
 

 

 

 

 

Mijn naam is Karin Hoorn. In 2006 heb ik Futurus 
opgericht. Onder deze naam zet ik mijn ervaring, kennis en 
contacten in bij de advisering van woningcorporaties, 
overheden, projectontwikkelaars, makelaars en de 
consument. 
 
Dankzij mijn opleiding tot bouwkundig ingenieur en tien jaar 
werkervaring als makelaar bij een groot kantoor in de 
Zaanstreek ben ik in staat om als woningmarktconsultant 
op te komen voor de consument, mee te denken met de 
opdrachtgever, creatieve en toekomstgerichte oplossingen 
aan te dragen en te adviseren over de eventuele 
bouwkundige uitvoering. 
 
Als makelaar heb ik een diep inzicht in de regionale en 
provinciale woningmarkt opgedaan. Om het contact met de 
woonconsument te behouden zal ik naast mijn 
advieswerkzaamheden als lid van de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars taxaties blijven uitvoeren en de 
consument begeleiden bij de aankoop van een woning. 
 
De ontwikkelingen in de woningmarkt hebben mij altijd al 
geboeid. Toen ik op 23-jarige leeftijd met mijn diploma op 
zak solliciteerde bij een grote Noord-Hollandse 
projectontwikkelaar, zat er helaas nog iets te weinig 
‘bagage’ in mijn rugzak. Nu kan ik in het relatief nieuwe 
beroep woningmarktconsultant de in vele jaren opgedane 
ervaring, kennis en contacten met consumenten en 
marktpartijen combineren. Binnen Futurus valt dit alles op 
zijn plaats. 
 
Ideologie is voor mij een belangrijke drijfveer. Een stabiele 
woningmarkt is niet alleen in het belang van de consument, 
ook de overheid, corporaties en andere marktpartijen 
hebben hier voordeel van. Deze missie maakt mijn werk 
dankbaar en boeiend. Het contact met de woonconsument 
is bovendien een verrijking op zowel het persoonlijke als 
het zakelijke vlak. Het vormt daarmee een goede basis 
voor elke adviesopdracht. 
 
Als woningmarktconsultant ben ik onafhankelijk. Hierdoor 
ben ik in de gelegenheid om voor meerdere 
opdrachtgevers werkzaam te zijn, zonder dat het 
achterliggende belang van het verkrijgen van een 
verkoopopdracht een rol speelt. De opdrachtgever is dus 
verzekerd van een objectief en onafhankelijk adviestraject. 
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