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Wat is een makelaar nou eigenlijk? 
Een makelaar is een tussenpersoon die je helpt bij het ver/aankopen van een huis of ander 
onroerend goed. Een misvatting die mensen vaak hebben bij makelaars is dat ze beëdigd 
zijn of anders gezegd titelbescherming hebben[1]. Dat is kortgezegd dat je een wettelijke 
bescherming hebt om een bepaald beroep te mogen beoefenen en als je die niet hebt is het 
strafbaar om dat beroep uit te voeren. In plaats daarvan zijn er nu brancheorganisaties die 
de kwaliteit bewaken van alle makelaars (NVM & VBO).  
 

Ontwikkelingen op het makelaars landschap. 
Voor de tijd van het internet waren makelaars te vinden in hun panden en kantoren waar je 
langs moest komen als je bemiddeling nodig had bij het ver/aankopen van een roerend 
goed.  
Na de introductie van online activiteiten zijn makelaars daar ook mee aan de slag gegaan en 
bieden sommige zelfs de mogelijkheid om verkopers een deel zelf te laten uitvoeren zoals 
het regelen van foto’s, rondleidingen etc. Daarbij komt al meteen kijken dat de rol van een 
makelaar steeds verder wordt overgenomen door online diensten.  
De makelaar van Makelaarsplaats zegt zelf ook al dat binnen de komende 10 jaar de 
makelaar zoals wij die nu kennen verdwijnt. Zijn onderbouwing hiervoor was dat hij het nu al 
ziet gebeuren met diensten zoals Funda en verschillende Amerikaanse concepten. 
 

Innovatieve media voorbeelden 

Zillow 
Zillow is een Amerikaans mediabedrijf die het verkopen van roerend goed compleet online 
heeft gegooid door het grootste netwerk van makelaars te maken op het web[2]. Met meer 
dan 110 miljoen huizen op hun website zijn ze veruit de grootste en dat komt doordat ze niet 
alleen huizen erop zetten die te koop staan, er staan namelijk ook huizen op die niet te koop 
zijn maar wel een geschatte waarde hebben.  
Hun unieke selling point leidt daar vanaf, het zogenoemde Zestimate[3]. Dat is een schatting 
van de waarde van roerend goed op basis van de locatie, publieke data, de huidige markt 
toestand en nog meer… 
 
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Makelaar
http://www.makelaarsplaats.com/
https://www.zillow.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Zillow
https://www.zillow.com/zestimate/


 

Expert:  
Dieder Rams 
“A good design makes a product understandable” 
“Less is more” 
Deze visie legt eigenlijk in 1 zin vast waar Makelaarsplaats bij ons tegenaan liep. Er zijn 6 
groepen bezig geweest met een concept te bedenken voor Makelaarsplaats maar geen van 
die groepen had door dat de USP bij de makelaars lag i.p.v de concepten. Daarom is het 
belangrijk door het design goed toe te passen het idee duidelijk te maken.  
De visie van Dieter Rams is Less is better waarmee hij probeert te zeggen dat door 
simpliciteit uiteindelijk alles duidelijk wordt. Het gevaar waar ik tegenaan kan lopen is dat ik 
uiteindelijk te weinig kan gaan vertellen, dus daar moet ik goed op gaan letten. 
 
 

Concept 
Mijn concept wijkt niet veel uit van wat er nu al staat voor Makelaarsplaats, behalve dat ik de 
visie van Dieder Rams overneem en dit toe pas op Makelaarsplaats. Er staat naar mijn 
mening te veel info en content op de site die weg kan zonder substantieel het concept te 
veranderen. Zo haal ik in zijn geheel de pakketten weg. 
Een kritiek puntje waar onze groep zich al eerder over heeft gebogen was het feit dat de 
pakketten eigenlijk te duur zijn en dat je ze op andere sites voor minder geld kan vinden. 
Daarom lijkt het mij verstandig om ze geheel weg te laten zodat je alleen het proces van de 
makelaars overhoudt. Dit zorgt ervoor dat er maar 3 onderdelen overblijven: 

1. De klanten zelf en de diensten die zij zoeken 
2. Het inschrijven van de makelaars 
3. Het aansluiten van partners 

Er moet wel een soort vervanging voor de pakketten komen omdat de makelaars in theorie 
niet meer doen dan een pakket aan klanten aanbieden en deze uitvoeren. Daarom komt er 
na het stappenplan een lijst van makelaars te staan die het beste bij de voorkeuren passen 
van de klant.  
 



 

 
 
  



 

Hierbij heb ik wat schetsen gemaakt hoe eventuele schermen eruit zien: 

 


