
(Heel) onwaarschijnlijk (Heel) waarschijnlijk Weet niet

Hoe waarschijnlijk acht je het dat de rol van de makelaar zal 

veranderen in de komende drie tot vijf jaar?

Consumenten Makelaars*

46+25+11+6+12

59+17+2463+21+16 17%
21%

6%

11%

59%63%

46%

26%

24%16%

In hoeverre vind je het belangrijk dat een makelaar in 
de toekomst een beschermde titel heeft, met daarbij 
behorende gedragscodes?

*  Alleen deze vraag is ook aan makelaars gesteld. De rest van de resultaten betreft alleen consumenten.
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De toekomstige rol 
van de makelaar

Hoe denken makelaars en consumenten dat de rol van 

de makelaar de komende jaren gaat veranderen? En voor 

welke diensten verwacht de consument in de toekomst bij u 

terecht te kunnen?

Consumentenonderzoek

  Zowel makelaars als consumenten verwachten dat de rol van de makelaar in de 

komende drie tot vijf jaar gaat veranderen.

  Duurzaamheid wordt een belangrijk thema, blijkt uit de antwoorden die respondenten in 

de leeftijdscategorie 25-39 jaar gaven.

  Er is een grote behoefte aan informatie bij woningbezitters over welke aanpassingen zij 

aan hun woning kunnen doen en de gevolgen daarvan voor hun woningwaarde.

  72% van de consumenten vindt het belangrijk dat een makelaar een beschermde titel 

heeft.

De resultaten van dit onderzoek zijn niet bedoeld om u te vertellen wát er gaat veranderen:  

de toekomst kunnen we immers niet voorspellen. Gebruik het onderzoek dus vooral ter inspiratie 

voor mogelijke denkrichtingen op het gebied van uw dienstverlening en innovatie.
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Heel belangrijk

Neutraal

Belangrijk

Niet belangrijk

Helemaal niet belangrijk
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Verkoopdiensten

Aankoopdiensten

Taxaties

Advies in verduurzaming van woningen

Hypotheekadvies/bemiddeling

Verbouwen en renoveren

Energie

Verhuisdiensten

Advies over woningaanpassingen en de gevolgen 

daarvan voor de woningwaarde

Ontwikkeling van de woningwaarde

Advies over verduurzaming van de woning

Advies over onderhoud van de woning

Informatie over veranderingen in de omgeving

57%

51% 50%

49%

19%
46%

33%

27%

50%

33%
48%

35%

29%

57+50+49+29+27
51+33+19 50+48+46+35+33

Van de groep millennials verwacht zelfs 45% dat een makelaar advies in de 

verduurzaming van woningen gaat geven.

Zaken die iets minder vaak genoemd worden zijn bijvoorbeeld home security (15%), 

smart home / domotica (15%) en styling (10%). 31% verwacht geen specifieke kennis 

van dit soort onderwerpen bij makelaars.

Millennials hebben een veel grotere informatiebehoefte rondom hun woning en 

woonsituatie dan oudere generaties. Met name op het gebied van verduurzaming 

(63%), woningaanpassingen en de gevolgen voor de woningwaarde (61%) en 

onderhoud (55%). Maar bijvoorbeeld ook over de verhuurmogelijkheden van hun 

woning (47%).

Uitgelicht

Aan makelaars vroegen we van welke diensten zij in de toekomst overwegen die als 

intermediair aan te bieden of hun klanten in te adviseren. Duurzaamheidsadvies (43%) 

en verbouwen en renoveren (35%) werden het meest genoemd. Ook verhuisdiensten 

(14%) kwam naar voren.

Van welke diensten zou je verwachten dat een makelaar 

deze in de toekomst als intermediair aanbiedt?

Van welke zaken zou je verwachten dat een makelaar in de 

toekomst verder verstand heeft?

Aan welk type dienstverlening en/of informatie heb je 

behoefte?
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Heb je weleens vraagstukken rondom je woning en woonsituatie,  

buiten eventuele koop- of verkoopplannen om, die je aan een 

professional zou willen voorleggen?

Ja

Nee51+4951%

49%


