
Presentatie bizLocator Leuven



In november 2017 ondertekende Stad Leuven de Intentieverklaring om deel te 
nemen aan het project “bizLocator”



Engagement: 
• bizLocator lanceren in Stad Leuven
• de dienstverlening garanderen na het beëindigen van het project
Lancering:
• Startmoment waar alle vastgoedmakelaars uitgenodigd werden
• Makelaars werd gevraagd zich te engageren in bizLocator



De widget van bizlocator staat op de website “Leuven voor ondernemers”,
men krijgt onmiddellijk het aanbod van professioneel vastgoed in Leuven te zien.



Eén van de opdrachten van de afdeling Economie en Handel is trachten 
de vraag naar en het aanbod aan leegstaand bedrijfsvastgoed te matchen. 

Het leegstaand vastgoed waarover we spreken bij 
bizLOCATOR

• Handelspanden
• Horecapanden
• Industriële gebouwen/Magazijnen/Logistiek
• Kantoorruimte
• Perceel/Bedrijfskavel/Grond



Over welk soort vastgoed zijn we goed 
geïnformeerd?

Handelsruimtes:
• Jaarlijkse inventaris 
• Uitgevoerd op het terrein
• te raadplegen op de website

Leegstand en verwaarlozing: 
(meer dan 500 m²)
• Eigen survey
• Te raadplegen op de website



Naar alle andere leegstaande bedrijfsruimtes moeten we zelf
op zoek gaan

• surveys op het terrein 
• via de verschillende sites van lokale vastgoedmakelaars en vastgoedsites. 

• Een erg tijdsintensief werk
• Levert niet altijd het beoogde resultaat op



VRAAGZIJDE
Wie is er op zoek naar ruimte? 

Ruimtezoekers komen vaak niet als eerste bij ons terecht

Ze hebben al heel wat andere paden bewandeld vooraleer ze bij ons komen. 

Voor sommige vragen is er geen aanbod en omgekeerd, voor sommige
aangeboden ruimtes is er geen  vraag.

Er is een gebrek aan een accuraat overzicht van aangeboden ruimtes.



DE VASTGOEDMAKELAARS

De lokale vastgoedmakelaars werken voornamelijk voor de aanbodzijde.
Ze hebben een leegstaand pand waarvoor ze op zoek gaan naar een klant.

Ze doen dat via geijkte communicatiekanalen:
• hun etalage
• een website
• Affichering
• in het beste geval een gedrukt document.

Wat ze niet doen:
• actief op zoek gaan naar ruimtevragers

Makelaars hebben geen overzicht van ruimtevragers en bijgevolg is er vaak ook geen
ideale match.



Partner van bizLocator

Vanuit stad Leuven wilden we heel graag participeren aan bizLocator
(een neutraal platform) omdat hier een poging ondernomen wordt om een antwoord te
bieden aan:

- Het gebrek aan centralisatie van data over beschikbare ruimte
- Het gebrek aan overzicht wie de aanbieders zijn in een regio/gemeente
- matige dienstverlening naar de ondernemer toe

Het is altijd moeilijk om een goed overzicht te krijgen van vastgoedinfo. Op de vraag “Hoeveel
bedrijfsruimte is er in Leuven op dit moment?” hebben we nog steeds geen goed antwoord.
We hopen op termijn dat we een veel beter zicht krijgen op de effectieve vraag naar ruimte
om te ondernemen



Tot nog toe hebben we niet alle troeven die bizLocator biedt ten volle benut.
Vooral met de data die kunnen gehaald worden uit bizMart is er nog niet veel gebeurd.

Hoewel het aantal panden dat op de website aangeboden wordt gestaag groeit,
is het aanbod op de website verre van compleet.

Het succes van bizlocator hangt af van het aantal panden dat getoond wordt op de website.

De vraag naar informatie vanuit de markt groeit met de groei van het aanbod op de website.

Alles hangt af van de verschillende actoren en van hun bereidheid om op duurzame
wijze samen te werken door zich voluit achter het initiatief te scharen en bij te
dragen tot het creëren van een positieve dynamiek.

Hoe beter dat deze samenwerking gaat, hoe meer aanbod er op bizLocator verschijnt,
hoe interessanter bizLocator wordt voor de iedereen.

DE PRAKTIJK



De grotere vastgoedspelers hebben zich achter het initiatief geschaard, maar bij de lokale 
vastgoedmakelaars is er zeker nog marge om in te stappen in het verhaal. Hiervoor zullen bizLocator en de 
stad verder moeten samenwerken om aanbieders te overtuigen.



“bizLocator” is de “immoweb” 
voor ondernemers op zoek naar 
bedrijfsvastgoed in Vlaanderen en 
zal weldra het grootste aanbod 
bevatten.”



Vragen


