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Als eerste onderdeel 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 vijf hoofdstukken.

Het eerste hoofdstuk beschrijft ter introductie in het

onderzoek de achtergrondkenmerken van de makelaars

die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Deze

beschrijving vindt plaats aan de hand van drie

hoofdpijlers:

 Bedrijf

 Opleiding

 Omzet

Het tweede hoofdstuk van dit rapport heeft als

onderwerp dienstverlening en tarifering. De

subparagrafen in dit gedeelte van het rapport zijn:

 Dienstverlening

 Vergoeding

 Prestaties

Het derde hoofdstuk van dit rapport gaat over

brancheverenigingen. Hier wordt dieper ingegaan op

eventueel lidmaatschap van de NVM, VastgoedPRO of

VBO Makelaar. Dit hoofdstuk bevat geen

subparagrafen.

Het vierde hoofdstuk gaat over concurrentie op de markt

voor woningmakelaardij en heeft ook weer drie pijlers

aan de hand waarvan het hoofdstuk is ingedeeld:

 Algemeen

 Verzorgingsgebied

 Toetreding

Als laatste hoofdstuk van dit rapport worden de

uitkomsten van de telefonische enquête beschreven.

Leeswijzer Legenda

Ter verduidelijking van de onderzoeksresul-

taten worden in dit rapport belangrijke of

opmerkelijke resultaten toegelicht aan de

hand van pictogrammen.

Betekenis van de pictogrammen:

Resultaat naar of boven verwachting

Resultaat beneden verwachting

Citaat

Aanvulling Blauw Research

Bedreiging

Positieve bevinding

Aandachtspunt

Opvallend resultaat

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 mede naar

aanleiding hiervan een marktscan uit. Een deel van

deze marktscan bestaat uit een enquête onder

makelaars en consumenten. Dit rapport beschrijft de

resultaten van het online en het telefonische

onderzoek onder makelaars dat Blauw Research in

opdracht van de NMa heeft uitgevoerd.

We hopen dat de resultaten van het onderzoek de

NMa ondersteunen bij het opstellen van gefundeerde

aanbevelingen op het gebied van concurrentie binnen

de woningmakelaardij in Nederland.

Met veel genoegen en plezier hebben we aan dit

project gewerkt.

Rotterdam, november 2011
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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 dat het gedrag van makelaars in kaart brengt. De

doelstelling van dit onderzoek luidt:

“Verkrijgen van inzicht in de mate waarin en de wijze waarop woningmakelaars met elkaar 

concurreren.”

Om de onderzoeksdoelstelling van dit onderzoek te behalen zijn 7.499 makelaars per brief

uitgenodigd om deel te nemen aan een kwantitatief online onderzoek. In aanvulling hierop

zijn makelaars die de vragenlijst van het onderzoek op dat moment nog niet hadden

ingevuld, telefonisch benaderd met de vraag naar de reden van hun non-respons en de

vraag of ze mee wilden werken aan de telefonische enquête.
Makelaars die lid zijn van de

brancheverenigingen NVM, VastgoedPRO

of VBO Makelaar zijn enkele dagen na het

ontvangen van de uitnodigingsbrief per

mail herinnerd om deel te nemen aan het

onderzoek. Van de makelaars die geen lid

zijn van een branchevereniging ontbrak

het mailadres om hen deze mail te sturen.
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1 Kort & Krachtig

1.2 Conclusies
Veel makelaars zijn van mening dat er redelijk hevige concurrentie 

is op de markt voor woningmakelaardij.

De markt voor woningmakelaardij bevat veel kleine makelaarskantoren bestaande uit één

vestiging. Veel makelaarskantoren bestaan slechts uit één makelaar. Ongeveer 11% van

de bevraagde makelaars zijn naar eigen zeggen actief als internetmakelaar.

Op een schaal van 0 (nauwelijks concurrentie) tot 100 (zeer hevige concurrentie) ervaren

makelaars de concurrentie op de markt als 74. Wat betreft deze opvatting is er geen

verschil tussen de verschillende brancheverenigingen.

De omzet van de makelaarskantoren komt voornamelijk uit full-service dienstverlening. De

makelaars die aangesloten zijn bij een branchevereniging halen grofweg 90% van hun

omzet uit full-service dienstverlening. Voor de makelaars die niet zijn aangesloten bij een

branchevereniging ligt dit percentage lager, namelijk op een kleine 80% van de omzet.

Ruim 90% van de makelaars is lid van een branchevereniging. De NVM is verreweg de

grootste, 59% van de makelaars zijn hier lid. Bij VBO Makelaar is 19% aangesloten en

13% bij VastgoedPRO. 46% van de makelaars vindt het overigens moeilijk om lid te

worden van de NVM.

43% van de makelaars ziet het niet kunnen voldoen aan de loonkosten als een sterke

belemmering voor nieuwe makelaars om toe te treden tot de markt voor

woningmakelaardij. Een groot deel van de makelaars verwacht dat een nieuwe start-up

pas na 2 of 3 jaar winstgevend kan zijn.

Non-respons analyse

De belangrijkste reden waarom makelaars

niet aan de online enquête hebben

meegewerkt is omdat ze geen tijd hadden

voor het invullen van de vragenlijst.

Een deel van de makelaars die de online

enquête niet heeft ingevuld, zijn

telefonisch benaderd en uit de

telefonische enquête blijkt dat het profiel

van deze makelaars verschilt van de

makelaars uit de online vragenlijst.

De dienstverlening van makelaars uit de

telefonische enquête vindt plaats voor iets

duurdere woningen dan de

dienstverlening van makelaars uit de

online enquête. Tevens ligt het

gepercipieerde concurrentieniveau van de

makelaars uit de telefonische enquête

lager (63 op een schaal van 0-100 versus

74 op een schaal van 0-100 voor

makelaars uit de online enquête).
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Hoofdstuk II: Achtergrondkenmerken makelaars
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2 Achtergrondkenmerken makelaars

2.1 Aantal vestigingen en aantal 

makelaars

Makelaarskantoren uit het onderzoek hebben vaak 1 vestiging. Veel 

kantoren hebben één of twee makelaars in dienst.

60,7%

24,1%

7,5%
3,1%

4,7%

Aantal makelaars (per 
vestiging)

1 makelaar 2 makelaars

3 makelaars 4 makelaars

5 of meer makelaars n=1356

Makelaars die niet zijn aangesloten bij een

branchevereniging hebben gemiddeld

vaker één vestiging dan makelaars die zijn

aangesloten bij NVM, VastgoedPRO of

VBO Makelaar.

Bijna alle makelaars uit het onderzoek

hebben 1 tot 5 makelaars in dienst.

VastgoedPRO-makelaars hebben geen

leden met meer dan 5 makelaars in

dienst, terwijl NVM-makelaars en VBO

Makelaar dit wel hebben.

88%

7%

2%

1%

0%

1%

1%

0% 50% 100%

1

2

3

4

5

6 - 10

meer dan 
10

Aantal vestigingen

n=1356
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2 Achtergrondkenmerken makelaars 

2.2 Internetmakelaardij en 

franchiseorganisatie

11% van de makelaars uit het onderzoek beschouwt zichzelf als 

een internetmakelaar. 12% van de makelaarskantoren is onderdeel 

van een franchiseorganisatie.

11,0%

89,0%

Internetmakelaar 

ja nee

n=1356

Branchevereniging NVM heeft minder

internetmakelaars onder haar leden dan

VastgoedPRO en VBO Makelaar.

De groep makelaars die niet zijn

aangesloten bij een branchevereniging

bevat ook het grootste aandeel

internetmakelaars. Ruim een kwart van

deze makelaars beschouwt zichzelf als

internetmakelaar.

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

4%

0% 2% 4% 6%

ERA

Witte Woning Makelaars

Garantiemakelaars

Remax

Woonaccent

Hypodomus

Coldwell banker

Vrijehuizenmarkt

anders

n=1356

Aansluiting franchiseorganisatie 

Van de 11% die zich beschouwt als

internetmakelaar geeft ruim 1 op de 20

aan dat hij/zij landelijk actief is.
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2 Achtergrondkenmerken makelaars 

2.3 Opleiding
Makelaarskantoren hebben meestal minimaal één opgeleide en 

gecertificeerde makelaar in dienst.

5% van de makelaars uit het onderzoek is

niet gediplomeerd. 7% van de makelaars

uit het onderzoek is niet gecertificeerd.

Een makelaarskantoor 

met:

niemand 

gecertificeerd

1 makelaar 

gecertificeerd

meer dan 1 

makelaar 

gecertificeerd

1 makelaar in dienst

(n=820)

11% 89% n.v.t.

2 makelaars in dienst

(n=325)

2% 32% 67%

meer dan 2 makelaars 

in dienst (n=206)

1% 17% 82%

Een makelaarskantoor 

met:

niemand 

gediplomeerd

1 makelaar 

gediplomeerd

meer dan 1 

makelaar 

gediplomeerd

1 makelaar in dienst

(n=820)
7% 93% n.v.t.

2 makelaars in dienst

(n=325)
2% 20% 78%

meer dan 2 makelaars 

in dienst (n=206)
1% 10% 89%

Vraagstelling

U geeft aan dat er xx (aantal inlezen) makelaar(s) 

werkzaam is/zijn bij uw vestiging. Hoeveel hiervan zijn 

gecertificeerd?

Vraagstelling

U geeft aan dat er xx (aantal inlezen) makelaar(s) 

werkzaam is/zijn bij uw vestiging. Hoeveel hiervan 

hebben een opleiding tot makelaar afgerond?

Makelaarskantoren die lid zijn van een

branchevereniging hebben vaker

gecertificeerde en gediplomeerde

makelaars in dienst dan

makelaarskantoren die geen lid zijn.
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2 Achtergrondkenmerken makelaars 

2.3 Opleiding (vervolg)
Ruim de helft van de makelaarskantoren heeft 1 tot 5 

opleidingsdagen per jaar voor haar makelaar(s).

Het aantal opleidingsdagen in de grafiek

op deze pagina staat weergegeven voor

makelaarskantoren bij wie ook

daadwerkelijk de betreffende functie wordt

uigevoerd. Hierdoor verschilt het aantal

waarnemingen per functiegroep.

2,3%

52,1%

35,2%

10,4%

18,9%

69,2%

9,0%

2,9%

47,1%

29,3%

13,1%

10,5%

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

0 dagen

1-5 dagen

6-10 dagen

11 en meer dagen

Aantal opleidingsdagen per jaar

makelaars (n=1331) overige werknemers (n=445) makelaars in opleiding (n=769)

Er zijn verschillen in het aantal

opleidingsdagen tussen de verschillende

brancheverenigingen. Bij VBO Makelaar

krijgen makelaars meer opleidingsdagen

dan bij de NVM-makelaars of Vastgoed

PRO-makelaars.

Bij de NVM-makelaars krijgen makelaars

in opleiding vaker 1-5 opleidingsdagen

dan 0 opleidingsdagen in vergelijking met

VBO Makelaar of Vastgoed PRO-

makelaars.

Een groot aantal makelaars in opleiding

(47,1%) heeft 0 opleidingen ingevuld. Een

verklaring hiervoor kan zijn dat de

makelaar in opleiding zijn opleidingsdagen

voor de vakopleiding voor makelaar hier

niet heeft meegeteld.



NMa Zaak 7090 (makelaars) B13552 / november 2011 Pag. 13

2 Achtergrondkenmerken makelaars 

2.4 Herkomst omzet
Makelaars uit het onderzoek behalen een groot deel van hun omzet 

uit woningmakelaardij.

De gemiddelde omzet van de

deelnemende makelaars aan het

onderzoek bedroeg in 2010 € 240.835

(excl. BTW). De mediaan (de middelste

waarneming als alle antwoorden van hoog

naar laag zouden worden gerangschikt)

van de waarnemingen is €100.000. Dit

houdt in dat een klein deel grote

waarnemingen het gemiddelde omhoog

trekt.

Een deel van de makelaars (114) heeft

aangegeven geen omzet in 2010 te

hebben behaald.

16,9%
83,1%

Klanten in buitenland 

ja nee

n=1356

Makelaars hebben aangegeven hoe voor

hun makelaarskantoor de omzet is

verdeeld over verschillende deelgebieden

binnen de makelaardij. Hierdoor verschilt

het totaal aantal waarnemingen per

deelgebied. Het weergegeven percentage

geeft het gemiddeld ingevulde

omzetaandeel, door de makelaars die

binnen die deelsector werkzaam zijn.

88,1%

17,1%

25,1%

28,5%

21,4%

24,5%

83,6%

15,2%

40,9%

36,3%

27,2%

29,5%

85,2%

19,0%

29,7%

42,2%

25,4%

19,8%

80,3%

23,7%

67,5%

23,3%

34,7%

40,0%

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

woningmakelaardij 
(n=1356)

bedrijfsmakelaardij 
(n=449)

agrarische makelaardij 
(n=69)

assurantiebemiddeling 
(n=100)

hypotheekbemiddeling 
(n=118)

vastgoedmanagement 
(n=91)

Omzet per markt

NVM VBO Makelaar VastgoedPRO niet aangesloten
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2 Achtergrondkenmerken makelaars 

2.5 Aantal transacties per 

makelaarskantoor

Makelaars hebben in 2010 gemiddeld meer verkooptransacties 

uitgevoerd dan aankooptransacties.

6% van de makelaars geeft aan 0

woningtransacties te hebben gedaan in

verkoop en/of aankoopbemiddeling. Dit

aantal kan verklaard worden doordat men

gestart is met de bedrijfsvoering in 2011 of

dat men daadwerkelijk geen enkele

transactie in 2010 heeft uitgevoerd. Ook

kan het zijn dat de nul transacties in 2010

zijn veroorzaakt doordat de makelaar zich

bijvoorbeeld meer op bedrijfspanden heeft

gericht of dat de antwoorden niet serieus

zijn ingevuld.

6%

71%

15%

5%

2%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

0 transacties

1 - 10 transacties

11 - 20 
transacties

21 - 30 
transacties

31 - 50 
transacties

>100 transacties

Aantal transacties 
aankoopbemiddeling

n=1290

6%

20%

17%

15%

18%

10%

7%

7%

0% 20% 40% 60% 80%

0 transacties

1 - 10 transacties

11 - 20 transacties

21 - 30 transacties

31 - 50 transacties

51 - 75 transacties

76 - 100 transacties

>100 transacties

Aantal transacties 
verkoopbemiddeling

n=1309

Vraagtekst:

Van hoeveel woningtransacties heeft uw

vestiging in 2010 de verkoopbemiddeling

verzorgd?

Vraagtekst:

Van hoeveel woningtransacties heeft uw

vestiging in 2010 de aankoopbemiddeling

verzorgd?

Het gemiddeld aantal woningtransacties in

2010 voor verkoopbemiddeling ligt op

39,9. Voor aankoopbemiddeling ligt dit

aantal op 8,4.

NVM-makelaars voeren gemiddeld meer

verkoop- en aankooptransacties uit dan

andere makelaars.
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Hoofdstuk III: Dienstverlening en tarifering
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3 Dienstverlening en tarifering

3.1 Marktsectoren
Een derde van de woningmakelaars is ook actief in de 

bedrijfsmakelaardij.

100%

33%

9%

7%

7%

5%

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

woningmakelaardij

bedrijfsmakelaardij

hypotheekbemiddeling

assurantiebemiddeling

vastgoedmanagement

agrarische makelaardij

Marktsectoren 

n=1356

Woningmakelaars die lid zijn van een

branchevereniging zijn vaker actief in de

bedrijfsmakelaardij dan woningmakelaars

die niet lid zijn van een

branchevereniging.
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3 Dienstverlening en tarifering

3.2 Werkgebied prijsklassen

De helft van de makelaars in zowel verkoop- als

aankoopbemiddeling acteert voornamelijk in de woningprijsklasse

van €200.000 tot €300.000.

1%

23%

50%

21%

5%

0%

22%

50%

22%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

woningen tot € 100.000

woningen van € 100.000 – 200.000

woningen van € 200.000 – 300.000

woningen van € 300.000 – 500.000

woningen vanaf € 500.000

Woningprijsklasse 

verkoopbemiddeling (n=1310) aankoopbemiddeling (n=1292)

De vraag die aan de basis staat van deze

grafiek is:

In welke prijsklasse van de woningmakelaardij is

uw vestiging hoofdzakelijk actief met

verkoopbemiddeling/aankoopbemiddeling?

Wat betreft zowel de verkoop- als de

aankoopbemiddeling zijn VBO-makelaars

vaker dan NVM-makelaars actief in de

woningprijsklasse €100.000 tot €200.000

en minder vaak in de woningprijsklasse

€300.000 tot €500.000.

NVM makelaars zijn wat betreft de

aankoopbemiddeling vaker actief in de

woningprijsklasse vanaf €500.000.
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3 Dienstverlening en tarifering

3.3 Prijsdifferentiatie

De prijs die makelaars voor hun dienstverlening vragen, wordt vaak 

bepaald na onderhandeling met de klant.

24%

59%

17%

Prijsbepaling algemeen 

er wordt een gestaffelde prijs gehanteerd

als gevolg van onderhandeling met de klant

vaste tarieven voor alle woningen

n=1356

Veel makelaars maken hun vergoeding

niet openbaar

Het informeren over de vergoeding van de

makelaar gebeurt in ruim tweederde van

de gevallen tijdens het eerste gesprek dat

de makelaar met een klant heeft.
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3 Dienstverlening en tarifering

3.4 Full-service makelaardij
Full-service makelaardij vormt nog steeds het grootste gedeelte van 

de omzet uit de woningmakelaardij.

91,0%

87,5%

87,3%

77,5%

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

NVM 
(n=798)

VBO Makelaar 
(n=258)

VastgoedPRO 
(n=171)

niet aangesloten 
(n=129)

Omzet full-service makelaardij

Leden van een branchevereniging halen

een groter deel van hun omzet uit full-

service dienstverlening dan niet

aangesloten makelaars.

Internetmakelaars halen gemiddeld een

groter deel van hun omzet uit

deeldiensten dan geen-internetmakelaars.
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3 Dienstverlening en tarifering

3.5 Tariefvorm deeldiensten

Bij deeldiensten is een courtage of een vast bedrag de meest 

gehanteerde tariefvorm.

37%

35%

20%

8%

Tariefvorm deeldiensten 

courtage vast bedrag gemengd tarief uurtarief

n=793

Er zijn bijna geen verschillen tussen

verschillende brancheverenigingen wat

betreft de tariefvorm voor deeldiensten.

VastgoedPRO makelaars hanteren vaker

een vast bedrag bij deeldiensten dan de

overige makelaars in de markt.
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3 Dienstverlening en tarifering

3.6 Deeldiensten 

verkoopbemiddeling

Prijsadvies is de deeldienst die het vaakst afzonderlijk wordt 

aangeboden als het gaat om verkoopbemiddeling door makelaars. 

47%

17%

16%

11%

10%

35%

58%

57%

47%

50%

17%

25%

27%

41%

40%

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

waardebepaling/prijsadvies 

onderhandelingen 

afhandeling 

objectpresentatie 

bezichtigingen 

Diensten verkoopbemiddeling

afzonderlijk met andere deeldiensten niet afzonderlijk

n=801
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3 Dienstverlening en tarifering

3.7 Deeldiensten 

aankoopbemiddeling

Bij aankoopbemiddeling worden vaak meerdere deeldiensten 

tegelijk afgenomen.

22%

21%

18%

16%

16%

50%

65%

62%

44%

66%

27%

14%

19%

39%

17%

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

vooronderzoek 

onderhandelingen 

bezichtigingen 

bouwtechno en recherche 

afhandeling 

Diensten aankoopbemiddeling 

afzonderlijk met andere deeldiensten niet afzonderlijk

n=813
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3 Dienstverlening en tarifering

3.8 Aantal bezichtigingen

Het gemiddeld aantal bezichtigingen per verkoopopdracht ligt op 

8,2. Het gemiddeld aantal bezichtigingen per aankoopopdracht ligt 

op 3,6.

4%

39%

37%

12%

7%

0% 20% 40% 60%

0

1-5

6-10

11-15

meer 
dan 15

n=1310

Gemiddeld aantal bezichtigingen 

per verkoopopdracht

6%

81%

9%

2%

2%

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

0

1-5

6-10

11-15

meer 
dan 15

n=1292

Gemiddeld aantal bezichtigingen 

per aankoopopdracht

Leden van de branchevereniging NVM

hebben een hoger aantal bezichtigingen

per zowel verkoop- als aankoopopdracht

dan de overige makelaars in de markt.
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3 Dienstverlening en tarifering

3.9 Succesvolle transacties
Het verkoopsucces van een internetmakelaar verschilt niet 

significant van de traditionele makelaar.

10%

8%

6%

37%

39%

4%

7%

10%

34%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0-20% succesvolle transacties

21-40% succesvolle transacties

41-60% succesvolle transacties

61-80% succesvolle transacties

81-100% succesvolle transacties

Succesvolle transacties 

internetmakelaar (n=149) geen internetmakelaar (n=1207)

Het gemiddeld aantal succesvolle

transacties van internetmakelaars en

geen-internetmakelaars verschilt niet

significant.

Het gemiddeld aantal succesvolle

transacties van de internetmakelaars is

70,8% en voor geen-internetmakelaars ligt

dit percentage op 75,1%.

Het gemiddeld aantal succesvolle

transacties van makelaars die zijn

aangesloten bij een branchevereniging ligt

hoger dan bij makelaars die niet zijn

aangesloten bij een branchevereniging.

Er zijn geen grote verschillen tussen de

verschillende brancheverenigingen.
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3 Dienstverlening en tarifering

3.10 Gemiddelde verkoopsnelheid
Makelaars die zijn aangesloten bij een branchevereniging verkopen 

een woning gemiddeld sneller dan onafhankelijke makelaars.

Verkoopsnelheid is in de vragenlijst

gedefinieerd als:

‘De tijd die tussen het moment van

opdracht tot bemiddeling door de klant en

aan het tekenen van de

koopovereenkomst zit.’

13%

61%

21%

5%

10%

52%

27%

9%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

minder dan 6 maanden

6 maanden tot een jaar

een jaar tot anderhalf jaar

anderhalf tot 2 jaar

langer dan 3 jaar

Gemiddelde verkoopsnelheid

Aangesloten bij een branchevereniging (n=1193) Niet aangesloten bij een branchevereniging (n=117)
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Hoofdstuk IV: Brancheverenigingen
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Meer dan de helft van alle woningmakelaars is aangesloten bij de 

NVM. Bijna één op de tien makelaars is niet aangesloten bij een 

branchevereniging.

4 Brancheverenigingen

4.1 Lidmaatschap 

branchevereniging

58,8%

19,0%

12,6%

9,5%

Lidmaatschap branchevereniging 

NVM VBO Makelaar VastgoedPRO niet aangesloten

n=1356

NVM

Niet aangesloten

VastgoedPRO

VBO Makelaar
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4 Brancheverenigingen

4.1 Lidmaatschap 

branchevereniging (vervolg)

8% van de makelaars geeft aan niet bij de NVM lid te kunnen

worden.

8%

1%

1%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

NVM

VastgoedPRO

VBO Makelaar

Niet lid kunnen worden bij 
branchevereniging

n=1356

Alle makelaars hebben de twee vragen

die aan de basis van deze twee grafieken

staan beantwoord.

85%

6%

5%

4%

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

Niet eerder aangesloten 
geweest

bij VBO Makelaar

bij NVM

bij VastgoedPRO

Verleden aangesloten bij 
branchevereninging

n=1356
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4 Brancheverenigingen

4.2 Toegankelijkheid 

branchevereniging

Bijna de helft van de makelaars geeft aan dat het (zeer) moeilijk is 

om lid te worden van de NVM. 

43%

39%

12%

31%

32%

37%

5%

4%

46%

21%

25%

6%

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

VBO Makelaar

VastgoedPRO

NVM

Toegankelijkheid branchevereniging 

(zeer) gemakkelijk niet gemakkelijk, niet moeilijk (zeer) moeilijk weet niet

n=1356

Alle makelaars (ongeacht lidmaatschap

branchevereniging) hebben de vraag

beantwoord over hoe moeilijk hij/zij het

vinden om lid te worden van de genoemde

brancheverenigingen.

40% van de NVM makelaars vindt het zelf

ook (zeer) moeilijk om lid te worden van

de NVM.
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Hoofdstuk V: Concurrentie
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5 Concurrentie 

5.1 Concurrentieniveau

Het gepercipieerde concurrentieniveau van makelaars in de 

woningmakelaardij is 74 op een schaal van 0 tot 100. 

74,3
75,3

73,6

67,0

58

62

66

70

74

78

NVM (n=798) VBO Makelaar (n=258) VastgoedPRO (n=170) niet aangesloten (n=129)

Gepercipieerd concurrentieniveau 

Er is geen verschil in gepercipieerd

concurrentieniveau tussen internet-

makelaars en geen-internetmakelaars.

Leden van de brancheverenigingen

vinden het concurrentieniveau op de

markt voor woningmakelaardij heviger dan

niet-leden.

De makelaars hebben voor deze vraag in

de vragenlijst geen waarde ingevuld maar

een schuifje verplaatst op een horizontale

balk met als linker uiteinde “(bijna) geen

concurrentie” en als rechter uiteinde “zeer

hevige concurrentie”. De positie van het

schuifje komt overeen met een waarde

van 0 tot 100, deze waarde is alleen

gebruikt voor de dataverwerking en

analyse.
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5 Concurrentie 

5.2 Uitbreiden afzetgebied
Makelaars acteren voornamelijk lokaal en regionaal. Tweederde wil 

het afzetgebied niet uitbreiden.

30%

65%

5%

0% 20% 40% 60% 80%

ja

nee

weet niet

Uitbreiden afzetgebied 

n=1356

7%

45%

40%

6%

1%

4%

40%

46%

8%

2%

0% 20% 40% 60%

hyperlokaal

lokaal

regionaal

bovenregionaal

landelijk

Verzorgingsgebied verkoop-
en aankoopbemiddeling 

verkoopbemiddeling (n=1310)
aankoopbemiddeling (n=1292)

Van de makelaars die overwogen hebben

om hun afzetgebied uit te breiden, is het

merendeel lokaal of regionaal actief.

De vraagstelling bij de vraag over het uitbreiden

van het afzetgebied luidde: Heeft u wel eens

overwogen om het werkgebied van uw vestiging

uit te breiden?
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5 Concurrentie 

5.3 Belemmering om toe te 

treden tot de markt

Loonkosten vormen de grootste belemmering voor een start-up. Het 

vinden van gekwalificeerd personeel en een goede locatie vormt 

voor meer dan de helft geen belemmering.

43%

26%

18%

15%

15%

11%

9%

40%

41%

50%

45%

42%

30%

34%

13%

30%

29%

38%

38%

52%

54%

4%

5%

6%

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

loonkosten

kosten van het huren of kopen 
van een locatie

promotiekosten

kosten voor ICT en andere 
kantoorbenodigdheden

opleidingskosten voor 
werknemers

vinden van gekwalificeerde 
werknemers

goede locatie vinden

Belemmeringen  om toe te treden tot de markt

een sterke belemmering enigszins een belemmering geen belemmering weet niet

n=1356
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5 Concurrentie 

5.4 Aantrekken nieuwe klanten
“Lokale” factoren worden belangrijk gevonden bij het aantrekken 

van nieuwe klanten.

Factoren die bijna onmisbaar lijken voor

het aantrekken van nieuwe klanten

hebben vooral betrekking op kwaliteit van

de dienstverlening en lokale factoren.

72%

71%

66%

56%

38%

32%

41%

33%

22%

17%

16%

24%

11%

10%

7%

27%

27%

30%

40%

54%

56%

45%

51%

51%

55%

53%

43%

43%

43%

38%

21%

17%

15%

11%

7%

10%

10%

14%

22%

23%

21%

21%

31%

30%

39%

38%

36%

22%

28%

10%

12%

15%

17%

16%

37%

44%

60%

59%

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

persoonlijk contact met de klant

kwaliteit van de service

kennis van de lokale markt

lokale bekendheid

waardebepaling/prijsadvies woning

profilering ten opzichte van andere makelaars

een goede positie op woningwebsites

eigen website

omvang van klantenkring

prijs/tarief

lidmaatschap branchevereniging

diensten aanbieden via internet

vestigingslocatie

aantal verkoopborden

bereidheid tot onderhandelen over vergoeding

deeldiensten

aantal advertenties in lokale kranten

lidmaatschap franchiseorganisatie

landelijke bekendheid

Belangrijke factoren bij aantrekken nieuwe klanten

zeer belangrijk belangrijk niet belangrijk, niet onbelangrijk (zeer) onbelangrijk

n=1356
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5 Concurrentie 

5.5 Inschatting winstgevendheid
Meer dan de helft van de makelaars verwacht dat na 2 of 3 jaar een 

start-up winstgevend kan zijn.

Er zijn geen grote verschillen in

inschatting van de winstgevendheid van

een start-up tussen makelaars die lid zijn

van een branchevereniging en makelaars

die geen lid zijn van een

branchevereniging.

Ook de stedelijkheidsgraad levert geen

verschillen in inschatting van de

winstgevendheid van een start-up op.

5%

10%

27%

32%

10%

10%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

binnen 1 jaar

na 1 jaar

na 2 jaar

na 3 jaar

na 4 jaar

na 5 jaar

na 6 of meer jaar

Inschatting winstgevendheid 

n=1356
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Hoofdstuk VI: Telefonische enquête
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6 Telefonische enquête 

6.1 Profiel en reden non-respons
Gebrek aan tijd is voor driekwart van de makelaars de reden 

waarom ze niet aan de online enquête hebben deelgenomen.

73%

20%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

geen tijd

geen uitnodiging 
ontvangen/gezien

geen zin

anders

Reden non-respons

n=120

De helpdesk bij het invullen van de online

vragenlijst is vaak geraadpleegd. Zowel

per mail als telefonisch hebben makelaars

vragen gesteld.

Uit de mails en gesprekken kunnen in

aanvulling op de telefonische non-respons

dataverzameling enkele bronnen van non-

respons worden gefilterd:

- Een deel van de makelaars gaf aan niet

tot de doelgroep van het onderzoek te

behoren.

- Een deel van de makelaars kwam terug

van vakantie en was te laat om de

vragenlijst alsnog in te vullen.

- Een deel van de makelaars gaf aan de

online vragenlijst niet te kunnen vinden.

100%

17%

4%

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

woningmakelaardi
j

bedrijfsmakelaard
ij

anders

Marktsectoren non-respons

n=120

Alle makelaars die aan de telefonische

enquête hebben meegewerkt zijn

werkzaam in de woningmakelaardij

aangezien dit een onderdeel van de

screening was voor het onderzoek.
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6 Telefonische enquête 

6.2 Prijsklassen 

verkoopbemiddeling

Makelaars uit de telefonische enquête zijn werkzaam in een duurder 

segment woningen dan makelaars uit de online enquête.

3%

19%

39%

29%

11%

2%

17%

39%

26%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

woningen tot € 100.000

woningen € 100.000 - 200.000

woningen € 200.000 - 300.000

woningen € 300.000 - 500.000

woningen vanaf € 500.000

Prijsklassen verkoop- en aankoopbemiddeling

verkoopbemiddeling (n=113) aankoopbemiddeling (n=109)
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6 Telefonische enquête 

6.3 Gepercipieerd 

concurrentieniveau

Makelaars uit de telefonische enquête ervaren een lager 

concurrentieniveau op de markt dan makelaars uit de online enquête.

De vraag die aan de basis staat van de

grafiek op deze pagina in het telefonische

onderzoek is de vraag:

“Hoe ervaart u het concurrentieniveau in 

de markt voor woningmakelaardij op een 

schaal van 0 tot en met 100?”

In de online vragenlijst hebben makelaars

deze vraag kunnen beantwoorden met

behulp van het verplaatsen van een

schuifje op een balkje.

Dit verschil in vraagstelling zou de

oorzaak kunnen zijn van het verschil

tussen de uitkomsten van de telefonische

en online enquête wat betreft het

gepercipieerde concurrentieniveau

Het gemiddelde gepercipieerde

concurrentieniveau van de makelaars uit

de telefonische enquête ligt op 63,0. Deze

score ligt een stuk lager dan het

gepercipieerde concurrentieniveau van

makelaars uit de online enquête.

63,0

73,7

58

62

66

70

74

78

Makelaars uit telefonische enquête (n=120) Makelaars uit online enquête (n=1356)

Gepercipieerd  concurrentieniveau
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Bijlage verantwoording (online onderzoek)

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 NMa wil graag weten wat de gevolgen van deze

veranderingen zijn voor de concurrentie op de markt

voor woningmakelaardij.

• Om inzicht te verkrijgen in het gedrag van makelaars

wat betreft het concurrentieniveau is de

onderzoeksdoelstelling van dit onderzoek als volgt:

“Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin en de 

wijze waarop woningmakelaars concurrentie ervaren bij 

de uitoefening van hun vak” 

• De uitkomsten van het onderzoek bieden de NMa een

inzicht in de mening van woningmakelaars in

Nederland. Dit inzicht kan worden gebruikt door de

NMa voor de marktscan woningmakelaardij.

Steekproefprocedure

• Tot de onderzoekspopulatie van dit onderzoek behoren

alle makelaars die actief zijn in de woningmakelaardij in

Nederland en die hierbij meer aanbieden dan alleen

deeldiensten zoals bijvoorbeeld “taxatie”.

• Via de Kamer van Koophandel is een adressenbestand

aangekocht met daarin alle economische actieve

makelaarskantoren in onroerend goed in Nederland

(KvK branchecode 6831). Ook de ledenbestanden van

de brancheverenigingen NVM, Vastgoed PRO en VBO

Makelaar hebben gefungeerd als adressenbestand.

• In totaal zijn 7.499 brieven verstuurd om de makelaars

uit te nodigen om deel te nemen aan het onderzoek.

• Leden van de brancheorganisaties NVM, Vastgoed

PRO en VBO Makelaar hebben per mail een

herinnering voor deelname aan het onderzoek

ontvangen op dinsdag 30 augustus.

Veldwerk

• Op dinsdag 23 augustus 2011 zijn de uitnodigingen om

mee te doen aan het onderzoek op de post gegaan. De

uitnodiging is uit naam van de NMa verstuurd en is

verstuurd op briefpapier en in enveloppen van de NMa.

• De uitnodigingsbrief bevatte informatie over het

onderzoek, een inlogcode, een wachtwoord en de link

naar de online vragenlijst.

• Woensdagochtend 24 augustus zijn de eerste

compleet ingevulde vragenlijsten afgerond en op

maandag 5 september is de vragenlijst gesloten.

Het adressenbestand van de Kamer van

Koophandel bevatte ook niet-

woningmakelaars, die op voorhand niet uit

het adressenbestand konden worden

gehaald. Hierdoor hebben ook niet-

woningmakelaars een uitnodigingsbrief

ontvangen.
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Bijlage verantwoording (online onderzoek)
Veldwerk (vervolg)

• In totaal zijn 2.038 respondenten de vragenlijst gestart,

wat heeft geresulteerd in 1.356 compleet ingevulde

vragenlijsten. Twee oorzaken van deze uitval 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.

• De gemiddelde invulduur voor het invullen van de

vragenlijst bedroeg ruim 17 minuten. Dit is enkele

minuten langer dan vooraf ingeschat.

• Tijdens het veldwerk konden de respondenten per mail

contact opnemen met Blauw Research indien zij

vragen hadden over de vragenlijst. Als respondenten

vragen over de marktscan in het algemeen hadden,

dan kon hiervoor de NMa worden gebeld.

• Respondenten hebben contact gezocht met zowel

Blauw Research als met de NMa. Onderwerpen

waarover contact is gezocht zijn:

• Melden dat makelaar niet tot de doelgroep van het

onderzoek behoort

• Melden dat het bedrijf niet meer actief is

• Franchisenemers van Hypodomus met een

aanvraag voor inlogcode en wachtwoord

• Aangeven dat men het te druk heeft om deel te

nemen aan het onderzoek

• Aangeven dat men de uitnodigingsbrief te laat

heeft gelezen (in verband met vakantie)

• Aangeven dat de 100% omzetverdeling over

aankoop- en verkoopbemiddeling niet juist was

Veldwerk (vervolg)

• De vraag over aankoop- en verkoopbemiddeling was

zo geprogrammeerd dat dit moest optellen tot 100%.

Makelaars behalen op het gebied van

woningmakelaardij echter ook op andere manieren

omzet, zoals taxaties en verhuurbemiddeling. De

resultaten op deze vraag zijn daarom niet

gerapporteerd.

Methode

• Er is gekozen om respondenten via een kwantitatieve,

online vragenlijst de antwoorden te laten invullen. Met

behulp van kwantitatief onderzoek kunnen we

uitspraken doen over de hele onderzoekspopulatie op

basis van de resultaten van een steekproef.

• De keuze voor een online vragenlijst biedt voordelen

op het gebied van dataverwerking en geeft extra

mogelijkheden ten opzichte van een papieren

vragenlijst met betrekking tot screeningsvragen.

• De vragenlijst bevatte één screeningsvraag waarin de

respondent kon aangeven op wat voor markt binnen de

makelaardij het makelaarskantoor actief is. Indien de

respondent aangaf niet binnen de woningmakelaardij

actief te zijn, dan werd de respondent uit de vragenlijst

gescreend.

• Op basis van de eerste ingevulde antwoorden op de

vragenlijst is op woensdag 24 augustus in de ochtend

een analyse uitgevoerd op basis van deze eerste

resultaten. Naar aanleiding hiervan zijn enkele kleine

wijzigingen in de vragenlijst doorgevoerd. Deze

procedure is onderdeel van het kwaliteitssysteem van

Blauw Research.

Inhoud vragenlijst:

De vragenlijst voor dit onderzoek bevatte

de volgende onderwerpen:

- Dienstverlening aankoop/verkoop

- Werkterrein/deelgebieden

- Werknemers

- Resultaten/prestaties

- Brancheverenigingen en lidmaatschap

- Achtergrondkenmerken

- Concurrentie
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Bijlage verantwoording

Dataverwerking en analyse (online onderzoek)

• Op basis van invulduur of een wederkerend patroon in

de antwoorden zijn enkele cases uit de bruto dataset

verwijderd.

• Er heeft geen weging plaatsgevonden op de dataset

voor de rapportage omdat er geen referentiecijfers zijn

van de makelaars die niet lid zijn van een

branchevereniging.

VERANTWOORDING TELEFONISCH ONDERZOEK:

Doelstelling en Methode

• Naast het online onderzoek is vanaf vrijdag 2

september een deel van de respondenten telefonisch

benaderd. Het doel van deze telefonische enquête was

om makelaars alsnog te stimuleren om deel te nemen

aan het onderzoek (op het moment dat de vragenlijst

nog open stond) of in ieder geval deel te nemen aan

een selectie van belangrijke vragen uit het online

onderzoek. Ook is met behulp van de telefonische

enquête de non-respons in kaart gebracht.

• Het Kamer van Koophandel bestand dat als

adressenbestand is gebruikt voor het per post

uitnodigen van de respondenten bevatte tevens de

telefoonnummers van de makelaarskantoren, die zijn

gebruikt voor het bellen van makelaars.

Steekproefprocedure

• Respondenten die de vragenlijst al online hadden

ingevuld zijn zo up-to-date mogelijk uit het telefonische

bestand gehaald om te voorkomen dat respondenten

dubbel benaderd werden.

Veldwerk/gesprekken

• Het telefonische veldwerk is uitgevoerd door GDCC uit

Rotterdam in de periode van 2 tot en met 6 september

2011.

• In totaal zijn 732 makelaars telefonisch benaderd om

tot het vooraf overeengekomen aantal van 120

compleet ingevulde vragenlijsten te komen.

• Als eerste onderdeel van de telefonische enquête is

gevraagd waarom een respondent nog niet de online

vragenlijst had ingevuld. Hiermee is de non-respons

van het online veldwerk in kaart gebracht.

Veldwerk/gesprekken (vervolg)

• Vervolgens is uitgevraagd of de respondent mee wilde

werken aan de telefonische enquête. Deze enquête

bevatte 10 belangrijke vragen uit de online vragenlijst.

• De gemiddelde duur van het telefoongesprek van de

compleet ingevulde vragenlijst bedroeg 6 minuten.
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Zeer sterk (>=2500/km2)

Sterk (1500 tot 2500/km2)

Matig (1000 tot 1500/km2)

Weinig (500 tot 1000/km2)

Niet (<500/km2)

onbekend

Stedelijkheidsgraad

n=1356

De stedelijkheidsgraad is gebaseerd op

de vier cijfers van de postcode van de

vestiging van het makelaarskantoor. Het

was niet verplicht om de postcode van het

makelaarskantoor in te vullen in de

vragenlijst, dus van een deel (6%) van de

makelaars is niet duidelijk wat de

stedelijkheidsgraad is. Deze staan als

stedelijkheidsgraad “onbekend” in de

grafiek.

De schaal van de stedelijkheidsgraad is

gebaseerd op het gemiddeld aantal

inwoners per km2 van een gebied. Deze

aantallen inwoners staan weergegeven in

de labels van de grafiek op deze pagina.

Bijlage stedelijkheidsgraad steekproef
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Matig (1000 tot 1500/km2) (n=224)

Weinig (500 tot 1000/km2) (n=273)

Niet (<500/km2) (n=171)

onbekend (n=87)

Uitbreiden afzetgebied 

ja nee weet niet

Makelaars in een stedelijk gebied willen

minder vaak hun afzetgebied vergroten

dan makelaars in een niet-stedelijk

gebied.

Bijlage uitbreiden afzetgebied
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Bijlage open antwoorden

Basis voor onderstaande wordcloud: “Welke knelpunten op het gebied van 

concurrentie bestaan volgens u op de markt voor woningmakelaardij?”

De wordcloud op deze (en volgende)

pagina(‘s) is gemaakt op basis van

ingevulde open antwoorden van een

vraag uit de vragenlijst. Hoe vaker een

woord is genoemd in de open

antwoorden, des te groter is het woord in

de wordcloud. De wordcloud is gemaakt

met behulp van de tool Wordle.
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Bijlage open antwoorden

Basis voor onderstaande wordcloud: “Kunt u aangeven waarom u niet

heeft overwogen om het afzetgebied van uw vestiging uit te breiden?”
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Bijlage open antwoorden

Basis voor onderstaande wordcloud:“Kunt u aangeven waarom u heeft 

overwogen om het afzetgebied van uw vestiging uit te breiden?”
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Bijlage open antwoorden

Basis voor onderstaande wordcloud: “Kunt u aangeven waarom uw vestiging, 

of werknemers van uw vestiging, zijn aangesloten bij een branchevereniging?”
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Bijlage open antwoorden

Basis voor onderstaande wordcloud: “Kunt u toelichten waarom er niemand 

van de vestiging waar u (het meest) werkt lid is van een branchevereniging?”


