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Het voorstel
Ons voorstel voor Makelaarsplaats is een optie voor verkopers en makelaars om te kiezen 
voor een 360° tour van hun huis. Dit zal door de makelaar die ze al hebben gekozen worden 
aangeboden als extra optie in een pakket/afspraak. Deze optie zal een vast bedrag aan de totale 
prijs toevoegen, hoeveel dat zal zijn kan in overleg met Makelaarsplaats besproken worden.
De 360° tour die mensen “besteld” hebben zullen niet lang daarna ingepland worden en tijdens de 
opnames. Zo kunnen mensen zelf tijd vrijmaken om een huis te bekijken zonder dat ze hun huis 
moeten verlaten of een huisbezoek moeten inplannen. 
Om een breder publiek aan te trekken lijkt het ons ook een goed idee om 360° tours te maken 
van dure en grote huizen omdat dat dat een publiek aantrekt die niet per se een huis wil kopen 
maar het interessant vindt om eens in een peperdure villa te bekijken. Op deze manier trek je een 
breder publiek aan en creëer je een beetje awareness voor het concept.

Als makelaar is dit ook gunstig omdat je zo heel snel veel potentiële kopers kan bereiken en 
zoals “” zei tijdens de eerste feedbackronde: “Makelaars doen tegenwoordig te weinig moeite 
om een huis te verkopen” en met deze aanvulling op de services denken wij dat idee hiermee te 
bekrachtigen.

Verdienmodel
Makelaarsplaats kan zeker gaan verdienen aan dit concept, namelijk door het toe te voegen als 
extra optie bij de pakketten die ze aanbieden. Met statistieken erbij van voorgaande projecten 
die ook een 360° tour hebben gedaan en hoeveel huizen daarvan verkocht zijn kan een 
doorslaggevende factor zijn bij het overhalen van een potentiële klant. 
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Onderzoek
Meer dan de helft van de Nederlandse bureaus wil nog dit jaar virtual reality gaan inzetten voor 
klanten. Dat blijkt uit het VR/360°-video-onderzoek van Richard Otto (Mobile Marketing NL) in 
opdracht van innovatiebureau CapitolaVR na onderzoek onder 200 Nederlandse reclame- en me-
diabureaus. Link onderzoek:
https://drive.google.com/file/d/0B8o0jL6bOPrnaEFpYmJ0NGlXdjA/view#sthash.7aS1WrA1.dpuf

Over het onderzoek
In totaal hebben 213 respondenten aan het onderzoek deelgenomen, waarvan 198 aan de vooraf-
gestelde criteria voldeden: Nederlandse bureaus, die werkzaam zijn voor adverteerders. De 198 
meegewogen respondenten vielen in de volgende categorieën: reclamebureau (29%), webbu-
reaus (18%), videoproductie (12%), communicatiebureaus (6%), mediabureaus (6%) social-me-
diabureaus (5%), (3D)-animatie/grafische bureaus (5%), overige bureaus (19%). In totaal hebben 
213 mensen gereageerd. Hiervan was een aantal niet bruikbaar, doordat zij niet voldeden aan de 
voorafgestelde criteria of er waren meerdere respondenten vanuit hetzelfde bureau. In de onder-
zoeksresultaten zijn 198 vragenlijsten van respondenten verwerkt.

Huidig gebruik
86% van de testpersonen gaf aan dit nog niet te hebben gedaan, al heeft 2/3 wel al de mogeli-
jkheden ervan met hun klanten besproken. Toch zien veel bureaus mogelijkheden. Ruim de helft 
laat weten nog dit jaar een virtual reality-campagne of project voor klanten in te willen zetten; 
62,8% van de ondervraagde bureaus geeft aan dat zij zelf zo’n campagne kunnen opzetten en 
dus niet hoeven uit te besteden.
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Doelstellingen bij VR
Net als alle andere (marketing)campagnes dient ook een virtual reality een bepaalde doelstelling 
te hebben. Voornaamste doelstellingen bij de inzet van VR zijn ‘Het creëren van engagement’, 
‘Merkbekendheid genereren’ en ‘Innovatie’.

Doelstellingen bij 360° videos
Net als bij virtual reality zijn de doelstellingen ‘het genereren van merkbekendheid’ en ‘het creëren 
van engagement’ belangrijke redenen om 360° video in te zetten. Bij 360° wordt echter vaker dan 
VR het antwoord ‘stimulatie van verkoop’ genoemd. Bureaus zien hiermee iets meer heil in 360° 
video’s dan VR wanneer er een verkoopdoelstelling is.

Expert over 360° videos
Jesse Goedel (WeDigital)
“Goede marketing draait grotendeels om relevantie en beleving. Facebook snapt dit en dat zie je 

terug in de newsfeed. Van tekstuele updates naar foto, naar video, naar autoplay video en nu naar 
360 video. Met de tsunami aan contentmarketing die er momenteel over social media wordt uit-

gesmeerd is 360 video een nieuwe manier om je (voorlopig) qua techniek weer te onderscheiden 
van de rest.”

Experts over VR
Wesley ter Haar (MediaMonks)

“Het is de volgende stap in het creëren en consumeren van content. De bedrijven die het
digitale speelveld voor consumenten en merken bepalen zetten zwaar in op VR waardoor het 

slechts een kwestie van tijd is voordat het een core component wordt van de media mix.”

Simon van Cleeff (CAPITOLA)
“Met het gebruik van VR kunnen bedrijven hun producten niet alleen optimaal visualiseren, maar 
ook de ervaring die het product met zich meebrengt bij de consument overbrengen. Bij producten 
gaat het daarbij om achtergrondinformatie, kenmerken en gebruik. De consument wordt hierdoor 

op een pakkende en enthousiaste manier geïnformeerd.”
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SWOT Analyse
Strengths:
 - Meer potentiele bezichtigingen door goede eerste indruk tijdens video presentatie.
 - Nabootsen echte bezichtiging
 - Meer tijd voor makelaar door minder bezichtigingen die niet tot verkoop leiden
 - 360 graden laat meer van de woning zien dan normale foto’s.

Weaknesses:
 - Stabiele internet connectie is nodig.
 - Video moet op klaarlichte dag geschoten worden.
 - Niet elke koper heeft een VR-gear.

Opportunities:
 - Kopers die van ver moeten komen kunnen door deze manier een beter beeld krijgen van  
 woningen.
 - Makelaarsplaats kan zich onderscheiden van de Nederlandse makelaars.
 - Verdien model moet extra opbrengsten opleveren voor Makelaarsplaats.
 - Meer animo voor een woning door kwalitatieve 360 graden presentatie.

Threats:
 - Niet iedere makelaar is geschikt om een goede video presentatie te geven.
 - Goede apparatuur is nodig om een kwalitatief goede 360 graden video op te nemen.
 - 360 graden video presentaties zullen vooral van toepassing zijn op de wat duurdere   
 woningen.
 - Goede apparatuur is duur in aanschaf.


