
Be Prepared
Een goede voorbereiding is het 
halve werk.  7 TIPS  om goed te 
vertrekken.

Inman Connect 2020
Inman Connect is BIG. Zo zit 
het programma in elkaar.
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Introductie
Hi there, dit is het Inman Connect magazine 2020

Inman Connect 2020
4.500 deelnemers, 250 sprekers in 4 dagen 

Be prepared
Een goede voorbereiding is het halve werk 

Nice to know
5 tips die handig zijn tijdens de Inman Connect 

Absorb
Inman is veel informatie, heel veel informatie



Introductie
In dit magazine nemen wij je alvast mee naar 

New York en het Inman congres in het bijzonder. 

Hoe beter je je voorbereid, des te leuker en 

waardevoller de reis voor je wordt. Daarom 

nemen wij je mee langs het programma van 

Inman 2020. In Be Prepared vind je praktische 

tips om je optimaal voor te bereiden op de reis 

naar New York. Nice To Know staat vol praktische 

tip voor op het congres zoals wat je aan moet, 

waar je kan lunchen en meer. Hierna krijg je 

van ons in Absorb een plan van aanpak om 

de informatie van het congres om te zetten in 

resultaat. Wij eindigen met Enjoy New York. Want 

nu je er toch bent, is het wel zo gaaf om ook de 

Big Apple te ontdekken en te beleven. 

De informatie in dit Magazine is in 
samenwerking met Edward Kalisvaart, agent 
bij Keller Williams Manhattan NYC, gemaakt.

Enjoy!     
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Met 4.500 deelnemers en 250 sprekers in 

4 dagen is Inman Connect een congres 

van formaat. Huidige en toekomstige 

ontwikkelingen op het gebied van real 

estate, marketing, communicatie en techniek 

worden met je gedeeld. Maar hoe kies je in 

dat programma je weg? Hoe kom jij bij die 

informatie die van waarde kan zijn voor jouw 

makelaarskantoor?

Meest belangrijke zijn de General Sessions, 

volg deze allemaal. Naast de General 

Sessions zijn er dagelijks parallelsessies voor 

brokers, agents, tech en data. Hier wordt 

dieper op de onderwerpen ingegaan. Tussen 

de General Sessions en de parallelsessies 

heb je even tijd om te lunchen in  een van de 

vele gelegenheden rondom Times Square.

Zo zit het programma in elkaar: 

Om ca half 9 start een general session 

Broadway Ball Room. De aanvangstijd kan 

varieren.  

TIP.
Kijk voor het volledige en actuele programma 

op inman.com- agenda of in de Inman 

Connect App.

lightbulb

Inman 
Connect 
2020
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Die sessie duurt tot 12 uur.

Van 12 uur tot ca half 2 heb je tijd om 

te lunchen. In de directe omgeving van 

het congreshotel vind je een keur aan 

restaurants. 

Om ca 2 uur starten de middag sessies. 

Iedere dag is er een ander thema. 

Ieder thema heeft een andere kleur 

in het programma. Je toegangskaart 

geeft toegang tot Agent Connect, Tech 

Connect, Broker Connect, Capital 

Connect. De sessies vinden plaats in de 

Broadway Ball Room of in de kleinere 

zalen in de directe omgeving. De middag 

sessies lopen door tot ca 4 uur.

Programma parallelsessies 

Dinsdag 28 januari

Marketing Connect; een serie how-

to presentaties en dialogen over de 

nieuwste marketing platforms en 

marketingstrategieën. 

Broker Connect: hoe positioneer ik mijn 

makelaarskantoor zodat ik koploper 

wordt en blijf?  

Agent Connect: in de dagelijkse praktijk 

– bruikbare inzichten en handvatten 

voor makelaars. 

Woensdag 29 januari

Indie Broker Connect: hoe run je je 

eigen makelaarskantoor en zet je de 

spotlights op jouw unieke propositie.

Tech Connect: doorkijkjes naar de 

meest innovatieve en krachtige 

technologieën om je bedrijf naar een 

hoger niveau te tillen in 2020. 

Donderdag 30 januari

Teams Track: behaal al je 2020 doelen 

met deze tips om je teams in te richten 

en te structuren. 

Data Track: de meest recente 

inzichten over data: het fundament 

voor je bedrijfsgroei. Data verandert 

de manier waarop we zaken in het 

vastgoed doen, zorg dat je op de 

hoogte bent.

Vrijdag 31:

Capital Connect: follow the money, 

geldstromen zijn bepalend voor de 

richting van je zaak. Waar gaat het 

geld naar toe in 2020 en waarom?   



Be Prepared
Een goede voorbereiding is het halve werk.

tips7 om goed te vertrekken:

Check je paspoort. Het moet geldig zijn 

voor de duur van je verblijf in de VS.

ESTA. Je hebt toestemming nodig om 

in de VS te reizen. Die toestemming 

krijg door aanvraag van een ESTA. 

Kijk hiervoor op https://esta.cbp.dhs.

gov/esta/. Bij de aanvraag moet je 

je paspoort gegevens intikken. Doe 

dat zorgvuldig en check je invoer op 

juistheid. Een verschil tussen een O 

en een 0 kan je zo maar een paar uur 

kosten in een verhoorkamer. 

Sluit een reisverzekering af. Het is 

vervelend als er je iets overkomt, het is 

nog vervelender en vooral erg kostbaar 

als je geen reisverzekering hebt. 

TSA-slot. Zorg voor een koffie met een 

TSA slot. Die koffer kan door de douane 

worden opgemaakt voor controle. 

Zonder dat slot maken ze je koffer ook 

open als ze dat willen, maar dan loop 

je de kans op schade.

Koop een data bundel bij je provider 

of een sim-only kaart in de VS.

Neem voor de eerste dagen dollars 

mee. Natuurlijk kan je overal 

geld opnemen met je bankpas of 

creditkaart. Check voor dat je vertrekt 

wel even de instellingen van je passen. 

Hou er rekening mee dat opnemen van 

geld geld kost.

Volg bij aankomst op het vliegveld de 

aanwijzingen op. Je wordt gevraagd 

wat je komt doen, waar je verblijft 

en hoe lang je blijft. Geef normaal 

antwoord, niets meer en niets minder. 

Humor wordt op zit soort momenten 

niet op prijs gesteld. 

1.

4.

5.

6.

7.

2.

3.
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Op Inman Connect gaat het er vrij informeel 

aan toe. Wij hebben 5 tips die handig zijn om 

te weten:

Als het congres informeel is, mag je 

kleding dat ook zijn.

Amerikanen zijn gewend om in en uit 

te lopen als zij dat willen. Is de spreker 

boeiend, dan blijf je zitten. Ben je er 

wel klaar mee, dan is het geen enkel 

probleem om op te staan en bijvoorbeeld 

naar de start-up alley te gaan voor de 

laatste productontwikkelingen in de real 

estate of bijvoorbeeld te gaan lunchen of 

borrelen.   

Bij binnenkomst van een zaal moet je je 

kaart laten scannen. Als je naar buiten 

gaat, hoeft dat niet. 

Die toegangskaart haal je voordat je 

naar je allereerste sessie gaat op bij de 

registratie desk. Tik daar op een terminal 

je naam in en als het goed is rolt je 

toegangskaart uit de printer.

Hang die toegangskaart aan de oranje 

keycard die je van ons krijgt. Dan zie je 

gelijk wie er nog meer bij de Nederlandse 

delegatie horen.

Nice to 
know
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Maak tijdens de sessies aantekeningen. 

Loop aan het einde van de dag je 

aantekeningen door en omcirkel 

de vijf belangrijkste zaken voor je 

makelaarskantoor.

Laat bij thuiskomst de aantekeningen 

maar even liggen. Je hebt even nodig 

om bij te komen. 

Pak na ca 3 weken je aantekeningen 

er bij. Bekijk wat zo belangrijk is dat 

je het wilt uitwerken en inzetten in je 

organisatie.  

Zet je actiepunten onder elkaar en 

bespreek deze met je team. Betrek ze 

hierbij.

1. 4.

5.

2.

3.
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Absorb
Inman is veel informatie, heel veel informatie. Om 

die informatie voor je te laten werken hebben wij 

concrete tips5



Enjoy New York
New York is een fantastische stad. Hij slaapt nooit, 

het leven gaat 24 uur per dag 7 dagen per week door. 

Wij hebben 3 tips om New York te beleven. nu je er 

toch bent is het wel zo gaaf om ook de Big Apple te 

ontdekken en te beleven. 
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Koop een metrokaart voor een week. Dan kom je 

snel en eenvoudig van a naar b. Met je kaart kan 

je bijvoorbeeld ook met de ferry naar Ellis Island 

en vaar je langs het Vrijheidsbeeld.  

Check voor je gaat newyork.nl. Een Nederlandse 

website boordevol tips en links naar alle 

bezienswaardigheden, sportwedstrijden of gave 

city-tours.

Eten en drinken kan je werkelijk overal. Van een 

hot-dog aan de weg tot een eenvoudige lunch bij 

fastfood ketens als pret-a-manger tot restaurants uit 

alle delen van de wereld.

TIP.
Hou er in de restaurants rekening mee dat de prijzen 

op de uiteindelijke rekening hoger uitvallen. Het 

bedienend personeel moet het hebben van de fooien. 

Die kan oplopen tot 20% bovenop de prijs.   

lightbulb



Difference
Het makelaarssysteem verschilt op essentiële 

punten van het Nederlandse systeem. Voor een 

goed begrip van de sessies van Inman Connect 

hebben wij de belangrijkste verschillen voor je op 

een rijtje gezet.  

Broker - agent systeem

Een agent is een persoon met een onroerend goed 

licency. Agents begeleiden kopers en verkopers 

bij woningtransacties. Een Listing Agent of Sellers 

Agent begeleidt de verkoper. De Buyers Agent 

of Selling Agent begeleidt de koper. Een Listing 

Agent kan niet zelfstandig werken, hij moet werken 

voor een Broker. Een Broker heeft naast een 

onroerend goed licency ook een brokers licency. 

Het belangrijkste verschil tussen een agent en 

een broker is dat een broker een onroerend goed 

bedrijf kan bezitten en agents kan inhuren om voor 

hen te werken. Brokers zijn verantwoordelijk voor 

de acties van hun agents.
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Real estate license per staat

Agents mogen alleen transacties doen in de 

staat waar ze een licency hebben.

Bijvoorbeeld: om Licensed Real Estate 

Salesperson in New York State te worden is 

is een 75 uur cursus en een staatsexamen 

vereist. Na 2 jaar voltijd werkervaring plus 

een reeks van transacties (ervaring volgens 

een punten systeem) kan je het examen 

doen en Real Estate Broker worden. Iedere 

twee jaar is er een verplichte educatie.

Transacties

In ongeveer 80% van de transacties is er 

een Listing Agent en een Buyers Agent 

betrokken. Dual Agency is toegestaan indien 

beide partijen instemmen. Een verkoper 

kan met meerdere Listing Agents tegelijk 

werken. 

MLS – Co-Broker platform

MLS staat voor Multiple Listing System. Dit 

zijn lokale lidmaatschap platformen waar 

Listing Agents hun aanbod presenteren met 

als doel het onder de aandacht te brengen 

van andere brokers. De MLS-database 

bevat actieve listings en historische data. In 

tegenstelling tot de centrale listing van het 

Nederlandse Funda zijn er enkele honderden 

MLS’s in de hele VS. 

Commissie

De woningverkoper betaalt de commissie 

aan de Listing Agent die de woning heeft 

verkocht. Die commissie varieert lokaal 

tussen de 4 en 6% van de transactieprijs. 

De Listing Agent deelt de commissie met 

een Buyers Agent die een koper brengt. De 

marketingkosten zijn voor rekening van de 

Buyers Agent.

Commissie split

Elke Buyers Agent werkt onder een Broker. 

Tussen de Broker en Agents zijn afspraken 

gemaakt over de afdracht van een deel van 

de commissie; de split. De split varieert per 

broker. Bijvoorbeeld: bij Keller Williams is 

de split 70/30. 70% voor de agent, 30% voor 

de broker. Met een limiet op de maximale 

bijdrage. KW NYC heeft een limiet van 

$50,000 per jaar, daarboven is 100% van de 

commissie voor de Buyers Agent. 

Lead Generation

Elke agent is verantwoordelijk voor het 

vinden van kopers en verkopers. De Broker 



brengt de Agent geen klanten maar helpt met 

bouwen van een eigen business. (opleiding, 

marketing/communicatie, juridisch). 

Co-op en condo’s

Een Co-op is een afkorting voor huis-

coöperatie. Bij een huis-coöperatie koop je 

niet een appartement, maar een aandeel in de 

coöperatie. Je wordt dus geen eigenaar van het 

appartement. Bij een Condo wordt je dat wel. 

Met de gedeelde voorzieningen en de daaraan 

gekoppelde kosten. 

I-Buyers

Een huis verkopen kan complex zijn. Het idee 

van een eenvoudigere, handigere en zekerdere 

onroerendgoedtransactie, heeft geleid tot 

een nieuwe manier om huizen te kopen en 

verkopen namelijk iBuyers. IBuyers staat voor 

Instant Buyers. IBuyers gebruiken algoritmen 

om een ideale koopprijs voor het onroerend 

goed te bepalen op basis van vergelijkbare 

eigenschappen om ongezien een aanbieding 

tot koop te doen. Een potentiële verkoper gaat 

naar hun website, vult een formulier in en 

ontvangt een aanbod om hun huis binnen 24 

uur of minder te kopen. De verkoper verkoopt 

niet aan een particulier, maar aan een 

onroerend goed organisatie. De verkoper krijgt 

zonder bezichtigingen een zekere prijs op 

een zeker moment. Voorbeelden van IBuyers 

zijn Open Door, Zillow Offer, Offerpad. Meer 

informatie vind je in de video van Real Estate 

onderzoeker Mike Del Prete: 

www.youtube.com/watch?v=nnd0PxIdqgk.

http://www.youtube.com/watch?v=nnd0PxIdqgk.


New York is gaaf, Inman 
overweldigend informatief. 
Onderga het en geniet van 
de reis. Enjoy!
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