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Op de markt voor woningmakelaardij in Nederland

hebben de afgelopen jaren enkele ingrijpende

veranderingen plaatsgevonden. De Monitor Financiële

Sector, een onderdeel van de NMa, voert naar

aanleiding hiervan een marktscan uit. Een deel van de

marktscan bestaat uit een enquête onder makelaars

en consumenten. Dit rapport beschrijft de resultaten

van het onderzoek onder consumenten.

Met veel genoegen en plezier hebben we aan dit

project gewerkt.
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Consumenten zijn op basis van hun ervaring en/of hun

intentie met het inschakelen van een makelaar bij het

kopen of verkopen van een huis ingedeeld in drie

subgroepen. De groep “verkoop” bevat alle

consumenten die in de afgelopen twee jaar een

verkoopmakelaar hebben ingeschakeld en/of de

intentie hebben om een verkoopmakelaar in te

schakelen. De groep “aankoop” is ook op deze wijze

geformeerd, alleen dan op basis van de ervaring en/of

de intentie om een aankoopmakelaar in te schakelen.

De derde subgroep is geformeerd voor consumenten

die zowel in de groep verkoop als aankoop terecht

gekomen. Deze groep heet “verkoop en aankoop”.

In het eerste hoofdstuk van dit rapport worden de

achtergrond en de uitkomsten van het onderzoek in

een bondige samenvatting weergegeven. Vervolgens

wordt dieper ingegaan op de resultaten van het

onderzoek aan de hand van drie hoofdstukken.

In het tweede hoofdstuk worden de

achtergrondkenmerken van de consumenten uit het

onderzoek beschreven. Ook wordt in dit hoofdstuk het

gedrag van deze consumenten in kaart gebracht. Het

vergelijken van makelaars en de rol van internet in het

keuzegedrag van de consument zijn de thema’s aan

de hand waarvan dit gedrag in kaart wordt gebracht.

Het derde hoofdstuk gaat over de waardering van de

consument voor verschillende aspecten van makelaars

die aan de orde zijn bij het verkopen van een huis.

Het vierde en laatste hoofdstuk van dit rapport heeft

hetzelfde onderwerp als het derde hoofdstuk, maar

hier ligt de focus op de aspecten van makelaars die

aan de orde zijn bij het aankopen van een huis.

Leeswijzer LegendaVoorwoord

Ter verduidelijking van de onderzoeksresul-

taten worden in dit rapport belangrijke of

opmerkelijke resultaten toegelicht aan de

hand van pictogrammen.

Betekenis van de pictogrammen:

Aanvulling Blauw Research

Positieve bevinding

Opvallend resultaat

http://www.blauw.com/
http://www.blauw.com/
http://www.blauw.com/
http://www.blauw.com/
http://www.blauw.com/
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Hoofdstuk I: Kort & Krachtig
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1 Kort & Krachtig

1.1 Achtergrond & 

onderzoeksdoelstelling

Het in kaart brengen van het concurrentieniveau op de markt voor 

woningmakelaardij in Nederland.

Op de markt voor woningmakelaardij in Nederland hebben in het afgelopen decennium

enkele grote veranderingen plaatsgevonden. De rol van internet is veel groter geworden in

het proces van het aan- en verkopen van woningen. De consument heeft hierdoor veel

meer informatie tot zijn/haar beschikking dan voorheen. De term makelaar is niet langer

beschermd; iedereen mag zich makelaar noemen. De derde verandering die zich heeft

voorgedaan is dat er naast de full-service makelaardij, welke voorheen werd gezien als

standaard in de markt, ook deeldiensten worden aangeboden.

De bovenstaande veranderingen vormden mede de aanleiding voor de NMa om een

marktscan te starten.

Dit onderzoek is het onderdeel van de marktscan dat het gedrag van consumenten op de

makelaarsmarkt in kaart brengt. De doelstelling van dit onderzoek luidt:

“Het verkrijgen van inzicht in de trade-off tussen prijs en kennis van de markt, én de 

transparantie van de markt met betrekking tot prijs, kwaliteit en dienstverlening.” 

Om de onderzoeksdoelstelling van dit onderzoek te behalen hebben 481 consumenten die

zich ingeschreven hebben bij een panelbureau deelgenomen aan een kwantitatief online

onderzoek.

Om deel te kunnen nemen aan het

onderzoek moeten de consumenten uit

het onderzoek in de afgelopen twee jaar

gebruik hebben gemaakt van de diensten

van een makelaar bij de aan- of verkoop

van een huis en/of de intentie hebben om

binnen een jaar gebruik te gaan maken

van de diensten van een makelaar bij de

aan- of verkoop van een huis.
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1 Kort & Krachtig

1.2 Samenvatting
Belangrijke keuzecriteria zijn niet of slechts enigszins vergelijkbaar 

tussen makelaars voor een deel van de consumenten.

Het inschakelen en vergelijken van makelaars

De intentie om een makelaar in te schakelen voor een aankooptransactie is veel lager dan voor

een verkooptransactie. Als men overweegt een makelaar in te schakelen, vergelijken consumenten

vaker makelaars bij een verkooptransactie dan bij een aankooptransactie. Overigens is er geen

verschil in het vergelijken van makelaars tussen verschillende leeftijdsgroepen (leeftijdsgroepen

van consumenten) en verschillende prijscategorieën van huizen.

Belang aspecten

Veel consumenten vinden kennis van de lokale woningmarkt belangrijk bij hun keuze voor zowel

een verkoop- of aankoopmakelaar. Ook de kwaliteit van de dienstverlening speelt een grote rol bij

de keuze van de consument voor een makelaar; dit geldt zowel bij verkoop- als

aankooptransacties. Het niveau van het courtage is iets minder belangrijk voor de consument.

Maar als een makelaar het niveau van het courtage verhoogt, heeft dit een afname in zowel de

afzet als de omzet tot gevolg (elastische vraag).

Vergelijkbaarheid van makelaars

Belangrijke keuzecriteria, zoals de kwaliteit van de dienstverlening en de reputatie van de

makelaar, zijn voor een deel van de consumenten, niet of slechts enigszins vergelijkbaar. De mate

waarin onderhandeld kan worden over de vergoeding is het minst vergelijkbaar volgens de

bevraagde consumenten.

Woningsites

Funda.nl is verreweg de meest bekende woningwebsite onder consumenten; 93% van de

consumenten kent Funda.nl. Deze woningsite wordt volgens de consumenten ook het meest

geraadpleegd. Daarnaast wordt Funda.nl het meest ingezet voor het te koop aanbieden van een

woning. Jaap.nl is na Funda.nl het meest bekend, maar wordt volgens de consument veel minder

vaak geraadpleegd en minder vaak gebruikt voor het te koop aanbieden van een woning.
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Hoofdstuk II: Ervaring en oriëntatie
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2 Ervaring en oriëntatie

2.1 Vergelijken van makelaars 

(algemeen)

Consumenten vergelijken makelaars iets vaker bij een 

verkooptransactie dan bij een aankooptransactie.

Er zijn geen verschillen in het vergelijken

van makelaars tussen verschillende

leeftijdsgroepen. Ook is er geen verschil in

het vergelijken van makelaars tussen de

verschillende prijscategorieën van

woningen.

In de bovenstaande grafiek is een

uitsplitsing gemaakt naar de

subgroepen zoals beschreven in de

leeswijzer van dit rapport.

Vraag die aan de basis staat van bovenstaande grafiek:

- Gaat u meerdere makelaars vergelijken

voordat u uw keuze maakt? (bij intentie)

- Heeft u meerdere makelaars vergeleken

voordat u uw keuze maakte? (bij ervaring)

Makelaars verschillen volgens

consumenten het meest op de volgende

aspecten:

• prijs/tarieven/kosten;

• service;

• woningaanbod;

• courtage.

65,7%

53,4%

62,2%

34,3%

46,6%

37,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

verkoop (n=239)

aankoop (n=193)

verkoop en aankoop (n=45)

Vergelijken van makelaars

wel niet
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57,6%

60,4%

53,3%

58,3%

42,4%

39,6%

46,7%

41,7%

0% 50% 100%

verkoop (n=243)

aankoop (n=192)

verkoop en aankoop 
(n=45)

totaal (n=480)

Vindt u dat er genoeg informatie
is om makelaars met elkaar te

vergelijken?

ja nee

2 Ervaring en oriëntatie

2.2 Informatie voor het 

vergelijken van makelaars

Ruim 40% van de consumenten vindt dat er niet genoeg informatie 

beschikbaar is om makelaars met elkaar te vergelijken.

Terugkerende thema’s waarover

vergelijkende consumenten meer willen

weten zijn:

- prijzen/kosten van een makelaar;

- kennisniveau van een makelaar;

- behaalde resultaten uit het verleden.

Bovenstaande is gebaseerd op de 

volgende vraag:

Zijn er (ondanks dat u vindt dat er genoeg 

informatie beschikbaar is om makelaars te 

vergelijken in uw regio) toch onderwerpen 

waarover u meer zou willen weten?

Terugkerende informatie die niet-

vergelijkende consumenten missen:

- een vergelijkingssite;

- inzicht in prijzen/kosten;

- duidelijkheid/transparantie.

Bovenstaande is gebaseerd op de 

volgende vraag:

Welke informatie mist u om een goede 

vergelijking tussen de makelaars in uw 

omgeving te maken?
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2 Ervaring en oriëntatie

2.3 Vergelijken van makelaars bij 

verkoop

Veel keuzecriteria, zoals de kwaliteit van de dienstverlening en de 

reputatie van de makelaar, zijn voor een deel van de consumenten, 

niet of slechts enigszins vergelijkbaar.

Basis: de groep verkoop en de groep verkoop

en aankoop

11%

10%

13%

10%

7%

6%

5%

55%

50%

42%

42%

35%

33%

31%

25%

31%

29%

33%

39%

31%

30%

10%

9%

15%

15%

20%

30%

34%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

bekendheid van de makelaar met de lokale 
woningmarkt

diensten die de makelaar levert

vergoeding die de makelaar vraagt

reputatie van de makelaar

kwaliteit van de dienstverlening

gemiddelde tijd waarbinnen de makelaar een 
woning verkoopt

mate waarin over de vergoeding onderhandeld 
kan worden met de makelaar

zeer goed vergelijkbaar goed vergelijkbaar enigszins vergelijkbaar niet vergelijkbaar

n=284

Belang aspecten bij vergelijking makelaars (verkoop)

Ongeveer een derde van de consumenten

vindt dat verkoopmakelaars niet goed te

vergelijken zijn op het gebied van de

gemiddelde verkooptijd. Dit geldt ook voor

de mogelijkheid tot onderhandeling over

de vergoeding.
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2 Ervaring en oriëntatie

2.3 Vergelijken van makelaars bij 

verkoop

Vergelijkende consumenten vinden makelaars niet per definitie 

beter vergelijkbaar dan niet-vergelijkende consumenten. Dit 

verschilt namelijk per aspect waarop men makelaars vergelijkt.

Basis: de groep verkoop en de groep verkoop

en aankoop

*Hier bestaat een significant verschil

tussen vergelijkers en niet-vergelijkers van

verkoopmakelaars.

12%

57%

51%

44%

40%

33%

32%

29%

28%

35%

33%

36%

45%

35%

35%

11%

17%

18%

30%

31%

0% 50% 100%

bekendheid van de 
makelaar met de lokale 

woningmarkt

diensten die de makelaar 
levert 

vergoeding die de makelaar 
vraagt 

reputatie van de makelaar 

kwaliteit van de 
dienstverlening 

gemiddelde tijd waarbinnen 
de makelaar een woning 

verkoopt

mate waarin over de 
vergoeding onderhandeld 

kan worden met de 
makelaar

Vergelijkbaarheid makelaars 
(verkoop - vergelijkers)

zeer goed vergelijkbaar goed vergelijkbaar

enigszins vergelijkbaar niet vergelijkbaar

vergelijkers

n=185

17%

14%

15%

14%

13%

11%

49%

48%

38%

44%

37%

34%

33%

20%

25%

22%

28%

27%

23%

21%

13%

12%

24%

13%

22%

31%

39%

0% 50% 100%

bekendheid van de 
makelaar met de lokale 

woningmarkt

diensten die de makelaar 
levert 

vergoeding die de makelaar 
vraagt 

reputatie van de makelaar 

kwaliteit van de 
dienstverlening 

gemiddelde tijd waarbinnen 
de makelaar een woning 

verkoopt

mate waarin over de 
vergoeding onderhandeld 

kan worden met de 
makelaar

Vergelijkbaarheid makelaars 
(verkoop - niet-vergelijkers)

zeer goed vergelijkbaar goed vergelijkbaar

enigszins vergelijkbaar niet vergelijkbaar

niet-

vergelijkers 

n=99

*

*

*

*

*

*
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2 Ervaring en oriëntatie

2.4 Vergelijken van makelaars bij 

aankoop

Het aspect “gemiddelde tijd waarbinnen

de makelaar een woning verkoopt” is niet

meegenomen bij de vergelijkbaarheid van

aankoopmakelaars.

Ook voor aankoopbemiddeling geldt dat een deel van de consumenten 

makelaars op veel keuzecriteria niet goed vergelijkbaar vindt.

Basis: de groep aankoop (n=197 voor deze

vraag, zie de bijlage “Netto vertakkingsboom”)

9%

11%

13%

15%

9%

7%

52%

46%

43%

41%

37%

29%

30%

34%

26%

31%

38%

31%

9%

10%

19%

14%

17%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

diensten die de makelaar levert 

bekendheid van de makelaar met de lokale 
woningmarkt 

vergoeding die de makelaar vraagt 

reputatie van de makelaar 

kwaliteit van de dienstverlening 

mate waarin over de vergoeding onderhandeld kan 
worden met de makelaar 

zeer goed vergelijkbaar goed vergelijkbaar enigszins vergelijkbaar niet vergelijkbaar

n=197

Belang aspecten bij vergelijking makelaars (aankoop)

De mate waarin kan worden onderhandeld

over de vergoeding is ook bij

aankoopmakelaars een punt waarvan een

derde van de consumenten vindt dat ze

de aankoopmakelaars hier niet goed op

kunnen vergelijken.
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2 Ervaring en oriëntatie

2.4 Vergelijken van makelaars bij 

aankoop

Het aspect “gemiddelde tijd waarbinnen

de makelaar een woning verkoopt” is niet

meegenomen bij de vergelijkbaarheid van

aankoopmakelaars.

Ook voor aankoopmakelaars is het volgende patroon zichtbaar: 

vergelijkende consumenten vinden makelaars beter vergelijkbaar dan 

niet-vergelijkende consumenten.

Basis: de groep aankoop (n=197 voor deze

vraag, zie de bijlage “Netto vertakkingsboom”)

*Hier bestaat een significant verschil

tussen vergelijkers en niet-vergelijkers van

aankoopmakelaars.

11%

11%

12%

16%

57%

52%

50%

44%

42%

34%

29%

31%

26%

31%

39%

35%

12%

24%

0% 50% 100%

diensten die de makelaar 
levert

bekendheid van de 
makelaar met de lokale 

woningmarkt

vergoeding die de makelaar 
vraagt

reputatie van de makelaar 

kwaliteit van de 
dienstverlening

mate waarin over de 
vergoeding onderhandeld 

kan worden met de 
makelaar 

Vergelijkbaarheid makelaars 
(aankoop - vergelijkers)

zeer goed vergelijkbaar goed vergelijkbaar

enigszins vergelijkbaar niet vergelijkbaar

vergelijkers

n=107

11%

13%

13%

46%

38%

34%

37%

31%

24%

31%

37%

26%

31%

36%

27%

17%

14%

27%

19%

26%

43%

0% 50% 100%

diensten die de makelaar 
levert

bekendheid van de 
makelaar met de lokale 

woningmarkt

vergoeding die de makelaar 
vraagt

reputatie van de makelaar 

kwaliteit van de 
dienstverlening

mate waarin over de 
vergoeding onderhandeld 

kan worden met de 
makelaar 

Vergelijkbaarheid makelaars 
(aankoop - niet-vergelijkers)

zeer goed vergelijkbaar goed vergelijkbaar

enigszins vergelijkbaar niet vergelijkbaar

niet-

vergelijkers

n=90

*

*

*

*

*

*
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Hoofdstuk III: Woningsites
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3 Woningsites

3.1 Naamsbekendheid 

woningsites

Funda.nl is veruit de meest bekende woningsite. 

Jaap.nl is na Funda.nl de bekendste

woningsite.

Funda.nl steekt met kop en schouders

boven alle andere woningwebsites uit als

het gaat om naamsbekendheid van de

woningsites.

Basis: alle drie de subgroepen uit het

onderzoek.

93%

64%

35%

19%

15%

13%

10%

7%

4%

2%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

funda.nl

jaap.nl

huizenzoeker.nl

huislijn.nl

zoekallehuizen.nl (zah.nl)

zuka.nl

trovit.nl

moviq.nl

niki.nl

anders

geen van bovenstaande

Bekendheid woningsites

n=481
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3 Woningsites

3.2 Op deze woningsite te 

vinden volgens de 

huizenverkoper

Basis: alle consumenten die ervaring hebben

met het verkopen van een huis en die

aangegeven hebben dat hun woning op een

woningwebsite heeft gestaan.

82%

19%

5%

5%

3%

3%

2%

1%

3%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

funda.nl

jaap.nl

huislijn.nl

huizenzoeker.nl

zuka.nl

trovit.nl

zoekallehuizen.nl (zah.nl)

moviq.nl

anders

weet niet

Woningsite(s) waarop woning is 
aangeboden volgens de huizenkoper

n=149

De woning is volgens huizenverkopers meestal te vinden op 

funda.nl. Op andere woningsites wordt de woning volgens de 

huizenverkopers meestal niet getoond.
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3 Woningsites

3.3 Belang van woningsites
87% van de recente verkopers geeft aan dat ze het zeer belangrijk 

vinden dat hun huis op Funda.nl te vinden was.

Basis voor de grafiek links: alle consumenten

die ervaring hebben met het verkopen van een

huis en die aangegeven hebben dat hun woning

op de betreffende woningwebsite heeft gestaan.

86,9%

46,4%

12,3%

53,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Funda.nl (n=122)

Jaap.nl (n=28)

Belang woning op website

zeer belangrijk enigszins belangrijk onbelangrijk
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3 Woningsites

3.4 Meest geraadpleegde 

woningsite

Funda is veruit de meest geraadpleegde woningsite volgens de 

consument.

Basis voor de grafiek: consumenten die

aangegeven hebben meer dan één woningsite

kennen.

87%

3%

2%

1%

1%

1%

0%

0%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

funda.nl

jaap.nl

huizenzoeker.nl

zuka.nl

zoekallehuizen.nl (zah.nl)

huislijn.nl

trovit.nl

anders

weet niet

Meest geraadpleegde woningsite volgens 
consument

n=366
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Hoofdstuk IV: Keuzecriteria verkoopmakelaar
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4 Keuzecriteria verkoopmakelaar

4.1 Keuzefactoren makelaars bij 

verkoop

Meerdere aspecten worden gezien als belangrijk voor consumenten bij 

hun keuze voor een verkoopmakelaar.

33%

35%

32%

26%

33%

30%

27%

28%

31%

19%

19%

15%

59%

57%

57%

60%

52%

55%

57%

46%

43%

48%

46%

40%

6%

6%

7%

11%

11%

11%

13%

22%

19%

24%

28%

30%

4%

4%

4%

4%

4%

7%

8%

8%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

makelaar is bekend met de lokale 
woningmarkt 

kwaliteit van de dienstverlening 

bij deze makelaar is mijn woning goed 
vindbaar op internet 

reputatie van de makelaar 

had een goed gevoel na het 
kennismakingsgesprek 

gemiddelde tijd waarbinnen de makelaar 
een woning verkoopt 

vergoeding van de makelaar 

makelaar heeft een vestiging in de buurt 

makelaar is lid van een 
branchevereniging 

bij deze makelaar kan ik onderhandelen 
over de vergoeding 

makelaar heeft recent vergelijkbare 
woningen verkocht 

iemand heeft deze makelaar mij 
aanbevolen (mond-tot-mondreclame) 

een doorslaggevende rol een belangrijke rol een kleine rol geen rol

n=284

Belang aspecten bij keuze voor makelaar (verkoop)

Het belang van de aspecten bij de keuze

voor een verkoopmakelaar is zowel direct

uitgevraagd als indirect op basis van een

keuze-experiment. Op deze pagina staan

de resultaten van het direct uitvragen van

het belang van de aspecten.

Basis: de groep verkoop en de groep verkoop

en aankoop
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4 Keuzecriteria verkoopmakelaar

4.2 Keuzefactoren makelaars bij 

aankoop

Ook bij de keuze voor een aankoopmakelaar zijn meerdere aspecten 

belangrijk.

29%

31%

36%

24%

24%

27%

21%

16%

15%

15%

62%

58%

52%

62%

59%

51%

49%

51%

49%

38%

5%

7%

8%

10%

12%

15%

23%

22%

24%

16%

5%

7%

7%

11%

12%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

kwaliteit van de dienstverlening 

makelaar is bekend met de lokale 
woningmarkt 

had een goed gevoel na het 
kennismakingsgesprek 

reputatie van de makelaar 

vergoeding van de makelaar 

makelaar is lid van een 
branchevereniging 

makelaar heeft een vestiging in de buurt 

iemand heeft deze makelaar mij 
aanbevolen (mond-tot-mondreclame) 

bij deze makelaar kan ik onderhandelen 
over de vergoeding 

deze makelaar regelt ook de verkoop van 
mijn woning 

een doorslaggevende rol een belangrijke rol een kleine rol geen rol

n=197

Belang aspecten bij keuze voor makelaar (aankoop)

Een goed gevoel na het

kennismakingsgesprek speelt bij meer

dan een derde van de consumenten een

doorslaggevende rol bij de keuze voor een

aankoopmakelaar.

Voor bijna een derde van de consumenten

speelt het geen rol dat de

aankoopmakelaar ook de verkoop van

hun woning voor zijn rekening neemt.

Het belang van de aspecten bij de keuze

voor een aankoopmakelaar is zowel direct

uitgevraagd als indirect op basis van een

keuze-experiment. Op deze pagina staan

de resultaten van het direct uitvragen van

het belang van de aspecten.

Basis: de groep aankoop (n=197 voor deze

vraag, zie de bijlage netto vertakkingsboom)
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4 Keuzecriteria verkoopmakelaar

4.3 Belang attributen en 

nutscores

Consumenten vinden “kennis van de markt” belangrijker dan “plaats in 

zoekresultaten” en “courtage” bij hun keuze voor een 

verkoopmakelaar.

42%

31%

27%

Belang attributen

n=275

Veel kennis

Beperkte kennis

Geen kennis

1% courtage

1,25% courtage

1,5% courtage

1,75% courtage

2% courtage

Eerste pagina

Middenin

Laatste pagina

Utiliteiten

n=275

Courtage

Plaats in 

zoekresultaten

Kennis van de markt

De uitkomsten op deze pagina zijn

gebaseerd op de vignettenanalyse, die

door consumenten uit de groep “verkoop”

is ingevuld. Meer informatie over de

vignettenanalyse staat in de bijlage

verantwoording van dit rapport.

Het diagram aan de linkerkant van deze

pagina geeft het gemiddelde belang van

voor de weergegeven elementen bij de

keuze voor een verkoopmakelaar.

De rechter grafiek geeft het relatieve

belang weer dat consumenten gemiddeld

hechten aan dat niveau ten opzichte van

de andere niveaus.

Kennis van de markt is het meest

belangrijke element voor de consument

als het gaat om de keuze voor een

verkoopmakelaar. Courtage en de positie

in de zoekresultaten op funda.nl worden

gezien als iets minder belangrijk.

Er zijn geen verschillen in deze

waardering tussen de verschillende

huizenprijscategorieën.

Ondanks dat kennis van de lokale

woningmarkt het belangrijkste attribuut is

van deze drie, heeft niet één van drie

kennisniveaus de overgrote voorkeur. Dit

komt doordat de voorkeuren van de

consumenten ten aanzien van kennis

sterk verschillen.

Basis voor de grafieken op deze pagina: de

groep verkoop (9 cases verwijderd in verband

met de conjunctdatakwaliteit)
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4 Keuzecriteria verkoopmakelaar

4.4 Scenarioanalyses 

Makelaars kunnen hun positie in de zoekresultaten op funda.nl niet 

gebruiken om hun prijzen te verhogen. Dit leidt tot een afname van 

de omzet. 

Kennis 

van de 

markt

Positie 

op Funda

Courtage

Makelaar1 Veel 

kennis

Hoog 1,7%

Makelaar2 Veel 

kennis

Midden 1,4%

Makelaar3 Veel 

kennis

Laag 1,1%

Uitgangspositie

positie Funda vs. courtage

52%
38%

27%

29%
43%

54%

19% 19% 19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

uitgangspositie Makelaar 1 
courtage + 5%

Makelaar 1 
courtage  + 10%

Makelaar 1 positie Funda vs. 
courtage

Makelaar 1 Makelaar 2 Makelaar 3

n = 275

52% 54% 59%

29% 23% 15%

19% 23% 25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

uitgangspositie Makelaar 2 
courtage + 5%

Makelaar 2 
courtage  + 10%

Makelaar 2 positie Funda vs. 
courtage

Makelaar 1 Makelaar 2 Makelaar 3

n = 275

52% 52% 52%

29% 32% 37%

19% 16% 11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

uitgangspositie Makelaar 3 
courtage + 5%

Makelaar 3 
courtage  + 10%

Makelaar 3 positie Funda vs. 
courtage

Makelaar 1 Makelaar 2 Makelaar 3

n = 275

Rekenvoorbeeld

Het voorkeursaandeel van Makelaar 1

zakt in het scenario “courtage +5%” naar

38%, terwijl dit eerst 52% was. Dit

betekent een afname van 26,9% (verlies

in voorkeursaandeel/initieel voorkeurs-

aandeel). Deze afname is veel groter dan

de prijsstijging van 5%.

Dit verlies in afzet is voor alle drie de

makelaars groter dan de prijsstijging bij

zowel een courtageniveau van +5% als

+10% bovenop de uitgangspositie.

Een prijsverhoging leidt dus tot een lagere

verwachte omzet voor een makelaar in

deze markt.

Basis voor de grafieken op deze pagina: de

groep verkoop (9 cases verwijderd in verband

met de conjunctdatakwaliteit)

Op basis van de uitkomsten van de

vignettenanalyse is een simulatie

uitgevoerd waarin drie verschillende

makelaars actief zijn. Er zijn voor alle drie

de makelaars als aanvulling op de

uitgangssituatie twee extra scenario’s

berekend, met daarin een verhoging van

het courtageniveau met 5% en met 10%.

Om het belang van kennis in kaart te

brengen is “positie op Funda” constant

gehouden.
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Kennis 

van de 

markt

Positie 

op Funda

Courtage

Makelaar1 Veel 

kennis

Hoog 1,7%

Makelaar2 Beperkte 

kennis

Hoog 1,4%

Makelaar3 Geen 

kennis

Hoog 1,1%

Uitgangspositie

kennis vs. courtage

4 Keuzecriteria verkoopmakelaar

4.4 Scenarioanalyses 

Makelaars kunnen hun kennis van de lokale woningmarkt niet 

gebruiken om hun prijzen te verhogen. Dit leidt tot een afname van 

de omzet.

69% 64% 60%

16% 21% 24%

15% 16% 16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

uitgangspositie Makelaar 1 
courtage + 5%

Makelaar 1 
courtage  + 10%

Kennis makelaar 1 vs. 
courtage

Makelaar 1 Makelaar 2 Makelaar 3

n = 275

69% 72% 76%

16% 12% 5%

15% 16% 19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

uitgangspositie Makelaar 2 
courtage + 5%

Makelaar 2 
courtage  + 10%

Kennis Makelaar 2 vs. 
courtage

Makelaar 1 Makelaar 2 Makelaar 3

n = 275

69% 69% 70%

16% 19% 22%

15% 12% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

uitgangspositie Makelaar 3 
courtage + 5%

Makelaar 3 
courtage  + 10%

Kennis Makelaar 3 vs. 
courtage

Makelaar 1 Makelaar 2 Makelaar 3

n = 275

Rekenvoorbeeld

Het voorkeursaandeel van Makelaar 1

zakt in het scenario “courtage +5%” naar

64%, terwijl dit eerst 69% was. Dit

betekent een afname van 7,2% (verlies in

voorkeursaandeel/initieel

voorkeursaandeel). Deze afname is groter

dan de prijsstijging van 5%.

De verwachte omzet van deze makelaar

neemt dus af bij een prijsverhoging.

Basis voor de grafieken op deze pagina: de

groep verkoop (9 cases verwijderd in verband

met de conjunctdatakwaliteit)
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Hoofdstuk V: Keuzecriteria aankoopmakelaar
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5 Keuzecriteria aankoopmakelaar

5.1 Belang attributen en 

nutscores

Kennis van de markt is bij de keuze voor een aankoopmakelaar iets 

belangrijker dan de hoogte van de courtage.

55,4%

44,6%

Belang attributen

Kennis van de markt Courtage

n=221

Courtage

Kennis van de markt

De uitkomsten op deze pagina zijn

afkomstig uit een zogenaamde

rankingvraag. Consumenten hebben voor

verschillende kennisniveaus in combinatie

met verschillende courtageniveaus een

rangschikking gemaakt wat betreft hun

voorkeur.

Op basis van deze rankingscores zijn

vervolgens utiliteiten berekend. Deze

utiliteitscores zijn vergelijkbaar met de

uitkomsten van de vignettenanalyse uit

het vorige hoofdstuk.

Basis voor de grafieken op deze pagina: de

groep aankoop en de groep verkoop en

aankoop (17 cases verwijderd in verband met de

datakwaliteit)

0,5% courtage

0,9% courtage

1,1% courtage

1,5% courtage

Veelkennis

Beperktekennis

Geenkennis

Utiliteiten aankoop

n=221
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Bijlagen
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Bijlage - verantwoording

Achtergrond en onderzoeksdoelstelling

• Op de markt voor woningmakelaardij in Nederland

hebben de afgelopen jaren enkele ingrijpende

veranderingen plaatsgevonden:

• De rol van internet in het aan- en verkoopproces

van een woning is steeds groter geworden.

• De term “makelaar” is niet langer beschermd;

iedereen mag zich tegenwoordig makelaar

noemen.

• Er is een vorm van differentiatie in de markt

gekomen waarbij makelaars deeldiensten

aanbieden, waar voorheen iedere makelaar “full-

service” dienstverlening aanbood.

• De bovenstaande veranderingen vormden mede de

aanleiding voor de NMa om een marktscan te starten.

• Om inzicht te krijgen in het gedrag van consumenten

op de makelaarsmarkt, is de onderzoeksdoelstelling

van dit onderzoek:

“Het verkrijgen van inzicht in de trade-off tussen prijs 

en kennis van de lokale markt, én de transparantie van 

de markt met betrekking tot prijs, kwaliteit en 

dienstverlening.” 

Steekproefprocedure

• Tot de onderzoekspopulatie van dit onderzoek behoren

alle consumenten in Nederland die in de afgelopen 2

jaar hun eigen huis hebben verkocht of aangekocht

en/of de intentie hebben om hun huis binnen een jaar

te verkopen of een huis aan te kopen. Ook moesten de

consumenten een makelaar hebben ingeschakeld of de

intentie hebben om een makelaar in te schakelen.

• Het steekproefkader wordt gevormd door het panel van

panelbureau SSI.

Veldwerk

• Het veldwerk heeft gelopen van woensdag 21

september 2011 tot donderdag 29 september 2011.

• In totaal zijn 3.501 respondenten uitgenodigd om de

vragenlijst in te vullen, wat heeft geresulteerd in 481

compleet ingevulde vragenlijsten. Drie oorzaken van dit

verschil zijn:

• Respondenten zijn uit de vragenlijst gescreend

omdat ze niet tot de doelgroep van het onderzoek

behoren.

• Respondenten hebben er zelf voor gekozen om de

vragenlijst niet te voltooien.

• Respondenten zijn uit de dataset verwijderd

vanwege de kwaliteitschecks van Blauw

Research.

• De gemiddelde invulduur voor het invullen van de

vragenlijst bedroeg ruim 7 minuten.

• Op basis van de eerste ingevulde antwoorden op de

vragenlijst is op donderdag 22 september een analyse

uitgevoerd op basis van deze eerste resultaten. Deze

procedure is onderdeel van het kwaliteitssysteem van

Blauw Research. Naar aanleiding van deze check is de

screening op basis van vraag 1 verruimd.

Inhoud vragenlijst:

De vragenlijst voor dit onderzoek bevatte

de volgende onderwerpen:

- Transparantie van de makelaarsmarkt

- Keuzefactoren voor een makelaar

- Het belang van woningsites

- Achtergrondkenmerken

- Een vignettenanalyse
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Bijlage - verantwoording 

(veldwerk vervolg)

• Een deel van de respondenten is opnieuw uitgenodigd

voor het invullen van de vragenlijst. Deze

respondenten zijn uitgescreend omdat zij aangaven

geen recente ervaring te hebben met het kopen of

verkopen van een woning. Echter, deze respondenten

kunnen nog wel de intentie hebben om binnen een jaar

een woning te kopen of verkopen en zo toch in de

doelgroep van het onderzoek te vallen.

Methode

• Er is gekozen om respondenten online een vragenlijst

te laten invullen. Op deze manier kon voldoende

respons verzameld worden om betrouwbare uitspraken

te doen over de doelgroepen van het onderzoek.

• In de vragenlijst is voor zowel de consumenten in de

groep verkoop als in de groep aankoop een

vignettenanalyse in de vragenlijst voorgelegd. De

vignettenanalyse was voor dit onderzoek voor de groep

verkoop een Choice Based Conjoint (CBC). Voor de

groep aankoop was dit in de vorm van een ranking van

vignetten.

• In de vignettenanalyse van de vragenlijst heeft de

respondent verschillende keuzemogelijkheden

voorgelegd gekregen. Een voorbeeld van een

dergelijke keuzetaak staat op pagina 34 van dit rapport.

• De uitkomsten van de vignettenanalyse staan aan de

basis voor het doorrekenen van de verschillende

scenario’s.

Dataverwerking en analyse

• Op basis van consistentiechecks zijn enkele cases uit

de bruto dataset verwijderd.

• Er heeft geen weging plaatsgevonden op de dataset

voor de rapportage omdat er geen referentiecijfers

beschikbaar zijn voor de doelgroepen uit het

onderzoek.

• Waar in dit rapport over een verschil wordt gesproken,

dan gaat dit om een significant verschil met een

significantieniveau van maximaal 5%. Dit houdt in dat

met ten minste 95% zekerheid kan worden gesteld dat

het waargenomen verschil in de steekproef ook geldt

voor de hele onderzoekspopulatie.
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Bijlage - Vertakkingsboom netto respons

netto respons 

n = 481

ervaring en

intentie

n=0

ervaring/intentie 

verkoop

n=239

ervaring /intentie 

aankoop

n=193

ervaring/intentie

aan- en verkoop

n=45

4,1%

5,5% 6,8%1,3%

intentie

n=48

ervaring

n-=145
ervaring en 

intentie 

n=38

intentie

n=101
ervaring

n=100 

0%
1,4%

2,9% 1,1% 2,9%

4 respondenten zijn ten onrechte in de

groep verkoop ingedeeld, terwijl zij tot de

groep aankoop behoorden. Deze

respondenten hebben v9 en v10 ingevuld

voor de groep aankoop. Hierdoor is het

aantal waarneming bij v9 en v10 hoger

dan bij de andere vragen voor de groep

aankoop.

bruto respons 

n = 3.501

Verwijderd i.v.m. 

datakwaliteit

n=26

Voldoet niet 

aan criteria

n=2.994

85,5% 0,7%

13,7%

De percentages in deze vertakkingsboom

zijn gebaseerd op basis van de bruto

dataset.
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23%

19%

19%

15%

12%

13%

0% 10% 20% 30% 40%

lager dan € 170.000

€ 170.000 - € 210.000

€ 210.000 - € 250.000

€ 250.000 - € 290.000

€ 290.000 - € 350.000

hoger dan € 350.000

Prijscategorieën verkoop

n=284

36%

18%

17%

12%

8%

9%

0% 10% 20% 30% 40%

lager dan € 170.000

€ 170.000 - € 210.000

€ 210.000 - € 250.000

€ 250.000 - € 290.000

€ 290.000 - € 350.000

hoger dan € 350.000

Prijscategorieën aankoop

n=238

19,5%

25,2%

20,4%

16,8%

13,1%

5,0%

Stedelijkheidsgraad

zeer sterk (>=2500/km2) sterk (1500 tot 2500/km2)

matig (1000 tot 1500/km2) weinig (500 tot 1000/km2)

niet (<500/km2) onbekend

n=481

Consumenten hebben in het onderzoek

aangegeven of zij ervaring hebben met of

de intentie hebben om gebruik te maken

van de dienstverlening van een makelaar

voor het aan- of verkopen van een huis.

Op basis van deze antwoorden zijn de

consumenten ingedeeld in de groep

“aankoop” of “verkoop”. Een deel van de

respondenten heeft aangegeven zowel

een huis te hebben verkocht als

aangekocht of sprak hiertoe de intentie uit.

Deze consumenten zijn toegekend aan de

groep “aankoop en verkoop” en hebben

zowel de vragen over aankoop als

verkoop voorgelegd gekregen in de

vragenlijst. De verdeling van de groepen

in de Bijlage Vertakkingsboom.

Bijlage – achtergrondgegevens respondenten

Basis voor de grafiek linksboven: de groep

verkoop (n=239) en de groep verkoop en

aankoop (n=45)

Basis voor de grafiek rechtsboven: de groep

aankoop (n=193) en de groep verkoop en

aankoop (n=45)

Basis voor de grafiek rechts: alle drie de

groepen
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Bijlage – Attributen en niveaus van de 

vignettenanalyse

Attribuut Niveau

Kennisniveau van de lokale 

woningmarkt

• Veel kennis (makelaar is gevestigd in de buurt

• Beperkte kennis (makelaar is verder weg gevestigd)

• Geen kennis (internetmakelaar)

Courtage (vergoeding die u 

betaalt aan de makelaar)

• 2,00% van verkoopprijs woning

• 1,75% van verkoopprijs woning

• 1,50% van verkoopprijs woning

• 1,25% van verkoopprijs woning

• 1,00% van verkoopprijs woning

Weergave van de woning in de 

zoekresultaten van Funda

• Op de eerste pagina van de zoekresultaten

• Midden in de zoekresultaten

• Op de laatste pagina(’s) van de zoekresultaten

Dit is een overzicht van de attributen en

niveaus die zijn meegenomen in de

vignettenanalyse.
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Bijlage – Voorbeeld keuzetaak vignettenanalyse

In de vignettenanalyse zijn verschillende

keuzesets aan de respondenten

voorgelegd. Op deze pagina van het

rapport staat een voorbeeld van een

keuzetaak.
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Bijlage – Wordcloud bij pagina 9

Aspecten waarop makelaars het meest verschillen volgens consumenten.


