
Zo werkt wensk 

Met wensk kom je eerder in de klantreis. De gehele makelaardij 
richt zich op de 2,7% die wil gaan verkopen. De potentiële 
verkopersleads zitten in de markt waar 19,2% zich bevindt. 
Wensk biedt hiervoor de oplossing.

Eerder in de klantreis 

De voordelen op een rij
- Zichtbaar maken van de vraag naar jouw huis 

- Eenvoudige registratie; gratis en zonder voorwaarden 

- Hoge user experience; gemakkelijk en leuk   

- Gebruiksvriendelijk dashboard  

- Meer leads door hoge clickratio door funnels en conversiepaden  

- Eerder in de klantreis van de verkoper 

Ik drink mijn koffie zwart en ik 

heb ongeveer een uurtje nodig 

om te vertellen hoe het platform 

werkt.   

 

Wil je een afspraak inplannen 

om online een ‘bakje’ koffie te 

drinken? Bel of mail gerust. 

 

Tel.: 06-52285117 

Mail: tjerkpieter@wensk.nl

Gaat verkopen

2,7%

Overweegt te verkopen

19,2%

“Verkopers gaan afwachten en zullen niet 
direct gaan verkopen, maar willen eerst 

de interesse peilen.”

Het makelaarsvriendelijke platform 

waar zoekers & huizenbezitters 

toegang krijgen tot een onzichtbare 

woningmarkt. Een mogelijkheid om 

te kijken of hun huis nog makkelijk 

te verkopen is, om te kijken of er 

ook nog een nieuw huis voor je is.  

 

Wensk is een plek waar woon-

consumenten samenkomen en een 

eerste indruk van de woningmarkt 

kunnen krijgen. Na het oriënteren 

geven ze via wensk aan dat ze 

willen verkopen bij jou als 

aangesloten makelaar bij wensk.

Dit is wensk

Is verkopen interessant?
Als huizenbezitter kun je zien 

hoeveel mensen jouw huis hebben 

bekeken en geliked. Je krijgt 

inzicht in de populariteit van je 

huis, wie wil dat nou niet..  

 

Geen huizenbezitter wil deze 

informatie missen en daarom 

zullen ze zich inschrijven bij wensk.



Overal in het nieuws ziet de woonconsument voorbijkomen 

dat de markt verandert, dat huizenprijzen dalen en rentes 

stijgen. Men wordt onzeker en durft minder snel actie 

ondernemen. Makelaars weten dat dit niet echt nodig is… 

 

Op wensk nemen wij deze onzekerheid weg. De verkoper 

kan anoniem en zonder voorwaarden de interesse peilen in 

zijn of haar woning. Door het geven van een eerste 

inschatting in de woningmarkt wordt deze onzekerheid 

weggenomen. 

 

Deze onzekerheid neemt wensk weg, vroeg in de klantreis, 

zodat ze niet de drempel over moeten bij de makelaar.

Neem onzekerheid bij de verkoper weg

Hoeveel weet jij eigenlijk van je doelgroep?

Heb jij als makelaar ook een gigantisch zoekersbestand 

opgebouwd en doe je hier niet zo veel mee? Dat is natuurlijk 

zonde voor deze waardevolle informatie. Deze zoekers zijn jouw 

toekomstige klanten. Verrijk hun gegevens en geef ze inzicht in 

hun eigen situatie. Laat wensk deze data voor jouw verzamelen 

en neem eerder positie in in de klantreis van deze toekomstige 

verkoper.

De slimme automation
Elke gebruiker die het platform heeft bezocht, wordt door de 

slimme automation van wensk onthouden. Deze gebruiker komt 

met een intentie op het platform en via diverse kanalen worden 

er advertenties getoond aan deze gebruiker. Zodra er een 

mailadres is verzameld, wordt ook via deze manier gevraagd om 

op wensk extra data in te vullen. 

 

Alles is erop gericht om zoveel mogelijk data te verzamelen via 

deze slimme automation. Deze waardevolle data zorgt ervoor 

dat de huizenbezitter in de klantreis aangeeft dat ze mogelijk in 

de toekomstig willen gaan verkopen.

82% 

Vertelt (nog) niet  

dat hij wil verkopen

Wil binnen 

1 jaar verkopen

Jouw database 

Wensk deed kwalitatief onderzoek 
onder zoekers die geregistreerd 
staan bij makelaars. 

Bezit koopwoning

86%

62%

werk je met wensk dan werk je 

in een exclusief werkgebied


