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M a r c e l  a r e n d s e n
ALGEMEEn dIRECTEuR 

Het is beangstigend 
wat mensen bereid 

zijn te betalen
voor stenen
‘Utrecht is echt booming. De omloopsnelheid is hoog 

en we maken veel doelpunten, maar financieel-
technisch is het een drama. In deze markt is niemand 

blij. De koper niet, omdat hij weet dat hij te veel
betaalt. De verkoper niet, omdat hij vindt dat hij nog 

meer winst zou moeten maken. En de makelaar
ook niet, omdat die veel meer moet doen

voor minder courtage.’

M a r c o  va n  d i g g e l e n
vESTIGInGSdIRECTEuR BOG
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Belangrijkste moment 
voor Brecheisen? 
Aankoop van ons hoofd-
kantoor op de Maliebaan 2 
na 45 jaar bestaan.
 

Terugblik
2017

top 3-projecten
1.  Aankoop beleggings-

transactie Cartesiusdrie-
hoek, 326 woningen. 

2.  Verkoop beleggingstrans-
actie Lomanlaan 55, 105 
appartementen.

3.  Verhuur-/Verkoopop-
dracht Wonderwoods op 
Jaarbeursplein, naast 
Centraal Station, na een 
pitch van 28 kandidaten.

 

Wat Was de grootste 
les van dit jaar? 
Met positiviteit en vertrou-
wen uitstralen kun je jezelf 
tot grote hoogte brengen.
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BSc, BRE, MSc, MSRE, MRICS, RM, en RT. Dit 
indrukwekkende rijtje titels op zijn visitekaartje tekent 
Marcel Arendsen. Een gedreven ondernemer die niet 
stil kan zitten, van een goed gevecht houdt en altijd de 
beste wil zijn. Maar ook iemand met oog en hart voor 
zijn klant. Eigenlijk wilde hij profvoetballer worden. 
Maar toen hij op zijn 21e stage liep bij makelaar 
Brecheisen bleef hij plakken. Toen de directeur zes 
jaar later met pensioen ging, nam Marcel de tent over. 
Jeugdige overmoed? Hij noemt het liever onderne-
mersgeest. De afgelopen jaren breidde hij de zaak uit 
naar zes vestigingen, waaronder eentje op Ibiza. Die 
laatste is om hem bezig te houden als hij daar op va-
kantie is. Anders gaat-ie zich vervelen. ‘Ik lig nooit op 
een strandbed, maar zit altijd op het hoekje. Klaar om 
met iedereen een praatje aan te knopen’, lacht hij. 

Uit dergelijke contacten groeien vaak businessop-
portunity’s, want Arendsen heeft een neus voor zaken 
én voor de markt. ‘In februari 2008 zagen we in onze 
tweewekelijkse analyses van de markt een mega-kuil 
in de weg. Dat was een signaal dat er iets niet klopte. 
We hebben toen meteen radicaal ingegrepen door 
de koe van de staart af te knippen. Adviseurs raad-
den ons aan om gas terug te nemen met een bepaald 
percentage. Ik ben daar zelfs nog 25 procent onder 
gaan zitten. Dat is ons geluk geweest.’ Ook doet 
Brecheisen bewust aan risicospreiding: woningen en 
bedrijfspanden, bestaande bouw en nieuwbouw, koop 
en huur. Als partner van HypotheekNet heeft het 
bedrijf bovendien de vinger aan de pols als het gaat 
om kredietwaardigheid van klanten. 

Terwijl makelaars in de crisis bij bosjes 
failliet gingen, bleef Brecheisen makelaars 
stevig in het zadel. Dit jaar is het beste 
jaar ooit en volgend jaar worden dub-
bele cijfers verwacht. Het geheim volgens 
Marcel Arendsen: ‘De meeste makelaars 
werken en denken als een makelaar. Wij 
maken strategische plannen.’_

Marco van Diggelen (links) & Marcel Arendsen zijn gefotografeerd in de Utrechtse binnenstad

de meeste
makelaars

werken en denken 
als een makelaar. 

wij maken
strategiscHe 

plannen
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‘Johan Cruijff was een inspirerende 
persoonlijkheid. Een leider en een groot 
sportman, die door zijn visie en inzichten 
veranderingen kon bewerkstelligen op veel 
gebieden. Die gelaagdheid heeft ervoor 
gezorgd dat ik op verschillende momen-
ten door verschillende aspecten van hem 
geraakt ben. Je zou kunnen zeggen dat ik 
met hem meegegroeid ben.

Aanvankelijk inspireerde hij mij met zijn 
voetbalinzichten en voetbalkwaliteiten. Op 
latere leeftijd verschoof mijn interesse naar 
zijn leiderschap en zijn zelfverzekerdheid. 
Ook had  ik grote bewondering voor zijn be-
trokkenheid bij de jongere generatie en zijn 

inzet om sport voor iedereen toegankelijk 
te maken. Dat hij die projecten financierde 
vanuit zijn eigen stichting, maakt hem een 
goed voorbeeld van “iemand die doet wat 
hij zegt en zegt wat hij doet”. En dan zijn er 
nog zijn legendarische uitspraken. Eentje 
die ik zelf regelmatig gebruik is: “Je gaat 
het pas zien als je het doorhebt.”

Ook tactisch gezien kan ik in mijn werk veel 
van Cruijff leren. Ons werk is net topsport. 
Je moet allround zijn, een teamplayer, snel 
kunnen schakelen, goed kunnen analyse-
ren en inschattingen kunnen maken. Wij 
zijn de middenvelder die de bal de juiste 
richting geeft en wij spelen op balbezit. 

inspiraTie
bron
_ Johan Cruijff

Daarbij gaan wij uit van onze eigen kracht, 
visie, mogelijkheden, kennis en kwalitei-
ten – zowel die van onszelf als die van de 
collega’s. Een goede speler is niks zonder 
een goed team! Door teamwork worden 
de aanwezige kwaliteiten versterkt en met 
elkaar verbonden. Daarmee creëren we 
extra toegevoegde waarde voor opdracht-
gevers. Deze waarden zetten we breed en 
persoonlijk gericht in. Oftewel: Brecheisen 
“Geen Plek Zoals Hier.”’

Marco van Diggelen
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oorlogsgebied weer in.” Sommige partijen zitten in de 
loopgraven, andere trekken de tent over hun hoofd. Ik 
zeg: “We marcheren het bos in, en er weer uit!” Die in-
stelling probeer ik over te brengen op het hele bedrijf.’

Wat is er zo leuk aan de vastgoedWereld?_Mar-
cel Arendsen: ‘In deze wereld moet je niet zozeer 
van vastgoed houden, als wel van de mensen die het 
betreft. Het verhaal achter de mensen, dat is wat mij 
boeit. En zorgen dat die mensen op de juiste plek 
landen. Daarom hebben onze woningmakelaars aan 
het eind van een woningbezichtiging een verplicht 
“bankgesprek”. Even met de klant in de huiskamer 
of aan de keukentafel de bezichtiging doornemen 
met een bakje koffie om te horen wat hij of zij precies 
zoekt. Als je elkaar in de ogen kijkt, ontstaan de leuk-
ste gesprekken en zelfs vriendschappen. Dat kost extra 
tijd, maar je kunt mensen daarna wel beter adviseren.’ 

hoe zou jij de utrechtse vastgoedmarkt karak-
teriseren?_Marcel Arendsen: ‘Die is echt booming. 
Beleggers van over de hele wereld komen momenteel 
naar Utrecht. Zowel in de woning- als de kantoren-
markt is er sprake van enorme schaarste. We hebben 
469 koopwoningen in de aanbieding voor 35.000 
koopwoningzoekenden. Dat leidt tot prijzen die 
ik niet eens kan uitrekenen. Een paar jaar geleden 
betaalde je in het centrum van Utrecht 4000 euro de 
meter. Nu betaal je dat in het allerslechtste gebied!  
Onze collega-makelaars in Twente geloven mij niet als 
ik zeg dat wij de woningen hier per opbod verkopen 
en verhuren. In de jaren negentig heb ik meegemaakt 
dat mensen elkaar de hersens insloegen op het tuin-
pad. Dat zie je nu weer gebeuren.’

dat klinkt als een Walhalla voor makelaars.
Marcel Arendsen: ‘Dat is het absoluut niet. De om-
loopsnelheid is hoog en we maken veel doelpunten, 
maar financieel-technisch is het een drama. In een 
minder goede  markt deed ik zes bezichtigingen voor 
een huis. Nu zijn dat er zestig, omdat de verkoper het 
onderste uit de kan wil hebben.’

hoe zie jij de toekomst van utrecht?_Marcel 
Arendsen: ‘Ik maak me zorgen. Er komen niet veel 

een zondagskind in makelaarsland?_Marcel 
Arendsen: ‘Absoluut. Mijn moeder noemde mij al zo, 
en zo voel ik mij ook. Ik heet Marcel. Als je het snel 
zegt is het “mazzel”. Als je ergens positief in staat, 
komt het altijd goed. Ik heb nog nooit een plan gehad 
wat niet gelukt is.’

is dat alleen geluk?_Marcel Arendsen: ‘Het is ook 
heel hard werken! Ik werk van ’s morgens acht tot ’s 
avonds elf. En ik ben leergierig. Ik heb alle studies 
gedaan die er op mijn vakgebied zijn, steeds op het 
hoogste niveau. Als ik ’s avonds thuiskwam, ging ik 
nog tot drie uur studeren. Maar ik wist waar ik het 
voor deed en vond het leuk, dus dat gaf energie.’

je Bent niet alleen makelaar, maar ook Bedrij-
vendokter. je koopt failliete retailBedrijven op 
en geeft ze een tWeede leven. had je het nog niet 
druk genoeg?_Marcel Arendsen: ‘Mensen zeg-
gen vaak dat je je op één ding moet focussen, maar 
daar geloof ik niet in. Ik word getriggerd als iemand 
zegt: “Dat kan écht niet…!” We hebben een keer 65 
schoenenwinkels gekocht om te herstructureren. In 
die branche geldt: 4,2 procent van de mensen die 
binnenlopen, koopt iets. Iedereen vindt dat doodnor-
maal. Ik niet. Dus heb ik in elke vestiging duidelijk 
zichtbaar een beveiliger neergezet. De deur ging dicht 
als er tien klanten binnen waren. Ging er eentje weg, 
dan deed de beveiliger de deur open en mocht er weer 
iemand naar binnen. Dat wekte de nieuwsgierigheid. 
Het resultaat: lange rijen voor de deur en het percen-
tage klanten dat iets kocht, schoot omhoog naar 34 
procent. Out of the box denken vind ik leuk.’

Wat is het geheim van succes?_Marcel Arendsen: 
‘Geloof in jezelf! Als je dat doet en het volhoudt, creëer 
je de energie die nodig is om je doelen te halen. In 
2008 tijdens de crisis moest ik mezelf ’s avonds echt re-
setten. Ik zei toen vaak tegen mezelf: “Ik wil niet failliet 
gaan.” Tot ik besefte dat dat een negatieve wens is. Je 
moet niet benadrukken wat je niet wilt, maar wat je

klinkt easy. is het dat ook?_Marcel Arendsen: 
‘Lang niet altijd. Maar ik houd wel van een goed 
gevecht. Mijn kinderen zeggen wel eens: “Pap gaat het 
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woningen bij, dus de krapte zal alleen maar toene-
men. Met de randgebieden erbij zijn er 60.000 men-
sen die een koopwoning zoeken. Dat zijn hongerige 
bijen die ergens op springen. Het is beangstigend wat 
mensen bereid zijn te betalen voor stenen. Tel daarbij 
op de lage rente en het overheidsbeleid van verplicht 
aflossen, en je hebt het recept voor massahysterie. 
Wij verkopen dingen aan beleggers fors boven de 
leegwaarde. Dat is niet gezond.’

Wat is je advies voor professionele spelers in 
dit veld?_Marcel Arendsen: ‘Zorg dat je de loan-to-
value acceptabel houdt. De goede tijd komt weer ten 
einde en dat gaat sneller dan we denken. Als de markt 
een flinke dip krijgt – en die komt er – moet je zorgen 
dat je niet geknipt en geschoren gaat worden door de 
bank.’

Wanneer verWacht je die dip?_Marcel Arend-
sen: ‘Rond 2021. Doordat banken vanaf oktober 
2016 commercieel vastgoed niet langer dan vijf jaar 
financieren, krijgen mensen die nu onder water staan 
over vier jaar hun pand niet meer geherfinancierd. 
Daardoor zal er meer vastgoed op de markt komen, 
waardoor de prijzen dalen. Verstandig dus om nu 
goed af te lossen en je overcash niet te gebruiken om 
een feestje te organiseren.’

Op dit moment schuift collega Marco van Diggelen 
aan in het gesprek. Als vestigingsdirecteur BedrijfsOn-
roerendGoed (BOG) staat hij stevig met beide voeten 
in de Utrechtse vastgoedklei. Hij bevestigt het beeld 
van Brecheisen makelaars als een ondernemende club 
met een enorme drive die zichzelf steeds opnieuw 
weet uit te vinden. ‘Er zijn niet heel veel grote make-
laarskantoren meer. Wij bestaan nog steeds. Dat heeft 
alles te maken met de vibe hier op kantoor. Mensen 
die op bezoek komen zijn wel eens verbaasd over wat 
we allemaal doen en hoe snel het gaat.’

hoe is de markt voor Bedrijfsonroerend goed?_
Marco van Diggelen: ‘Wij kennen drie hoofdgroepen: 
bedrijvenmarkt, kantoren, horeca en winkels. Dat zijn 
heel verschillende takken van sport met heel verschil-
lende ondernemers. Overal kun je zeggen: het is een 
verhuurdersmarkt; weinig aanbod en veel vraag. Ten-
minste, in het centrum. De vraag is ook diverser dan 
vroeger. Er is behoefte aan grote en kleine kantoren. 
Ook zie je dat er nieuwe contracten gesloten worden 
voor bestaande locaties voor de lange termijn. Eige-
naren heronderhandelen voor een betere huurprijs, 
maar daar dóén ze dan ook wat voor: een upgrade, 

meer faciliteiten. Eigenaren willen tevreden huurders 
hebben. Dat is nieuw. De markt buiten het centrum 
is beduidend moeilijker. Daarom zijn we volop bezig 
met nieuwe ontwikkelingen en de transformatie van 
bedrijfspanden naar wonen. Nieuwegein loopt daarin 
voorop.’

Wat vind je leuk aan jouW functie?_Marco van 
Diggelen: ‘De diversiteit. ’s Morgens ben je bezig met 
een pand van 50 m2, ’s middags zit je aan tafel voor 
20.000 m2. Om een zoekopdracht goed in te kunnen 
vullen, moet je elk bedrijf van a tot z leren kennen. 
Dat is een intensief traject. Zeker omdat ik gemiddeld 
met zo’n dertig à veertig projecten tegelijk bezig en als 
iemand belt moet je alle details paraat hebben. Dat is 
continu schakelen.’ 

Wat is jullie doel voor 2018?_Marco van Digge-
len: ‘We hebben als bedrijf al vele mijlpalen gehad en 
we staan in alle belangrijke lijstjes. In 2014 en 2015 
hoorden we tot de beste makelaars van Nederland. 
We staan al jaren in de top 10 van grootste makelaars 
en onlangs stonden we in de top 10 van beste nieuw-
bouwmakelaars. We zoeken het nu vooral in waarde-
ring van onze klanten.’

hoe passen jullie je aan de veranderende markt 
aan?_Marco van Diggelen: ‘We hebben de marketing 
radicaal omgegooid. Onder het motto “Geen Plek 
Zoals Hier” gaan we volledig focussen op tevreden 
klanten. Daarbij steken we onze nek uit. Geen ver-
plichte courtage meer. De klant bepaalt zelf hoeveel 
hij ons betaalt. Een jaar proefdraaien met dat concept 
heeft geleerd dat we daar niet slechter van worden. 
Integendeel. De nieuwe aanpak betekent ook een 
andere benadering van klanten. We dragen geen pak 
meer, want dat schept afstand. Het is trui en spijker-
broek, je en jij. De meeste klanten kunnen dat wel 
waarderen. Ook de schriftelijke benadering is anders. 
In plaats van wervende teksten waarin we panden 
aanprijzen, spreken we nu direct de klant aan met ge-
richte vragen: “Bent u op zoek naar een leuke etage in 
het centrum of een parkeerplek op eigen grond?” Dat 
zorgt ervoor dat mensen zich in een bepaald profiel 
herkennen. Om de echte vraag van de klant boven te 
krijgen, gaan we ook over op een nieuwe entourage. 
Bij onze nieuwe vestiging in Leidsche Rijn kom je 
binnen in een grote woonkeuken. De klant mag zelf 
zijn koffie pakken. Gesprekken vinden plaats aan de 
keukentafel. Dat nodigt uit tot praten, en het is verras-
send wat daar uitkomt en hoe open mensen dan zijn. 
Zo blijven we steeds vernieuwen.’

vooruiTblik 
2018

Belangrijkste uitda-
ging?
Het succes van 2017 
overtreffen! 

Wat gaan jullie in 2018 
anders doen?
Alles! Volgens ons nieuwe 
motto ‘Geen Plek Zoals 
Hier.’

Wat staat er voor 2018 
op stapel? 
-  Beleggingstransactie van 

209 appartementen in 
Utrecht.

-  Vele honderden nieuw-
bouwwoningen verkopen 
en verhuren aan particu-
lieren in de regio Utrecht.

-  Diverse transformaties 
van kantoor naar wonen.

 


