stimuleren. 

Veilingwebsites zijn immers populair dus wie weet werkt dit concept ook goed op de 

woningmarkt.   

 

Beperkingen 

De aanbevelingen van dit onderzoek zijn indirect de beperkingen omdat ik niet onderzocht 

heb wat er in de aanbevelingen staat maar er zijn nog een aantal beperkingen te noemen.  

 De conclusie is gebaseerd op de hoofdvraag die slechts onderzocht is door 

makelaars te interviewen in omgeving Zutphen en op basis van literatuurstudie. Hierdoor kan 

ik geen generaliserende uitspraken doen maar dit was ook geen doelstelling.  

 In dit onderzoek heb ik mij beperkt tot NVM makelaars, omdat zij zoals in de 

methodologie al is geduid, min of meer dezelfde achtergrond hebben en aan dezelfde eisen 

moeten voldoen. Ik heb nog wel geprobeerd om contact te krijgen met twee niet NVM 

makelaars maar zij wilden beiden niet meewerken met dit onderzoek. Ook één benaderde 

NVM makelaar wilde niet meewerken aan dit onderzoek. De rest van de benaderde 

makelaars wilden wel meewerken. Uiteraard had ik meer dan vijf makelaars kunnen 

interviewen maar ik merkte dat ik op een gegeven moment de antwoorden op mijn vragen 

wel had. 

 

Reflectie 

Naast de interviews met makelaars heb ik een interview afgenomen bij Vereniging Eigen 

Huis. Zij stonden hier zeer welwillend in. Over het algemeen kan ik zeggen dat ik weinig non-

respons heb gehad. 

 Het onderzoek vond ik leuk om te doen, vooral omdat ik het over een onderwerp kon 

schrijven dat dicht bij mij ligt. De structuur van het onderzoek handhaven vond ik soms lastig, 

maar mijn begeleider heeft me daar goed in geholpen. Ook was het soms lastig volgens de 

planning te werken, omdat er veel tijd is om de scriptie te schrijven stel je gauw dingen uit. 

Wat mij het meest tegenviel is het feit dat je op een gegeven moment echt blind wordt voor je 

eigen tekst, het is moeilijk objectief en kritisch naar je eigen tekst te kijken en ook spelfouten 

zag ik niet meer. Gelukkig ben ik hierin geholpen door mijn begeleider, maar ook door 

Evelyn, Maaike en Ton Reijlink, en Mariette Pol. 



	   44	  
	  

Literatuur 
 

Additup. (2013). Advies, coaching en training. Vinddatum: 6 mei 2013. Op: 

http://www.additup.nl/makelaar-woningadviseur/ 

 

Bangma& Bosma bedrijfsadvies. (2012). Courtages makelaardij stijgen. Vinddatum: 18 juni 

2013. Op: http://www.bangma-bosma.nl/wp-content/uploads/2012/12/Persbericht-Courtages-

makelaardij-stijgen.pdf 

 

Barendrecht, J. M. (1999). De schimmige status van het advies. Naar een privaatrechtelijke 

regeling van de verplichtingen van adviseurs. Vinddatum: 8 maart 2013. Op: 

http://www.platform-

uep.nl/Wetenschapelijke%20literatuur/Data/De%20schimmige%20status%20van%20het%20

advies.pdf 

 

Blees, J. & Kemp, R.G.M. & Mosselman, M. (2005). Toetredingsbarrières in de praktijk. 

Verandering in de hoogte van toetredingsbarrières in het notariaat en de makelaardij. 

Vinddatum: 20 mei 2013. Op: http://www.ondernemerschap.nl/pdf-ez/A200407.pdf 

Den Elt ,G. (2013). Tiende Open Huizendag is jubileum met een rouwrand. Vinddatum: 12 

juni 2013. Op: http://www.nu.nl/economie/3390791/tiende-open-huizendag-jubileum-met-

rouwrand.html 

 

Geheniau, B. (2010). De makelaar sterft uit: Social media in de vastgoedwereld. Vinddatum: 

8 maar 2013. Op: 

http://www.marketingfacts.nl/berichten/20101119_de_makelaar_sterft_uit_social_media_vast

goedwereld 

 

Groenwegen, J. (2004). Inzichten uit de institutionele economie. Over vraagstukken van 

organisatie. Vinddatum: 27 februari 2013. Op: http://www.mab-

online.nl/pdf/363/515_523.PDF 

 

Hazeu, C. A. (2007). Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en 

sturingsvraagstukken. Bussum: Uitgeverij Coutinho  

 

Heezen, S. (2013). De makelaar van nu. Vinddatum: 16 februari 2013. Op: 

http://www.guijt.nl/web/makelaardij/nl/95,0,16,78/column/De_makelaar_van_nu 



	   45	  
	  

 

Kemp, V.J.B. (2000). De afschaffing van de titel makelaar… Wordt de consument daar wijzer 

van? Vinddatum: 4 mei 2013. Op: Kemp, 2000. Op: 

http://www.vastgoedkennis.nl/docs/MRE/00/Kemp.pdf 

Ketelaar, J. (2013). Woningruil via Funda nu live in Nederland. Vinddatum: 12 juni 2013. Op: 

http://www.nvm.nl/actual/april_2013/woningruil_via_funda_nu_live_in_heel_nederland.aspx 

 

Kuppens, T. (2012). Economische analyse van de regulering van het beroep 

vastgoedmakelaar. Vinddatum: 16 februari. Op: 

https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/14110/1/07256332011589.pdf 

 

Kuyenhoven, H. (2010). Het principaal-agent probleem in de strafrechtelijke keten. 

Vinddatum: 22 mei 2013. Op: http://dare.uva.nl/document/205828 

 

Lips, R. (2010). De makelaar sterft uit: social media in de vastgoedwereld. Vinddatum: 21 

mei. Op: 

http://www.marketingfacts.nl/berichten/20101119_de_makelaar_sterft_uit_social_media_vast

goedwereld 

 

Moor Performance. (2013). Vinddatum: 20 mei 2013. Op: 

http://www.moorperformance.nl/pagina/moor_performance 

 

Nieuwkamp, R. (2001). De prijs van het politieke primaat. Wederzijds vertrouwens en 

loyaliteit in de verhouding tussen bewindspersonen en ambtelijke top. Vinddatum: 22 mei 

2013. Op: http://doc.utwente.nl/41472/1/t000001a.pdf 

 

Pershing. (2013). The broker-dealer of the future. An executive summary. Vinddatum: 12 juni 

2013. Op: http://www.investmentnews.com/assets/docs/CI48335613.PDF 

 

Rabobank. (2012). Rabobank cijfers & Trends. Makelaars. Vinddatum: 7 mei 2013. Op: 

http://www.rabobank.nl/images/dienstverlening_makelaars_maart2012_2936120.pdf?ra_resi

ze=yes&ra_width=800&ra_height=600&ra_toolbar=yes&ra_locationbar=yes 

 

NVM (2013). Makelaar van de toekomst. Kansen creëren op weg naar de realiteit van 2020. 

Vinddatum: 6 mei 2013. Op: http://www.nvm.nl/over_nvm/nvm_visie/toekomst.aspx 

 



	   46	  
	  

Risseeuw, P. A. & Kleijn, E.A.H. (2004). Bracheverkenning makelaardij onroerend goed 

2003. Op basis van het bedrijfsvergelijkend onderzoek over 2003 onder de leden van de 

NVM. Vinddatum: 20 mei 2013. Op: http://www.cf-

support.nl/kennisbank/Branchedocumentatie/Makelaardij/2004-00-

00,%20Vrije%20Universiteit,%20Brancheverkenning%20Makelaardij%20Onroerend%20Goe

d.pdf 

Schuitema, B. (2007). Transparantie is nieuwe toverwoord. WVM select. Vinddatum 7 mei 

2013. Op: http://www.ben-s.nl/upload/documenten%5Cnvmselect.pdf 

 

Steinberg, R. (2008). Principal-agent theory and nonproft accountability. Vinddatum: 22 mei 

2013. Op: http://www.iupui.edu/~econ/workingpapers/wp200803.pdf 

Troupin, S. & Verhoest, K. (2007). Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van 

sociale zekerheid. Vinddatum: 27 februari 2013 op: 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/257770/1/01.+Theoretische+kader.pdf 

Tuttel, H. (2010). De makelaardij wordt transparant. Vinddatum: 24 mei 2013. Op: 

http://descherpepen.nl/2010/de-makelaardij-wordt-transparant/ 

 

Van Dalen, H.P. (1995). Gebrek aan marktwerking in de makelaardij. Vinddatum: 13 mei 2013. 

Op: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=80287 

 

Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek. Vierde druk. Den 

Haag: Uitgeverij Lemma. 

 

Vigilat groep. (2013). Media als social media en funda helpen inbrekersgilde. Vinddatum: 21 

mei 2013. Op: http://www.vigilat.nl/vigilat/nieuws/media-als-social-media-en-funda-helpen-

inbrekersgilde/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   47	  
	  

Bijlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   48	  
	  

Inhoudsopgave 
 

Bijlage 1: E-mail om respondenten (makelaars) te werven    49 

Bijlage 2: Interviewguide voor interview met makelaar     50 

Bijlage 3: Interviewverslag Kathalijne de Wilde       52 

Bijlage 4: Interviewverslag Roelof Vos        56 

Bijlage 5: Interviewverslag Jan Willem Hemeltjen       58 

Bijlage 6: Interviewverslag Job de Bos        60 

Bijlage 7: Interviewverslag Jacqueline Runneboom      63 

Bijlage 8: E-mail aan respondenten ter controle en feedback    66 

Bijlage 9: E-mail aan Vereniging Eigen Huis      67 

Bijlage 10: Interviewguide voor Vereniging Eigen Huis     68 

Bijlage 11: Interviewverslag Bob Maas        70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	   49	  
	  

Bijlage 1: E-mail om respondent makelaars te werven 
 
Beste X makelaardij, 
  
Voor mijn onderzoek naar de invloed van ICT en crises op de rol van de vastgoedmakelaar 
zou ik graag een van uw vastgoedmakelaars een aantal vragen stellen. 
Ik studeer planologie aan de Radboud universiteit in Nijmegen en momenteel ben ik bezig 
met mijn Bachelor scriptie. Ik heb altijd grote interesse gehad in het makelaarsvak, vandaar 
de keuze voor dit onderwerp. 
  
Ik hoop dat een van u tijd heeft (ongeveer een half uur) om een aantal vragen van mij te 
beantwoorden, het liefst spreek ik af voor een persoonlijk gesprek maar telefonisch of via 
email behoort ook tot de mogelijkheden. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Alyssa Klumper 
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Bijlage 2: Interviewguide voor interview met makelaar 
 

De veranderlijke rol van de vastgoedmakelaar 
Crises en ICT ontwikkeling van invloed op de rol van de vastgoedmakelaar binnen het 

aan- en verkoopproces van woningen 
Inleiding 

1. Hoe lang bent u al werkzaam als vastgoedmakelaar? 
 
2. Traditioneel gezien is de taak van de vastgoedmakelaar het faciliteren van mogelijk 

toekomstige contractspartijen. Hoe ziet u de rol van de vastgoedmakelaar? 
 

3. Heeft de afschaffing van de beschermde titel makelaar het gewenste effect gehad? 
(Hoofddoelstelling van het kabinet was om de onroerend goed markt transparanter te 
maken en meer marktwerking). 

 
ICT ontwikkeling 

4. Door ICT ontwikkeling is er veel veranderd in de makelaardij. Bijvoorbeeld de 
opkomst van internet en Funda, wat heeft u daar van gemerkt? Welke veranderingen 
zijn er hierdoor gekomen in uw werkzaamheden? 

 
5. Wat vindt u van de transparantie van het aan- en verkoopproces die ontstaan is door 

internet? Iedereen kan op Funda bekijken wat er te koop staat en wat er verkocht is. 
 

6. De woningmarkt is door internet grotendeels transparant geworden, hoe zit dat met 
de werkzaamheden van een vastgoedmakelaar? Weet een klant van u precies wat u 
doet om te woning te verkopen? 

 
7. Wordt de rol van de vastgoedmakelaar ten opzichte van woning eigenaren of 

woningzoekenden veranderd door ICT ontwikkeling? Sociale media? 
 

8. Gebruiken jullie ook sociale media? 
 
Crises 

9. Door de crisis ligt de woningmarkt plat, Is het nodig om je te onderscheiden in deze 
markt? 

 
10. Makelaars zullen anders moeten handelen, maar moeten woningeigenaren ook 

anders handelen? Zelf meer doen om eruit te springen? 
 

11. Hoe denkt u over het inschakelen van een stylist en fotograaf? 
 

12. Zijn mensen bereid zelf stappen te ondernemen om hun woning te verkopen? Of is er 
weinig initiatief te bespeuren en denken veel mensen mijn makelaar regelt het wel? 

 
13. Stellen woningeigenaren zich volgens u passief op terwijl het in hun eigen belang is 

de woning te verkopen? Wat kunnen zij doen? 
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14. Mensen geven de verkoop vrij gemakkelijk uit handen, maar wordt er wel eens 
gevraagd wat u nou eigenlijk doet om de woning te verkopen? 

 
Belangenverstrengeling 

15. Wordt u wel eens als aankoop makelaar ingeschakeld? 
 

16. Zo niet (of zelden), zou daar iets aan gedaan moeten worden? De NVM komt 
bijvoorbeeld met de campagne neem je eigen aankoopmakelaar mee, maar waarom 
nemen mensen als nog geen aankoopmakelaar mee? 

 
17. Als u wordt ingeschakeld als aankoopmakelaar, kijkt u dan eerst in uw portefeuille 

van te koop staande woningen? 
 

18. Hoe gaat u om met belangenverstrengeling tussen aankopende en verkopende 
partij?  

 
19. Handelt u altijd in het belang van de klant? Of zijn er gevallen wanneer u uw eigen 

belang/belang van het kantoor voorop stelt? Bijvoorbeeld bij de verkoop van een 
woning als verkopers het bod wel willen aannemen, maar u denkt dat er meer in zit 
voor de verkopers, en voor uw percentage van de verkoopsom? 

 
20. Volgens de NVM is het aantoonbaar dat een aankoopmakelaar voor een langere prijs 

kan zorgen, Hoe vind u het als de aankopende partij een aankoopmakelaar in de 
armen heeft genomen? Denkt u dan, nu slepen ze er meer uit? 

 
NVM 

21. Hoe is het contact met de NVM? Zij zijn in 2012 bijvoorbeeld met het initiatief 
gekomen om woningruil toe te passen. Hoe sloeg dit initiatief aan binnen uw 
portefeuille? 

 
22. Hebben open huizen dagen zin? Als iedereen tegelijk open huis geeft, zijn dan de 

potentiele kopers van woningen dan niet thuis om hun eigen woning te verkopen? 
 
Toekomst 

23. Is makelaardij volgens u een uitstervend beroep door internet en sociale media of zal 
de makelaar altijd van toegevoegde waarde blijven?  
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Bijlage 3: Interviewverslag Kathalijne de Wilde  
 
Kathalijne de Wilde Makelaardij 
3 april 2013 
 
Makelaardij is voor een leek wazig, heel veel mensen denken dat als ze bij een huis gaan 
kijken en de makelaar van de verkopende partij staat daar, dat dat ook hun makelaar is, 
‘want hij is zo aardig’. Uit onderzoek is dat ook gebleken, en dat is natuurlijk heel makkelijk 
voor de verkoopmakelaar, belang van mijn klant gaat altijd voor, maar belang van de deal 
gaat ook voor!! 
 
Ze onderschrijft het belang van een aankoopmakelaar. Ze geeft aan het prettiger te 
onderhandelen vindt met een aankoopmakelaar. 
Ze probeert altijd zo duidelijk mogelijk op de site te zetten wat de makelaar doet, maar 
mensen begrijpen het nog niet. Ze vindt de campagne van de NVM: neem je eigen 
aankoopmakelaar mee! Dan ook een hele goede. Maar nog steeds begrijpen mensen het 
niet helemaal 
 
Vooral in deze tijd hebben mensen huis gezien, zijn ze onzeker doe ik het wel goed, nemen 
ze toch een aankoopmakelaar. 
 
Met een aankoopklant heb je heel direct contact. Bij verkoop, verkoop je het huis, veel meer 
bezig met het huis. Bij verkoop begin je ook bij het huis. Bij de aankoop begin je bij de koper. 
Vaak bij een verkoop kun je wel daarna aankoopmakelaar worden ls je het als 
verkoopmakelaar goed hebt gedaan. 
 
Grotendeel van de mensen stelt zich passief op in het verkopen van de woning maar 
mensen die hun woning niet echt willen verkopen, neemt zij niet in haar portefeuille op. 
Zeker de oude meuk in je portefeuille is passief, daar moet je veel voor praten. 
Niet iedereen stelt zich passief op, sommigen verven wel waar nodig, repareren kapotte 
dingen wel, en ruimen wel grondig op. 
Maar sommige mensen staan er ook anders in, een scheiding willen sommigen mensen 
helemaal niet weg omdat de partner nog meebetaald. 
 
Mensen moeten er zelf zin in hebben. 
-prijs rigoureus naar beneden 
-alles moet weg, rotzooi weg 
 
Door internet is de woningmarkt inderdaad erg transparant geworden, iedereen kan alles 
vinden, bijvoorbeeld de vorige (eerste) vraagprijs als een woning is prijs is gezakt. Ook kun 
je opzoeken voor welke prijs je buren de woning hebben verkocht. Maar er zitten ook 
nadelige punten aan internet. Eén daarvan is dat alles wat je op internet zet er ook niet meer 
af gaat, als bijvoorbeeld een akkefietje in de straat groot uitgemeten is kunnen mensen dat 
vinden als ze googlen.  
 
Makelaar is tweede fase geworden in het aankoop proces. Nu zoeken mensen eerst zelf.  
 



	   53	  
	  

De invloed van sociale media op de makelaar valt volgens Kathalijne wel mee. Volgens haar 
zijn er niet zoveel mensen die zelf hun woning willen verkopen. Mensen die vroeger een 
bordje in de tuin zetten met erop geverfd ‘te koop’. Dat zijn dezelfde mensen die nu hun 
woning op Facebook zetten. 
 
Kathalijne De Wilde makelaardij werkt in principe niet met een fotograaf of stylist. Ze geven 
zelf advies qua styling, maar bij sommige huizen heeft het absoluut geen zin, dat wordt nooit 
wat. Wij geven mensen wel advies en tips, maar we leggen geen gekleurde kussentjes neer 
en zo. 
Wij huren een fotograaf in als mensen dat willen maar het kostenplaatje is niet een prijs die 
iedereen wil betalen. Zelf hebben we wel een goede camera maar ik ben natuurlijk geen 
fotograaf.  
 
Op de vraag hoe Kathalijne zich als makelaarskantoor onderscheid antwoord ze: door veel 
foto’s van de woning op Funda te zetten, mooie foldertjes, filmpjes en plattegronden te 
maken. Daarom staan we op Funda ook hoger. Hoe meer je aan een huis hangt hoe hoger 
je staat. 55% van de aandelen van Funda is van makelaars, 45% is van een bedrijf dat winst 
moet maken. Ik denk wel dat mensen moeilijker de huizen ‘in de kelder’ van Funda vinden, 
de huizen van niet NVM makelaars staan helemaal onderaan op Funda. Daarnaast is 
Kathalijne de Wilde makelaardij een vrouwenkantoor en we zijn heel persoonlijk. Maar 
eigenlijk gaat het er gewoon om of het huis leuk is en of de prijs goed is. 
 
Door de crisis is het vechten om partijen bij elkaar te krijgen, en dan om de prijs te krijgen. 
De koper zit laag en de verkoper hoog dus dan moet je vechten. Het bestaat niet meer dat 
mensen nu eerst een huis kopen en daarna hun eigen huis pas verkopen, dat is een grote 
verandering door de crisis. Er wordt ook niet meer gefinancierd, banken willen niet meer. Als 
je nu een bieding hebt moet je het vasthouden, bijten. 
 
Een huis in de verkoop nemen is niet ingewikkeld, maar goede vraagprijs stellen is 
belangrijk.  
 
Er is geen post meer. Mensen verwachten dan ook veel sneller iets van je. Als ze hebben 
gemaild willen ze snel reactie. Als mensen willen kijken bij een woning willen ze ook nu 
kijken, iedereen heeft het druk druk druk, 
 
Het is moeilijk te zeggen of mooie foto’s beter verkopen, je kan het niet meten. 
 
Water staat de makelaar wel aan de lippen. Werken onder het minimumloon, makelaardij 
heeft goede tijden gekend dus beetje verstandige makelaar heeft reserves. 
 
Als mensen mij een aankoop opdracht willen geven dan zoek in in het hele aanbod, maar ik 
zoek pas bij collega’s als mensen mij echt een aankoop opdracht geven. 
 
Veel verkopers begrijpen wel dat prijs scherp moet, “ik heb geld gekregen van mijn vorige 
huis, dus hier neem ik mijn verlies” 
 
Tegen mensen met het huis ‘onder water’: tophypotheek zeg ik: niet verhuizen en niet 
scheiden. Wel aflossen, zo’n huis neem ik niet in verkoop. Die huizen heb ik liever niet, daar 
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krijg ik toch niets van. Of ik moet een opdracht van de bank hebben, dan is mijn courtage 
vastgesteld. 
 
Ik krijg een percentage van de verkoopprijs, mag je zelf vaststellen. Vroeger lag het tussen 
de 1.85%-1,5% BTW verschilde per verkoopbedrag. Dat waren vaste tarieven van de NVM, 
die zijn losgelaten in 1998 zoiets, toen zijn tarieven vrijgegeven, zijn wij naar 2% gegaan 
toptijd. 
 
Mijn courtage is nu 1.85% maar bouwkundige keuring zit er niet in, die moet je zelf betalen 
als je wilt. 
 
Iedereen mag doen wat hij wil, maar komt ongeveer op hetzelfde neer. Ene makelaar is 
Wibra, de andere makelaar is Van Der Kam. 
Belangrijkste is dat het gevoel goed is met de makelaar, iemand waarmee je kan 
communiceren. 
 
Je moet er geen 6 uitnodigen, want een van die makelaar kan ook je aankoopmakelaar zijn, 
dan sla je eigen ruiten in. 
 
Wat doe je als makelaars grote verschillen in vraagprijs vragen voor jou huis: niet te 
goedkoopste niet de duurste. 
 
Vaak hebben mensen zo iets van: wát zo weinig voor mijn huis? Emotionele waarde.  
 
Vroeger kon je vragen wat je wilde, wat de prijs werd het toch wel waard. Als je toen 3 ton 
vroeg en was het toen niet waard, was het een jaar later wel 3 ton waard en verkocht je het 
wel. 
 
Moet nu scherp vragen, als je zegt je huis is 3 ton waard, ga je 290 vragen want over een 
maand is het 290 waard en je wil niet achter de muziek aan lopen 
 
Mensen die zogezegd geen haast hebben zeg ik tegen of we gaan verkopen of je blijft zitten. 
Ik wil het niet in verkoop houden, daar heb ik er genoeg van.  
 
Er zijn ook gevallen waarvan de woning nu in verkoop is maar die mensen willen de woning 
niet uit de verkoop halen omdat ze de intrekprijs niet willen betalen. Maar verstoord de markt 
dus wel. 
 
Een standaard makelaar die heeft de NVM als achterwacht. Ik ben een actief bestuurslid, en 
vergader veel, ga ook mee op studiereis, ik ben een fanatiek NVM lid. Er zijn ook makelaars 
die nooit komen, het zijn altijd dezelfde gezichten en dezelfde personen die hun mond open 
trekken. Maar we krijgen wekelijks mail over nieuwtjes, cursusaanbod, nieuws uit politiek. Ik 
raadpleeg de NVM vaak. Ze hebben bijvoorbeeld een juridische dienst.  
 
Bij een Open Huizendag doet de NVM de posters en stickers, en geven ze tips. Ze proberen 
echt te faciliteren. 
Tijdens Open Huizendagen faciliteer je potentieel kopers om eenvoudig veel huizen op 1 dag 
te bekijken, het is gemakkelijk oriënteren. Ik adviseer altijd om korte aantekeningen maken. 
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Als je veel gezien hebt weet je welke wijk je leuk vindt en welke niet. Wil ik hier wonen ja of 
nee. 
Ook zeg ik altijd: kijk bij buren naar binnen, bel bij ze aan, is het kinderrijk en wil ik dat 
Ja of nee.  
Ik heb wel eens huizen verkocht op open huizen dag. 
In de goede tijd waren mensen zo zenuwachtig dat het huis tijdens een Open Huizendag 
verkocht werd, dat het huis vaak verkocht werd vóór het Open Huis, zo van: “als je hem nu 
niet koopt doen wij gewoon open huis hoor” 
Nu zeggen ze we bieden na het open huis wel en hopen dat er geen mensen op het open 
huis komen. 
Open Huizendagen doe je voor je verkopers, dan hebben zij het idee dat r wat gebeurt. En je 
doet het voor de oriënteerders. 
 
Initiatief van woningruil, is een reclamecampagne.  
Het probleem ligt hem al bij de input. 80% van de verkopers reageert niet, “o moest ik dat 
invullen?” Sommige mensen zijn dood, sommigen gaan scheiden en gaan naar een 
huurhuis. 
Ik weet precies in Warnsveld en Zutphen wie er willen ruilen, maar het is waanzinnig lastig. 
Ruilen komt huilen, altijd 1 partij die er minder van wordt. Een partij wil dat huis graag 
hebben, die ander zeggen oke dan zijn we ons huis kwijt. Maar is eigenlijk dan niet het huis 
wat ze heel graag wilden. 
Dat ze bij elkaar in top 3 lijstje staan is een speld in een hooiberg. 
 
In de toekomst stoten grote kantoren makelaars af, deze makelaars gaan op zolder voor 
zichzelf beginnen met behoud van uitkering. 
Een aantal kantoren hebben goede assurantie en hypotheekportefeuille die blijven wel 
bestaan in Zutphen. 
 
Een goede regeling van vorige kabinet is de leegstandswet. Voorwaarde is dat je een ander 
huis moet hebben en dat je woning te koop staat. Je kunt je “oude” woning dan verhuren. 
Een makelaar stelt huurcontract op en stelt huurprijs vast. 
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Bijlage 4: interviewverslag Roelof Vos  
 
Thoma Makelaardij 
3 april 2013 
 
Het verschil met de crisis in de jaren ’80  en de huidige crisis is dat er in de jaren ’80 
ondanks de crisis wel schaarste was en de rente was hoog. Nu zie je dat de rente laag is en 
er is sprake van krimp. 
 
Door de internetontwikkeling is de makelaar een latere stap geworden in het aan- of 
verkoopproces. Maar internet is ook objectiever dan het aanbod dat de makelaar voor je 
schetst. Toen Funda kwam wilde iedereen bij de NVM horen om maar op Funda te komen. 
 
Op de vraag hoe Thoma zich onderscheid antwoordt hij: Heb je op onze website gekeken? 
Need i say more? We hebben een reputatie op gebied van buiten wonen. We hebben een 
mooie website, een makkelijke website, en veel informatie bij een woning. Onze site is altijd 
bij, en wordt om de 2 jaar vernieuwd.  
Ook zien wij het werken met een stylist als mogelijkheid om ons te onderscheiden. Kijk maar 
op onze website. 
 
Wij organiseren Open Huizendagen want als je niets doet gebeurt er ook niets. Ik merkte 
toen op dat wanneer je met z’n allen tegelijk hetzelfde doet er ook niets gebeurt, het 
onderscheidende vermogen is dan weg. Roelof antwoorde daarop met dat zij vroeger als 
Thoma zelf een Open huizendag organiseerde voor alleen de klanten uit hun portefeuille, 
want nu met de landelijke Open Huizendag zitten inderdaad potentiële kopers thuis hun 
Open Huis te houden. 
 
Volgens Roelof wint de ambachtelijke variant makelaar weer terrein. Volgens hem lieten 
makelaars een lange tijd alles over aan internet, maar nu probeer je als makelaar meteen de 
mensen die op de markt komen (die hun eigen huis verkocht hebben) te benaderen, door te 
bellen.  
 
Mensen die eigen woningen op facebook en andere sociale media zetten vindt Roelof prima 
maar zij hebben geen deskundigheid. Dus zetten Thoma makelaars de woningen samen met 
mensen op sociale media. Wij zetten alles op Facebook en Twitter maar we zorgen dat 
mensen niet zelf buurtinfo hoeven te schrijven, en niet zelf foto’s hoeven te maken. 
 
De vraag of woningeigenaren zich passief opstellen in de verkoop van hun eigen huis 
beantwoordt Roelof met ja: Wil je aansluiten in de rij of wil je het verkopen? Je moet je 
onderscheiden, 10000 euro goedkoper aanbieden dan rest van de buurt willen mensen vaak 
niet. Dan moet je zorgen dat je huis aan kant is en dat je goede foto’s hebt. Er zijn genoeg 
huizen waar ik m’n weg naar boven moet bannen door het drogende wasgoed, of waar de 
luxaflex nog dicht zit, dat je nog ruikt dat er mensen geslapen hebben. 

 In geval van scheidingen is het vaak ook heel moeilijk. (Meestal) de vrouw wil 
eigenlijk niet weg uit huis dus waarom zou ze dan haar best doen? 
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Als je vroeger teveel vroeg voor een woning kreeg je wel gelijk. Nu zit je vast. Dan zijn er 
gevallen waar het huis zogezegd ‘onder water’ staat. Dan adviseer ik om te zorgen dat je 
afspraken maakt met de bank, mensen komen dan terecht bij bijzonder beheer.  
 
Er zijn nog wel huizen die supersnel verkocht worden. Dan beur je ook nagenoeg de 
vraagprijs, soms zelfs ook nog boven de vraagprijs als mensen echt snel een huis nodig 
hebben. Een goede vraagprijs is dan ook heel belangrijk, bij een goede prijs voelen mensen 
ook: Dit is een realistische prijs. Met een ‘bieden vanaf’ prijs benader je dat, er komen dan 
veel mensen omdat je eigenlijk te laag inzet, dan komen er veel mensen en dan weten de 
mensen ook: er komen veel mensen dus het is goedkoop. We gebruiken dat middel als we 
denken dat mensen kunnen inschatten dat de prijs te laag is. 
 
Woningruil is heel interessant, maar het initiatief moet dan van de makelaar komen. Via NVM 
worden er geen matches gevonden. Er is nauwelijks op gereageerd toen we het op de 
website hebben geplaatst. Maar makelaar moet het zelf initiëren.  
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Bijlage 5: Interviewverslag Jan Willem Hemeltjen  
 
Eggink Maalderink Makelaardij 
3 april 2013 
 
Veel mensen zijn passief. Valt mij ook tegen. Al zijn er ook een aantal die er zelf ook boven 
op zitten. Die bellen zelf concurrent makelaars van dit heb ik en dit wil ik. Maar er zijn ook 
weinig kopers. Er zijn er wel veel die willen, maar niet kunnen. 
 
Het initiatief van de woningruil bijvoorbeeld: het aantal reacties is zo weinig. Dus sommige 
mensen maken je verwijten, maar ze doen zelf ook weinig, ze hebben het idee van het lukt 
toch niet. Ruilen zou wel een van de middelen kunnen zijn, maar het moet breed gedragen 
worden.  
 
Zie mede makerlaars niet als concurrent maar meer als collega. In deze markt is het gewoon 
belangrijk dat er wat verkocht wordt. Dat is belangrijk voor de markt. 
 
Wij zetten nu bij elke kopers in de agenda wat zij zoeken. Zo kunnen we ze ook bedienen als 
er nieuwe woningen in de verkoop komen. Daar kun je je volgens mij als makelaar nu ook 
mee onderscheiden. Mensen nabellen. 
 
Aan de ene kant is het een voordeel dat ik in de crisis ben binnen gekomen. Nu moet je echt 
werken om iets te verkopen. maar je wil wel een x verkopen. 
 
Denk inderdaad dat oude makelaars conservatief zijn. Terwijl je nu wel infinitief moet zijn.  
Denk ook dat oude makelaars minder handig zijn met internet. 
 
Door internet is de woningmarkt transparant geworden, zou de makelaardij ook 
transparanten moeten worden? Ja ik denk het wel. Wij geven wel een duidelijk inzicht wat we 
achter de schermen doen om een woning te verkopen door middel van deze brochure. 
Achter de schermen ben ik mensen aan het nabellen, achter uitgedeelde brochures 
nabellen. Daarnaast als je mensen na belt dan denken zij goh die zit er wel dicht op, die zou 
ik als makelaar wel willen hebben. 
 
Wij geven presentatiegarantie, houseview maakt plattegronden en 360 graden foto’s, 
hierdoor komen de woningen hoger in de zoekklasse bij Funda. Die 360 graden foto’s 
moeten wij wel voor betalen, maar dat kun je uitleggen want dan wordt je beter gevonden. 
Papieren krantje werkt naar mijn idee helemaal niet meer, het is iets van vroeger en het is 
duur.  
 
Hoe denk je over een stylist? De fotografe die we hadden deed het er eigenlijk bij. 
Houseview waarmee we nu werken die sturen mensen vooraf een mail met wat er allemaal 
moet gebeuren. Maar ik vind dat het ook niet te steriel moet, er wordt wel in een huis 
geleefd. 
 
Met Art impressions denken mensen: “ja, zo kan het worden maar dat kost geld”. Maar je ziet 
wel dat het werkt, woningen waar je zo in kan worden beter verkocht. 
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Vastleggen van profiel van elke zoeker dat werd vroeger in goede tijd niet gedaan. Dat doen 
wij nu wel. Het is moeilijker om met potentiele koper in contact te komen. Je ziet op Funda 
dat een woning veel bekeken wordt, maar je hebt geen idee door wie. 
 
‘Neem je aankoopmakelaar mee’ komt niet lekker van de grond. Zonder aankoopmakelaar 
sleep je er als verkoopmakelaar veel meer uit. 
 
Wij doen mensen handreikingen om sociale media te gebruiken, linken delen via eigen 
accounts. Het is geen bedreiging, het is meer een middel. Mensen vinden het leuk om het 
erbij te doen, maar die rompslomp er om heen hebben mensen geen zin in, daar hebben ze 
toch makelaar liever voor.  
 
Maar rol van de makelaar kan hierdoor wel veranderen. Bijvoorbeeld dat er veel makelaars 
op één kantoor gaan zitten en dat winkelfunctie van alle kantoren weg valt. 
 
Mensen die hun woning niet per se kwijt hoeven willen niet veel zakken. Dat verpest wel de 
markt. Er zijn gewoon woningen waar we afscheid van moeten nemen, waarvan bijvoorbeeld 
de buurman het huis voor twee ton verkocht een diegene heeft het huis voor 280 duizend te 
koop, dat is kansloos. Ik ga dan ook adviseren: haal hem uit de verkoop. Zulke mensen 
willen alleen maar lagere lasten. 
 
Ik denk dat 40% of meer is te hoog geprijsd, prijsverlagingen lopen achter de markt aan. 
Maar sommige mensen kunnen ook niet zakken. Maar ze moeten zakken of uit de verkoop 
halen. 
 
Je kan niet zomaar een intrek opleggen, maar wij hebben kosteloze intrek dus dan kun je wel 
wat zeggen. Je moet gewoon kritisch zijn, ik neem geen woningen meer aan van mensen die 
denken dit wordt het toch niet.  
 
Initiatief woningruil is goed, maar Funda moet een tool inbouwen waar iedereen z’n top vijf 
kan inleveren. Scheidingen reageren bijvoorbeeld niet op die woningruil omdat ze niets meer 
kunnen kopen.  
 
Je merkt nog wel eens dat aankopers denken dat jij hun makelaar bent. Je moet uitkijken 
dan jou verkopers niet op een woning vallen die jij ook in verkoop hebt. Ik ben daar altijd heel 
transparant in. Ik heb natuurlijk de pet van mijn verkoper op. 
Je kan niet altijd voor iedereen goed doen. Maar je moet scherp blijven dat je het goed blijft 
doen, dat niemand je kan betrappen op rare dingen omdat je omzet achterblijft. 
 
Ik zeg eerlijk tegen aankoper, ik vind dit teveel, je moet het zelf weten, als de verkoper niet 
lager wil, moeten ze het echt zelf weten maar ik zeg ze eerlijk dit huis is te duur.  
 
Het gaat wel weer een x omdraaien want NL bouwt nu gewoon te weinig woningen voor de 
toekomst. 
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Bijlage 6: Interviewverslag Job de Bos  
 
De Bos Makelaardij 
6 mei 2013 
 
Een makelaar bemiddeld niet. Een makelaar mag helemaal niet bemiddelen, want je bent 
belangenbehartiger van 1 partij. Vroeger was je tussenpersoon tussen 2 partijen, maar dan 
verstrengelen de belagen dus dat mag niet meer. Je behartigd nu belangen van 1 partij. Dus 
ik ben belangenbehartiger. 
 
Wat betekende de afschaffing van de beschermde titel? Er kwamen natuurlijk allemaal 
partijen die geld uit de markt wilde halen. Nu is een groot deel van die partijen weer uit de 
markt.  
Voor de transparantie tarieven hoef je geen beëdiging af te schaffen.  
Klachten over makelaars is toegenomen sinds afschaffing beëdiging. Die klachten zijn vooral 
toe te komen aan de niet NVM makelaars. Met name persoonlijke begeleiding schiet te kort 
bij jaap.nl en zo. 
 
Heleboel mensen kijken eerst op internet, zoeken op internet maar kopen niet op internet.  
Funda heeft absoluut voordelen, mensen kijken veel. Maar een nadeel is: er is meer te koop 
dan op Funda staat en dat weten mensen niet. Sommige mensen willen niet op Funda. “Ik 
wil niet dat de hele wereld mijn slaapkamer ziet”. Het is ook inbraakgevoelig: let op wat je 
fotografeert. 
 
Het mooiste zou zijn, adverteren zonder foto’s. Dat kan in deze tijd niet meer. Maar je moet 
mensen binnen krijgen, het gevoel, licht, geur, sfeer, dat pak je niet op Funda, met mooi 
muziekje of een groothoeklens. 
 
Makelaardij is op zich een conservatieve club. Als je conservatief bent betekend niet dat je 
nieuwe dingen uitsluit. ‘’Behoud van het goede en kijken naar het nieuwe’’. 
 
Sociale media nemen geen werkzaamheden van makelaar over. Ik hoop het ook niet, maar 
ik denk het ook niet, sociale media zijn heel vluchtig. Iets wat een maand geleden getwitterd 
is is niet meer interessant.  
Je kunt wel dingen onder de aandacht brengen via social media. Maar het kan de 
makelaardij niet vervangen. Je kunt ook niet meten of het helpt. Het is wel mensen het 
gevoel geven dat ze iets kunnen doen. 
Je kunt pageviews generen maar of het leidt tot die verkoop dat weet je niet. 
 
Adverteren in de krant is nog makkelijker meetbaar dan sociale media. Als wij een krant 
rondbrengen en mensen komen 1 dag later dan weet je bijna zeker dat ze op t krantje 
komen. 
 
Pageviews zijn vaak buren, eigen kopers, gluren bij de buren. 
 
Campagnes worden je plat gezegd door de strot geduwd. Open Huizenroute vind ik de 
grootste flauwekul die er is. Eerst roep je “je hebt een makelaar nodig, doe het niet zelf maar 
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neem een deskundige in de arm, het is een vak apart”. dan ga je 2 x per jaar zeggen: “doe 
het zelf maar”. 
 
Pers media die hebben die campagne opgezet. Als je nu niet mee doet ben je geen goede 
makelaar.  
Dat zie je ook op Funda, als je niet met een tooltje mee doet kom je niet bovenaan te staan. 
En makelaars die nu onderaan staan, hebben niet meebetaald aan opbouw Funda. En nu 
willen ze wel mee doen. 
 
Woningruil moet wel zo toevallig zijn. wij weten van mensen toch wel waar ze naar toe willen, 
daar hebben we Funda niet voor nodig. Funda heeft wel een landelijke dekking, maar veel 
mensen verhuizen binnen de gemeente. 
 
Het liefst heb ik dat mensen een woning overdragen en zich passief opstellen. Actief is ook 
prima maar ligt aan waarmee en hoe. Als wij een heel plan de campagne hebben en mensen 
gaan zelf hun woning op marktplaats zetten dan vind ik dat geen professionele houding ten 
opzichte van ons kantoor. Ik vind het wanhopig, vroeger was Open Huis ook uit nood, als het 
met de veilig weg moest.   
 
Wij zijn duidelijk, als we gaan verkopen doen we dat optimaal. Goede start, geen stinkende 
honden, geen wasgoed, alles netjes opgeruimd. Praktijk weerbarstiger: mensen die zeggen 
gepoetst te hebben. 
Scheidingen en blokkeringen zijn er wel, maar mensen zien op een gegeven moment wel in 
dat er wat moet gebeuren, als ze iedere maand te kort komen. 
 
Realiteitszin is wel toegenomen, met eigen ervaring kun je goed inschatten wat een woning 
waard is. 5-6 geleden was ons advies zogezegd altijd te laag. Nu wordt ons advies wel 
nagevolgd. “Wij hebben zogenaamd altijd de prijzen opgedreven’ terwijl mensen zelf altijd 
vonden dat de woning meer waard was. 
 
Moet je je door de crisis onderscheiden van anders makelaars? Je moet je ook als 
ondernemer onderscheiden crisis of geen crisis. Je probeert anders te doen dan collega’s, 
maar dat is langzamerhand wel lastig iedereen heeft tooltjes etc. 
Waar je moet onderscheiden is de persoonlijke invulling van alle tooljes, eigen teksten 
schrijven, persoonlijk kantoor, klein kantoor. Wij zeggen nu sinds 3-4 jaar: breng een klant en 
je krijgt 250 euro. 80-85% van de klanten komt doorverwezen door tevreden klanten.  
 
Ook hebben wij het courtage keuzeplan waarbij we klanten 3 keuzes voorhouden, 1.85% is 
de middelste. Voordeel daarvan is dat klant keuze heeft dus hoeft niet te onderhandelen. 
Keuze van de klant komt op 1.85% .Als je een klant laat kiezen doe dat dan altijd uit een 
oneven aantal keuzes, dan kiezen ze de middelste.  
 
Fotograaf & stylist. Met een fotograaf werken wij niet. Uit onze klantenonderzoek komt dat 
mensen onze foto’s zo mooi vinden. Wij horen vaak: “het is echt zo als op de foto”. 
Fotografen gebruiken vaak groothoeklenzen, dan lijkt het groter dan dat het is. 
Stylisten maken we ook zelden gebruik van, of het de verkoop bevorderd weten we niet, het 
kost ook geld, mensen willen niet veel geld uitgeven. Ik ben er niet zo kapot van. 
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Deze omgeving wordt nauwelijks aankoopmakelaars ingeschakeld. Snappen mensen het 
belang van de aankoopmakelaar niet? Aankoopmakelaar wordt niet gedragen hier. Plaats 
een bord met aangekocht via: maar dat willen makelaars niet, ‘net of wij het niet zelf kunnen’  
 
Mensen zien verkoopmakelaar wel als aankoopmakelaar, maar dat is niet zo vanaf 1982 zijn 
we al wettelijk geen bemiddelaar meer. Mensen hebben niet door dat je als verkoopmakelaar 
niet hun belangen staat de behartigen. Ik meld dat wel van te voren. Wij brengen het 
duidelijk naar voren, we kunnen wel advies geven, maar we zijn altijd in belang van 
betalende partij. Maar wij verlenen wel dienst en advies om voor de toekomst een goede 
naam te krijgen. 
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Bijlage 7: interviewverslag Jacqueline Runneboom   
 
Slütter, Wichgers Visschers makelaardij 
23 mei 2013 
 
Werkzaam als makelaar sinds 1999. Ze ziet de taak van een makelaar als 
belangenbehartiger van een partij. Daarnaast heel adviserend. Door internet kunnen mensen 
heel goed zelf woningen opzoeken, maar wij adviseren dan. 
 
Rol van de makelaar is veranderd, markt was anders, iedere bouwval werd verkocht. Nu is 
het echt adviseren, prijs kwaliteit verhouding,  
 
Woningmarkt is transparant geworden dankzij internet, maar er zit ook een negatief punt aan 
de transparantie. Woningen die het verdienen om bekeken te worden, worden nu niet 
bekeken omdat mensen al selecties maken op internet. Mensen moet echt binnen komen 
dan krijgen ze een gevoel bij een woning.  
En door de transparantie heb je minder klantcontact. Vroeger zagen mensen die een woning 
wilde kopen opeens een bord in de tuin staan bij een woning en dan gingen ze meteen de 
makelaar bellen. Wij lieten ook altijd de medewerker binnendienst al onze woningen in 
portefeuille van binnen zien zodat wanneer er geïnteresseerden opbelden zij meteen kon 
zeggen ‘ja dat is echt een leuk huis, moeten jullie echt even gaan kijken’. Dit gebeurt nu niet 
meer, ik heb ook wel het gevoel dat bevorderlijk was voor de verkoop. Soms heb ik het 
gevoel dat dat zelfs beter was voor de verkoop. 
 
Wat we nu wel eens doen bij een bezichtiging, dan zegt iemand ‘aan dit huis moet ik zoveel 
doen, daar begin ik niet aan’ dan attendeer ik ze wel op een andere woning in onze 
portefeuille. Maar dan moet je het hebben van degene die toevallig een huis selecteert dan 
pas heb je dat contact.  
 
Afschaffing beschermde titel vind ik een slechte ontwikkeling omdat mensen die voor het 
eerst een huis verkopen helemaal niet weten wat het verschil is tussen een gecertificeerd 
makelaar en iemand die gewoon makelaar op z’n gevel heeft getimmerd. Ik vind het jammer 
dat ze dat gedaan hebben want wij moeten ieder jaar cursussen volgen en die mensen doen 
maar wat. Dan kopen ze bijvoorbeeld een woning aan, maar de kwaliteit die ze leveren naar 
de klant dat lijkt gewoon nergens op, de klant weet dan alleen gewoon niet beter want die 
heeft nooit een ander contact gehad. Ja of toevallig gehoord van kennis of familie. 
 
Ik ben begonnen als aankoopmakelaar, maar een aankoopmakelaar is hier niet zo 
gebruikelijk, in Amsterdam bijvoorbeeld wel. Maar voor de klant is het wel beter als er een 
aankoopmakelaar bij is, in de onderhandelingen kom je altijd op reëlere waarde uit. Als een 
pand voor 180 in de verkoop staat dan doe je geen bod van 130. Aankoopmakelaars kunnen 
ook echt klant adviseren van hier moet je aan denken daar moet je aan denken. Hij zegt het 
dan ook eerlijk. 
 
Waarom er dan geen aankoopmakelaar ingeschakeld word komt door onwetendheid en de 
mentaliteit van de mensen hier is zo van: wat ze niet kennen houden ze een beetje van zich 
af. Vaak willen mensen het ook niet om de kosten, maar die aankoopmakelaar kan zich wel 
terug verdienen, ligt er maar net aan welke afspraken je maakt met de aankoopmakelaar. 
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Ten op zichtte van verkoop is het echt een heel klein percentage hoe vaak ik word 
ingeschakeld aan aankoopmakelaar. 
 
Wij gebruiken geen sociale media, maar ligt er aan welke klanten ik heb, als ik jonge mensen 
heb dan kan ik ze wel alles aanbieden en daarin adviseren,  
Maar je ziet het niet als middel van toegevoegde waarde? Nee, maar dat komt ook wel door 
Funda, dat is zo bekend. 
 
Binnen drie maanden worden de meeste woningen verkocht en krijg je ook de beste prijs. 
Daarna komen de prijswijzigingen en kom je steeds verder af van de prijs die het in eerste 
instantie waard was. 
 
Is het door de crisis nodig om je te onderscheiden? 
Het is heel moeilijk om je te onderscheiden. Het beste kun je hele goede kwaliteit leveren, 
dat spreekt zich rond en daardoor krijg je dan ook weer klanten die ook bij je komen omdat 
ze kennissen hebben die ook bij jou het huis hebben verkocht. Ik denk dat je alleen nog kan 
onderscheiden hoe je doet als makelaar. 
 
Sinds vorig jaar november is het eerste gesprek met de stylist gratis, als ik weet dat mensen 
er echt geen geld voor hebben neem ik kosten zelf in de opdracht mee. Sommigen huizen 
moet echt eerst een stylist heen anders neem ik hem niet eens in verkoop. Dat doen we wel, 
maar of het uiteindelijk… je moet gewoon mensen krijgen die komen kijken en het juiste 
gevoel erbij krijgen.  
 
Het allergrootste probleem is dat huizen onder water staan en dat mensen gewoon niet lager 
kunnen vragen anders blijven ze met gigantische schuld achter. Wij nemen die panden nog 
wel in portefeuille, uiteindelijk zien ze dan wel in het moet. Andere makelaars nemen die 
mensen misschien niet in portefeuille maar dan denk ik waar moeten die mensen dan naar 
toe.  
 
Moeten woningeigenaren anders handelen door de crisis? Sommigen willen vraagprijs 20 
duizend boven de waarde van de woning hebben omdat ze een hogere hypotheek hebben. 
sommigen wonen daarbij al ergens anders maar dan hebben ze die maandelijkse lasten nog, 
dan denk ik tel dat van een jaar is bij elkaar op, ongeveer 12000 dat kun je dan ook van de 
vraagprijs van de woning af halen. 
 
Fotograaf doen wij niet, omdat we bewust niet met groothoek willen fotograferen. Dan valt 
het altijd tegen ‘in het echt is het veel kleiner’. 
 
Klanten die ik heb dragen de woning echt nog over ja, dat vind ik wel prettig. Ik ben geen 
voorstander van als ze zelf allemaal acties op touw gaan zetten. Net zo als ik soms hoor dat 
er in het weekend mensen hebben aangebeld en dat verkopers die mensen dan binnen 
laten. Er wordt vervolgens afgesproken dat ze contact op gaan nemen met mij, maar 
vervolgens hoor je niemand. En dan zeggen de verkopers: “hebben ze niet gebeld dan?” 
Nee ze hebben niet gebeld. Maar tijdens dat soort dingen, net zo als met Open Huizendagen 
dan doen verkopers vaak uitspraken waar ik dan niet bij ben geweest. En als het dan tot de 
deal komt en de aankoper komt terug op zon uitspraak ‘maar dat heeft hij gezegd’ sta je als 
makelaar eigenlijk een beetje buiten spel.  
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Eigenlijk ben ik geen voorstander van open huizen route. Door de jaren heen heb ik er af en 
toe eentje door verkocht, dan doe je zo’n tweede bezichtiging zelf, en dan kun je zo’n 
uitspraak van een verkoper toch nog weer even tackelen als je denkt van hé dat klopt niet. 
Maar in het verleden is ook wel eens gebeurt dat iemand met open huizen dag is geweest en 
die deed dan een bod en dan kom je er verder helemaal niet meer aan te pas.  
 
Zijn toch nog mensen die Open Huizenroute nog steeds in stand willen houden. Als iemand 
echt een huis mooi vind dat maakt die wel een afspraak. Mensen hebben er ook geen zin 
meer in, vooral als ze 2 x hebben meegedaan dan zeggen ze ‘we hebben nog helemaal 
geen kijkers gehad’.  
Het is wel zo dat voor iemand die een huis zoekt het heel gemakkelijk is, je kunt op een 
zaterdag veel woningen bekijken. Maar als je een huis ziet en je loopt er op een zondag een 
x langs heen dan kun je ook al veel zien.  
 
Waarom ligt de courtage hier hoger dan gemiddeld in Nederland? Misschien om dezelfde 
reden als dat de aankoopmakelaar hier niet loopt. Mensen zijn minder mondig, en omdat ze 
het gevoel hebben dat alles uit handen wordt genomen is het ze misschien ook wel waard.  
 
Makelaardij in de toekomst: ik ben er wel van overtuigd dat de expertise van de makelaar 
nodig blijft. Sommigen mensen zeggen wel van O, maar dat kan ik zelf ook wel, maar dan 
vraag ik wat heb je dan voor je huis gevraagd? En dan zeggen ze maar ik was het ook zo 
kwijt. En dan denk ik ja, dan heb je misschien bespaard op de makelaar maar misschien kon 
je er wel 10000 meer uitslepen.  
 
Voor veel mensen valt een waardebepaling tegen, jongeren mensen begrijpen en weten het 
beter. Maar mensen rond de 60 moeten echt omschakeling maken en dat zijn de mensen die 
de meeste overwaarde nog hebben.  
Het is dan vaak: de buurman heeft de woning 3 jaar geleden verkocht en dat heeft zoveel 
opgebracht.  
 
Hoe haal je kopers uit de markt? 
Ik probeer veel middels reacties, mensen die brochures downloaden bel ik na, ook mensen 
waar je al een x een bezichtiging mee hebt gedaan houd ik in mijn bestand, dan kan ik ze 
nog eens bellen als ik weer een woning in verkoop neem want wellicht vind hij dit huis wel 
mooi. Dus echt een actief klantencontact. Dat is het belangrijkst.  
 
Je kunt van de statistieken van Funda niet meten wie het zijn. familie, vrienden, buren, 
mensen zelf, klusbedrijven, die kijken allemaal. 
Ik hecht veel meer waarde aan mensen die werkelijk al aan het kijken zijn bij woningen. Dat 
zijn tegenwoordig wel de mensen die hun woning al verkocht hebben, of starters.  
 
Enige manier om nog een woning te kopen terwijl je eigen woning nog niet verkocht is, is de 
no risk clausule. 
 
Belangrijkste in deze tijd is een reële vraagprijs, niet overvragen dat brengt je niks.  
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Bijlage 8: E-mail aan respondenten ter controle en feedback 
 
Beste X, 
 
Onlangs heb ik een interview bij u afgenomen.  
In de bijlage vindt u hiervan de resultaten (citaten) die ik heb verwerkt in een aantal 
hoofdstukken van mijn onderzoek. 
De uitspraken die ik van u heb geciteerd zijn in de bijlage blauw gearceerd.  
U bent vrij om de hoofdstukken te lezen en eventueel van feedback te voorzien,  
graag zou ik eventuele opmerkingen of verbeterpunten zo snel mogelijk ontvangen zodat ik 
dit nog kan verwerken.  
21 juni is de inleverdatum van mijn thesis. 
 
Nogmaals bedankt voor de medewerking! 
 
Met vriendelijke groet,  
Alyssa Klumper 
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Bijlage 9: E-mail aan Vereniging Eigen Huis 
 
Beste vereniging Eigen Huis,  
 
Momenteel ben ik bezig met het schrijven van mijn Bachelorscriptie met als onderwerp: de 
veranderlijke rol van de vastgoedmakelaar, beïnvloedt door crisis en ICT ontwikkelingen. Na 
een aantal vastgoedmakelaars gesproken te hebben zou ik graag één van u een aantal 
vragen stellen met betrekking tot dit onderwerp. Graag hoor ik van u wie de meest geschikte 
persoon is voor dit soort vragen, en wat de mogelijkheden zijn: wat mij betreft kan het per 
email, telefonisch, of ik kan langskomen op het kantoor.  
 
Met vriendelijke groet, Alyssa Klumper 
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Bijlage 10: Interviewguide voor Vereniging Eigen Huis 
 

De veranderlijke rol van de vastgoedmakelaar 
Crises en ICT ontwikkeling van invloed op de rol van de vastgoedmakelaar binnen het 

aan- en verkoopproces van woningen 
 
Algemeen 
1. Hoe ziet u de rol van een vastgoedmakelaar? 
 
2. Zijn NVM makelaars duurder dan niet NVM makelaars? 
 
3. Heeft de afschaffing van de beschermde titel makelaar het gewenste effect gehad? 
(Zelfregulering markt, overheid trekt zich terug, meer transparantie) 
 
4. Komt belangenverstrengeling van de makelaar nog voor? Zo ja, wat adviseert u dan? 
 
5. Zien jullie dat makelaars ook eigen doelstellingen hebben? Dat ze niet altijd in belang vd 
klant handelen? 
 
Principaal agent relatie 
6. Weten consumenten wat een aan- of een verkoopmakelaar precies voor hun kan 
betekenen? 
 
7. Waarom wordt er weinig gebruik gemaakt van een aankoopmakelaar? (In mijn regio, 
rondom Zutphen) 
 
8. Is het echt zo dat je er met een aankoopmakelaar meer uit sleept? Of zeggen makelaars 
dat omdat ze elkaar aankoop courtage gunnen? 
 
9. Hoe stellen woningeigenaren zich op wanneer zij hun woning willen verkopen? (Passief: 
dragen woning over aan de makelaar. Actief: schakelen zelf ook middelen in om de woning 
te verkopen) 
 
ICT ontwikkeling & crisis ‘07 
10. Hoe denkt u dat verhouding makelaar/woningeigenaren beïnvloed wordt door ict en 
crisis? Is het bijvoorbeeld zo dat woningeigenaren zelf actief zijn om hun woning aan te 
bieden via sociale media of valt dat wel mee? 
 
11. Wat vindt u van de transparantie op de woningmarkt die ontstaan is door internet? Met 
name funda? 
 
12. Zou de makelaardij ook transparanter moeten worden? 
 
13. Moeten makelaars anders handelen in crisis tijd ten opzichte van de tijd van traditionele 
makelaardij? 
 
14. Zo ja, kunnen makelaars daadwerkelijk aanpassingen doen in hun werkzaamheden of 
zijn zij daar te conservatief voor? 
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Toekomst 
15. Hoe denkt u over de middelen: fotograaf, stylist en open huizen route? 
 
16. Waarom slaat de Woningruil campagne niet aan? Makelaars geven aan dat het een soort 
'naar een spelt in een hooiberg zoeken is' maar theoretisch lijkt het zo mooi, al is het maar 
dat mensen van woning ruilen om elkaar te helpen in deze tijd en allebei tevreden kunnen 
zijn met de ruil (qua financiën en lokatie bv.) ook al is het niet het droomhuis. 
 
17. Wordt het makelaarsvak bedreigt door internet en sociale media? Zullen mensen in de 
toekomst geen makelaar meer nodig hebben?  
 
18. Wat is de meerwaarde van de makelaar in toekomst? Wat weet hij meer dan de 
consument (informatieassymetrie) 
 
19. Hoe kan het dat de gemiddelde courtage van de makelaars die ik gesproken heb rond de 
1.85-1.90 ligt? Terwijl dit landelijk rond de 1.49 ligt? 
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Bijlage 11: Interviewverslag Bob Maas 
 
Vereniging Eigen Huis 
4 juni 2013 
 
We hebben goed contact met makelaars. NVM, VBO, we weten wat er speelt. Wel een 
zakelijke relatie als het nodig is maken we ruzie. 
 
Je ziet nu het verschil wel tussen goede en minder goede makelaars.  
 
NVM makelaars zijn duurder. We hebben vanaf 1974 ontstaan (VEH) altijd gevochten tegen 
vaste tarieven voor makelaars. Uiteindelijk is het verboden. Wij wilden concurrentie, daar 
krijg je een optimale prijs kwaliteit verhouding van. Je ziet dat het in makelaardij nog niet 
optimaal is. NVM is erg dominerend in de markt, is groot. NVM heeft een soort monopolie, 
met name ook door Funda. Is een beetje afgezwakt omdat andere makelaars nu ook op 
Funda mogen, maar worden als 2e rang makelaars behandeld. Helemaal onderaan. Maar zo 
erg als het vroeger was is het niet meer (geen concurrentie en vaste tarieven).  
 
Heeft dat te maken met de afschaffing van de beschermde titel? 
Ja dat heeft er iets aan bijgedragen. Het was gemakkelijker om als makelaar te beginnen 
waardoor er lokaal wel iets concurrentie kon ontstaan, maar kwalitatief hebben ze natuurlijk 
zo’n enorme voorsprong dat er toch wel voor een NVM makelaar werd gekozen. Omdat ze 
ook als grote organisatie enorme tools en dingen achter zich hebben. de kennis is enorm 
groot. Overigens is er best wel een behoorlijke prijs om NVM makelaar te mogen zijn. en dat 
heeft natuurlijk ook weer z’n weerslag op de tarieven.  
 
Maar de NVM is nog steeds een machtsblok, tegenwoordig ook door alle netwerken die ze 
hebben, ook digitaal ondersteund zijn het toch vaak meer collega’s dan concurrenten van 
elkaar. ‘conculega’s’ noemen ze dat. Collega’s maar toch concurrenten van elkaar dus dat is 
niet echt optimaal, geen optimale marktwerking. Maar goed dat is nog steeds een punt van 
aandacht. (6.18) 
 
Gemiddelde courtge is 1.49 maar bij mij in de buurt ongeveer 1.85. hoe kan het dat die 
courtage bij mij in de regio hoger ligt? 
Dan komt door gebrek aan concurrentie. In een gebied waar meerdere makelaars actief zijn, 
van verschillende vereniging zie je meer concurrentie.  
 
Campagne NVM neem je eigen makelaar mee. Commercieel is dat te verklaren, maar is lang 
niet altijd nodig. Als je met en conculega praat is dat natuurlijk makkelijker, je begrijpt elkaar 
beter. En je biedt elkaar de mogelijkheid om courtage te innen. Maar dat spelletje is 
doorbroken door de markt. Vroeger kon je een klant weg sturen als die geen makelaar mee 
had, maar wie gaat er tegenwoordig nog een klant wegsturen? Iedereen is blij als die een 
klant heeft.  
Het kan natuurlijk wel dat de aankoopmakelaar zichzelf terug verdiend. Als je zegt van ik ben 
niet handig in onderhalen dan heb je een goede rede om een aankoopmakelaar in handen te 
nemen. Is dus afhankelijk wat voor een persoon je bent, welke kennis je hebt, hoe handig je 
bent. Ik sluit niet uit dat het nuttig zou zijn, maar verplichting gaat ons te ver.  
 



	   71	  
	  

Heb je het idee dat mensen weten wat een aankoop/verkoop makelaar kan doen? 
Ja ik denk dat ze daar wel een indruk van hebben. maar ik denk dat niemand het voordeel 
van een aankoopmakelaar kan duiden, misschien omdat hij de markt kent. Maar het is sterk 
afhankelijk van de persoon of dat makkelijk is of niet. Je kunt zelf een heleboel te weten 
komen via internet. Zoeken van huizen is natuurlijk ook super makkelijk via Funda.  
Enige wanneer je als makelaar van toegevoegde waarde bent is als de klant het zelf niet 
kan, wil of geen tijd er voor heeft. Anders kun je alles zelf doen. 
 
Toekomst behoorlijke kaalslag, ik kan dat niet inschatten maar ik denk dat de 
informatievoorziening steeds verder verbeterd via internet. Je kunt alles zelf regelen, zoals 
een bouwkundige keuring. Je kunt deeldiensten bestellen: ik heb alleen maar iemand nodig 
die contract nakijkt. Je kunt precies op de punten waar jij steun en informatie nodig hebt dat 
vinden. Dat zou de redding kunnen zijn van de makelaar. Dat hij daarop inspeelt. Maatwerk 
levert. Deeldiensten. Maar dat totale pakket van ik regel alles voor u tja.. Dat ligt er gewoon 
aan wat voor een klanten je hebt. De een heeft er geen tijd voor, kennis van.. de andere is 
heel handig. Vele variaties, daar moeten makelaars op inschakelen.  
 
Idee van deeldiensten leveren wilde niet echt aanslaan in de markt. Nu hebben wij de markt 
geprikkeld door zelf makelaars te leveren die deeldiensten leveren zodat er concurrentie is.  
 
Je ziet nu in slechte tijd dat de ondernemende makelaar, degene die meebewegen met de 
markt het succesvolst zijn. degene die in het oude stramien blijven hangen die kunnen de 
tent wel sluiten. Je moet er zijn, kenbaar maken dat je er bent. Ook via allerlei sociale media. 
Het laat zien dat je actief bent, dat je bereikbaar bent.  
 
Vroeger als je een huis wilde dan moest je naar de makelaar. Vroeger had de makelaar de 
exclusiviteit van de marktinformatie. Alleen de makelaar wist wat er te koop was. Dat was 
gemakkelijk geld verdienden. Vaste courtage. Vitrine huren. Nu moeten ze echt waarde 
toevoegen wil je nog goede makelaar zijn. je moet weten wat mensen willen. Die makelaars 
bestaan ook nog. Ze moeten werken voor hun geld.  
 
Makelaars moeten nog wel mensen kunnen ontvangen. Behoefte loopt namelijk uiteen. Een 
doet alles zelf, anderen willen nog wel alles door een makelaar laten doen.  
 
Je wordt tegenwoordig ook beoordeeld als makelaar. Daar kun je je bij aansluiten, is nog niet 
verplicht. Maar zo kunnen mensen dus zoeken naar een goede makelaar. Consument wordt 
wel kritisch, oriëntatie op de kosten ook op dit moment state of mind van de samenleving: 
kosten besparen.  
 
Consument is mondiger dan vroeger beter opgeleid, meer toegang tot kennis.  
 
Kan me voorstellen dat makelaar zegt, neem maar een andere makelaar. Ik weet dat 
makelaars financieel in het nauw zitten en dat ze er op uit zijn om zoveel mogelijk omzet te 
draaien, en die omzet kan alleen als je huizen verkoopt. Makelaar wil dus omzet draaien en 
de verkoper wil de beste prijs voor zijn huis hebben: belangenverstrengeling. Daar 
waarschuwen we mensen ook voor. Makelaars en NVM roepen maar telkens scherp prijzen. 
Maar niet scherp prijzen, realistisch prijzen. Scherp is haast, daar moet aanleiding voor zijn 
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(scheiding, werkloos) dan moet je onder gemiddelde gaan zitten. Maar zeg je van we zien 
wel, wil gewoon verkopen dan zeggen wij: realistisch prijzen.  
 
Een goede makelaar heeft marktkennis en weet wat de concurrentie. Dit is bovenkant 
marge, hebben we haast gaan we onderkant van de marge zitten. Tegen iedereen zeggen 
scherp prijzen vind ik niet juist. Realistisch prijzen.  
 
Er is veel aanbod, mensen zijn kritischer. Mensen gaan nu krenten uit de pap zoeken. Dat 
zijn huizen die goed onderhouden zijn, goed geïsoleerd. Daar gaan mensen op letten. 
Opknappen en verbouwen is ontzetten duur geworden. Verbouwen is ook moelijker mee te 
financieren. Kan alleen als je veel eigen geld hebt. Dus woningen die het op dit moment 
goed doen zijn goed onderhouden woningen. Duurzame materialen. Ook locatie is 
belangrijk, en het type woning.  
 
Tenzij je heel bewust kiest voor een kluswoning. Is vaak van te voren al een deal gemaakt 
door gemeente (aanbieder) en financier zodat mensen begeleid worden. Maar dat is ook niet 
voor iedereen weggelegd. 
 
Foto’s zijn belangrijk. 1 foto zegt meer dan 1000 woorden. Stylist kun je heel snel in 
doorschieten is onze ervaring. Wordt steriel, IKEA hoekjes, mist persoonlijkheid. Mensen 
kunnen op dat gebied ook wel heel veel zelf doen. Gooi ¾ van je spullen er uit, zorg voor 
ruimte, frisheid en licht.  
Stylist is duur, dus moet wel rendabel zijn. Kan voor bepaalde gevallen dus wel weer goed 
zijn, maar flatje 120.000 lijkt me niet handig. 
 
Veel makelaars vinden open huizen dag verschrikkelijk. Ja, ze zijn liever lui dan moe. Dan 
moeten ze lopen op een vrije zaterdag. Ze moeten nu echt klanten bedienen en dat is vaak 
‘s avonds en in het weekend. Zaken doen op zaterdag vind ik goede spirit.  
 
Open huizen dag is pas iets voor mensen die echt selectie hebben gemaakt, keuze op basis 
van funda, foto’s. Daar maak je eerste selectie en dan ga je ze in het echt bekijken. Maar ja 
de hele markt is minder. 
 
Woningruil. Altijd als de woningmarkt wat moeilijker loopt krijgen wij brieven van mensen die 
woningruil willen omdat dat zo’n goed idee is. Maar dat is natuurlijk in principe niet aan ons. 
Dus wij spelen dat naar de makelaars, maar het is ontzettend moeilijk, wil je dat laten werken 
heb je enorm databestand nodig. Dus bijv. Funda. 
Waarom geen tool op funda? Heeft te maken met het brood van de makelaar denk ik. 
Makelaar moet mensen bij elkaar brengen dus als mensen dat zelf kunnen gaan doen 
verdienen zij natuurlijk geen geld meer. Ik weet het niet precies. Maar verhaal van oudsher is 
gewoon dat een match maken onderling heel moeilijk is. Misschien dat de verkoper iets 
makkelijker zijn wensen bij moet stellen.  
 
Initiatief vereniging eigen huis: verhuisketens. Koper en verkoper aan elkaar koppelen en 
dan een reeks te maken. www.ikwildoor.nl. 
‘Door’ project van ons. Eerste treintje is gevormd maar het loopt nog niet soepel. Er zijn 
zoveel afhankelijkheden: prijs. woonwensen, financiering. Maar het idee is om mensen aan 
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elkaar te koppelen en die gaan allemaal 1% van de verkoopprijs afdragen aan de starter die 
daardoor 10-15% af kan tikken van zijn huis.  
Maar er kan zoveel mis gaan dat een match moeilijk is.  
 

 


