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De stichting VastgoeDcert legt hierVoor 
met haar kwaliteitsregister meDe De basis. 
De nieuwe Voorzitters anne-marie rakhorst 
en Dirk brounen geVen hun Visie op het 
makelaarsVak, Directeur leenDert meijers 
Verschaft waar noDig naDere uitleg.

De makelaar Van nu beschikt oVer 
uiteenlopenDe competenties, staat 
miDDen in De samenleVing en Denkt 
mee met zijn opDrachtgeVer en 
anDere belanghebbenDen.

anne-marie 
rakhorst 

 Dirk brounen 
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Uitdaging Brounen: ‘Ik kende VastgoedCert al 
wel en voelde direct affiniteit omdat ik zelf ook een 
opleider ben aan de Universiteit van Tilburg. Toen ik 
werd gevraagd als nieuwe voorzitter voor het Centraal 
College van Deskundigen ben ik me gaan verdiepen en 
het lijkt me een mooie uitdaging. Het gaat hier om een 
belangrijke beroepsgroep in onze sector.’
Rakhorst: ‘Vanuit mijn rol bij ingenieursbureau 
Search had ik al lang contact met de vastgoedsector 
en we leverden daarvoor uiteenlopende diensten. 
Nadat ik Search verkocht in 2014 heb ik de bewuste 
keuze gemaakt om juist de leegte op te zoeken en 
afscheid te nemen van de vastgoedwereld. Ik wilde 
niet doorgaan op de bekende weg en ben me op de 
wereld van consumentengoederen gaan richten en dan 
met name op de vraag hoe we daar de verduurzaming 
kunnen versnellen. En toen kwam de vraag of ik 
bestuursvoorzitter van VastgoedCert wilde worden. Het 
sprak me aan: Search heeft in het verleden opleidingen 
verzorgd voor makelaars. We leerden daar zelf ook veel 
van.’

groei Meijers: ‘VastgoedCert is voortdurend in 
beweging. Sinds onze oprichting in 2004, nadat 
het Rijk de wettelijke beëdigingsplicht schrapte 
en de brancheverenigingen het zelf moesten gaan 
regelen, hebben we een gestage groei doorgemaakt. 
Inmiddels staan er 7.000 persoonscertificaten uit van 
registermakelaars, verdeeld over de specialismen 
Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed. 
Ook hebben we het de registers voor de assistent- en 
kandidaat-makelaars (A-RMT en K-RMT) onder onze 
vleugels gebracht om zo de instroom meer te kunnen 
reguleren en te faciliteren. Op die manier zijn er nog 
3.000 persoonsregistraties bijgekomen. We stellen 
de beroepscompetentieprofielen vast en de daaruit 
voortvloeiende kwalificatiedossiers en benoemen 
jaarlijks de actualiteiten die nodig zijn om bij te blijven 
in het vakgebied. Instromers moeten daaraan voldoen 
en vervolgens toetsen we jaarlijks of mensen zich nog 
op niveau bevinden. Als het niveau tekort schiet gaan 
de makelaars via een zogenaamd bindend studieadvies 
(BSA) naar een bijspijkercursus. Diverse opleiders 
bieden dat aan. Ons gezamenlijk gedragen doel: steeds 
verder opschuiven in de professionaliteit van de 
makelaar.’
Rakhorst: ‘Voor mij draait alles om deze 10.000 
mensen. Ze staan elke dag op om het verschil te maken 
binnen de vastgoedsector. Ze zijn uitermate belangrijk 
in het leven van anderen doordat zij bijvoorbeeld het 
eerste huis voor starters op de woningmarkt weten 
te bemachtigen. Een makelaar kan veel toevoegen 
in de samenleving en in de transities waar we met 
elkaar voor staan. Vanuit VastgoedCert willen we 
dat nadrukkelijk ondersteunen. Het systeem van 

certificering is dienstbaar aan wat makelaars willen 
betekenen voor de samenleving. Het gaat om hun 
handelingsperspectief, daar richten wij ons werk op.’

Belangrijk werk Brounen: ‘Ik onderschrijf de 
stelling dat het niet zozeer om VastgoedCert zelf gaat 
maar vooral om hoe wij het werk van de makelaar het 
beste kunnen faciliteren. Zowel bij woningen als bij 
bedrijfsonroerendgoed maken mensen bij aankoop 
een zeer belangrijke keuze. Het is heel eervol om daar 
als adviseur bij te mogen helpen. Maar het is niet 
vanzelfsprekend dat iedere adviseur daarbij aan de 
juiste voorwaarden voldoet. Hoe kunnen makelaars 
hun rol het beste invullen: daar komt VastgoedCert 
in beeld. Denkend van buiten naar binnen, vanuit 
de vraag van de samenleving naar de kwaliteit en 
inhoud van de dienstverlening. Doe je dat goed dan 
volgt de waardering ook. De 10.000 mensen die bij 
VastgoedCert zijn aangesloten, bedienen elke dag zo 
maar 100.000 klanten. Wanneer zij als ambassadeurs 
vertellen in hun omgeving wat de makelaar voor hen 
heeft betekend, komen we verder.’

Complex Rakhorst: ‘Het vak van makelaar is 
complex en fors aan veranderingen onderhevig. 
Neem alleen al de verduurzamingsopgave waar we 
in Nederland voor staan. Die heeft op gebouwniveau 
allerlei consequenties, voor energie, isolatie maar ook 
voor de omgang met grondstoffen. Als consument en 
ondernemer heb je dan veel aan een adviseur die daar 
de nodige kennis van heeft.’
Brounen: ‘Ik zie de makelaar als een tolk-vertaler die 
op tijd bijvoorbeeld signaleert wat de gevolgen zijn van 
nieuwe wet- en regelgeving, zoals het voor kantoren 
verplichte C-label in 2023. Dat zal tot heel andere 
vraag- en zoekpatronen in de markt leiden. Maar ook 
in brede zin als de deskundige met je meedenkt over 
hoe je erover pakweg tien jaar bij wilt zitten, privé en 

‘ een makelaar kan 
Veel toeVoegen in De 
samenleVing en in 
De transities waar 
we met elkaar Voor 
staan’
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Anne-MArie 
rAkhorst

Waar kom je vandaan? 
Mijn vader was 
ondernemer en mijn 
moeder galeriehoudster. 
ik ben geboren in 
nijmegen en woonachtig 
in heeswijk-Dinther
Wat houdt je bezig? 
Mensen en hun 
drijfveren 
Aan welk project werk 
je?
Duurzaamheid maar 
dan leuk
Wat wil je bereiken? 
ik wil duurzame 
verandering versnellen 
door de nieuwe 
generatie duurzame 
vernieuwers te 
ondersteunen bij 
het realiseren van 
disruptieve oplossingen 
en daarmee anderen 
inspireren om duurzaam 

te handelen
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
ondernemer
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
tegenover 1 rotte appel 
staan duizend goede
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
eugene 
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
nee daar zijn er genoeg 
van
Waar kunnen ze jou 
voor wakker maken? 
onze zoon, maar wakker 
worden valt niet mee ;-)
Waar ben je bang voor? 
De quoi vous avez peur ? 
hangt bij mij aan de 
muur. kunstwerk van 
Ben een bekende Franse 
kunstenaar. om me te 
herinneren dat bang zijn 
niet nodig is
Wat/wie maakt jou 

boos? 
Polarisatie in plaats 
van gesprek, debat, 
verdieping
Wat/wie maakt je blij? 
kinderen, jeugd, ons 
eigen kind
Waar moet je heel 
erg om lachen? 
Vindingrijkheid
Waar kun je wakker van 
liggen? 
overschat, overvraagd 
worden. ik ben graag wie 
ik ben
Waar ben je trots op? 
op iedereen die het 
verschil maakt. Waar 
dan ook en welke 
context dan ook. Groot 
of klein
Wie is jouw held? 
Pfff ik denk dat we te 
veel helden hebben. 
ik geloof in de kracht 
van communities, van 
samenwerking, van 
mensen

Wat is je favoriete 
muziek? 
Leonard Cohen
Wat is je favoriete sport? 
sinds kort voetbal ;-)
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
in verbinding, groepsdier
introvert of extravert? 
Beide
optimist of pessimist? 
optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Vele, maar als ik echt 
moet kiezen eerlijkheid
Guilty pleasure? 
Chocolade en snoep in 
zijn algemeenheid
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden? 
ik denk dat ze me 
ondeugend, vrolijk en 
lief vinden. het verhaal 
zit in de ondeugendheid
Welk jaargetijde is het 

fijnst? 
Lente
Welk vakantieland? 
italië
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
ik wil graag van bezit 
naar gebruik
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Dat reistijd, wandel of 
sporttijd is 
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
een latte drinken met 
mijn man

ZAkeLijke teruGBLik 
2021
Welk cijfer geef je 2021: 
8
Mooiste moment: 
klein Plastic verbod 
en uPV (producten 
verantwoordelijkheid) 
Matrassen 
Beste zet: 
samenwerken

Mooiste deal: 
Bijna klaar hoop ik. Felyx 
in Parijs
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
Agrarische bijeenkomst 
bij de norbertijnen. 
Met jonge boeren. 
Fantastische opgeleide 
mensen en de 
gevestigde orde op zoek 
naar oplossingen ipv 
problemen



- 263 -vg visie wintergasten ondernemers #23 - 2021- 262 - vg visie wintergasten ondernemers #23 - 2021

zakelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de grote groep ZZP’ers 
voor wie een woning een deel van hun pensioen 
betekent. Dan gaat het om zaken van grote betekenis. 
Een makelaar moet daar verstand van hebben, een 
echte duizendpoot - met elk jaar een poot erbij door de 
juiste scholing en begeleiding.’
Rakhorst: ‘De kennis van de makelaar komt ook op een 
hoger schaalniveau van pas. Neem de discussie over 
de bouw van 1 miljoen woningen in Nederland. Hoe 
brengen we vraag en aanbod bij elkaar? Weten we echt 
wat mensen verlangen? Als er een partij is die weet 
waar de behoeften liggen - gesteund door de inzet van 
digitalisering en Big Data - dan zijn dat de makelaars 
wel. Zij kunnen met die kennis actief partijen in de 
sector benaderen, aan publieke en private zijde.’

leren Brounen: ‘Met het beroep van makelaar is 
een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid 
verbonden. VastgoedCert kan daar mede de basis voor 
leggen door makelaars te stimuleren voortdurend 
aan zichzelf te werken. Leren is leuk! Tegelijkertijd 
is het volgen van de goede opleidingen niet gelijk 
aan een greep doen in de koekjestrommel en alleen 
maar pretcursussen volgen. Het is aan ons om aan 
te geven welke vaardigheden belangrijk zijn en hoe 
de makelaars daarin zelf kunnen investeren, door 
de goede opleidingen te volgen. Het is net als op de 
universiteit: ook daar heb je plichtvakken die nu 
eenmaal iedereen moet volgen. Dat is het sterke van 
de formule van VastgoedCert: iedereen wordt getoetst 
en indien nodig bijgespijkerd om weer op niveau te 
komen.’

Strategie Rakhorst: ‘Eind oktober hebben we een 
strategische sessie gehouden over de toekomst van 

VastgoedCert. We hebben de positie van VastgoedCert 
goed besproken mede in relatie tot de dienstverlening 
van de makelaar en het bredere maatschappelijke 
debat.’
Brounen: ‘Een intensieve dag waar ik veel 
eensgezindheid proefde over onze rol. VastgoedCert 
kan het CBR van de makelaardij worden; een club waar 
je niet iedere dag reclame voor hoeft te maken maar 
die er wel voor zorgt dat iedereen geschoold en vaardig 
de weg opgaat. Je komt de chauffeurs tegen op de weg: 
zij moeten het laten zien. Ook de bij ons betrokken 
brancheverenigingen hebben daarin een rol. Zij sturen 
de chauffeurs als het ware de weg op. Het belang van 
samenwerking werd daarom volop onderschreven. Ik 
zou het leuk vinden wanneer dit enthousiasme ook 
overslaat de komende tijd op de makelaars zelf en met 
name op hen die overwegen zich te laten certificeren. 
Dat ze eraan willen meewerken - om de vergelijking 
nog maar eens door te trekken - dat het veiliger wordt 
op de weg. En dat zij daar ook een actieve bijdrage aan 
willen leveren.’
Rakhorst: ‘Wij willen een aantrekkelijk programma 
aanbieden met daarbij de uitnodiging om vooral mee te 
doen. VastgoedCert zet in op de begeleiding van mensen 
die goed zijn in hun vak en die professionaliteit zelf ook 
willen bevorderen. De toetsing die door VastgoedCert 
plaatsvindt, is vooral gericht op het verder brengen van 
mensen en ze te kwalificeren voor het werk dat ze doen. 
Inclusiviteit staat daarbij voorop.’
Brounen: ‘Met als uiteindelijke bedoeling dat 
de samenleving het verschil gaat zien tussen 
gecertificeerde en niet-gecertificeerde makelaars.’ 

Dirk Brounen

Waar kom je vandaan? 
Geboren in Vaals, maar 
inmiddels ruim 12 jaar 
meer dan thuis op het 
Brabantse platteland 
van oosteind
Wat houdt je bezig? 
ik beleef erg veel 
plezier in mijn werk als 
wetenschapper. Daar 
steek ik veel tijd en liefde 
in. Daarnaast leef ik een 

heel rustig leven en ben 
ik vooral graag thuis met 
mijn vrouw en kinderen. 
Zij zijn mijn passie
Aan welk project werk je? 
Als wetenschapper 
werk ik altijd aan 
meerdere projecten 
tegelijkertijd. Momenteel 
werk ik veel aan zeer 
praktisch onderzoek 
op het vlak van 
woningverduurzaming 
(kosten en baten), en 

beleef ik lol aan het 
opzetten van volledig 
online lesprogramma’s 
voor drukke mensen uit 
de praktijk
Wat wil je bereiken? 
ik wil graag een positief 
verschil hebben gemaakt 
in maatschappelijke 
dilemma’s. Zo heb ik in 
het verleden gewerkt 
aan het verbeteren 
van executieveilingen, 
heb ik een populair 

boek geschreven over 
financiële keuzes in het 
huishouden, en werk 
ik nu aan prikkels om 
de verduurzaming van 
woningen te versnellen
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
ik hoop dat we een 
toekomst kunnen 
organiseren waarin 
de mooi kansen voor 
volgende generaties gelijk 
verdeeld blijven. Dat 

betekent een toekomst 
waarin klimaatproblemen 
nu worden aangepakt en 
een toekomst waarin de 
kloof tussen kansrijken en 
kansarmen beperkt wordt
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
eerst priester, later 
geschiedenisleraar
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Dat geduldige mildheid 
meer oplevert dan een 
snel en fel oordeel
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Van mijn vrouw
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
Zeker niet (wie stopt 
met twijfelen, stopt met 
leren)
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Laat mij maar gewoon 
liggen
Waar ben je bang voor? 
Voor grote hoogten (en 
diepe dalen)
Wat/wie maakt jou 
boos? 
Boos wordt ik zelden, 
maar ik stoor me snel 
aan onbeleefdheid
Wat/wie maakt je blij? 
jeugd in alle vormen 
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
Mijn moeder heeft 
ijzersterke humor
Waar kun je wakker van 
liggen? 
Volle maan
Waar ben je trots op? 
Mijn dochter en zoon
Wie is jouw held? 
Die heb ik niet, maar 
Mathieu van der Poel is 
wel een god
Wat is je favoriete 
muziek? 
Mijn play list is zeer 
eclectisch (Maneskin 
luister ik momenteel 
vaak)
Wat is je favoriete sport? 
Fietsen in alle varianten
Ben je een einzelgänger 

‘  ik zie De makelaar 
als een tolk-
Vertaler Die op tijD 
signaleert wat 
De geVolgen zijn 
Van nieuwe wet- en 
regelgeVing’

of een groepsdier? 
einzelganger
introvert of extravert? 
introvert
optimist of pessimist? 
optimist
Welke eigenschap 
waardeer je in je partner? 
Zij is eerlijk en scherp 
Guilty pleasure? 
ik schaam me nergens 
voor
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden? 
Geen idee, ik ben daar 
niet bij
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
herfst
Welk vakantieland?
italië
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
een 20-jarig lichaam
Waar wil je vanaf? 
3 kilo
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
rust
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Langs de kust zwerven

ZAkeLijke teruGBLik 
2021
Welk cijfer geef je 2021: 
8,5
Mooiste moment: 
Gele trui winst van 
Mathieu van der Poel 
Beste zet: 
Paard c5
Mooiste deal: 
ik deal niet
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
ik ben niet zakelijk 
genoeg hiervoor
Grootste irritatie: 
Coalitie gedraal
Leukste spontane 
ontmoeting: 
op campus met mijn 
studenten
Beste speech: 
Daniel kahneman - ruis
Beste zakenboek: 
Daniel kahneman - ruis
  


