
‘De mooiste deals zijn de deals
waar je samen aan werkt’

Oog voor mensen en ondernemerschap. Die aanpak heeft Savills 
ver gebracht. Met de oprichting van een digitaal platform gaat 
het bedrijf vol de nieuwe tijd in. Maar één ding blijft bij alle 

verandering fier overeind: Property starts with people. 
‘Ons vak gaat vooral over mensen.’ 

Acht jaar geleden begon Lot van der Sluijs als HR manager 

bij Savills. Nu is ze als Director Operations niet alleen 

verantwoordelijk voor HR, maar ook voor IT, Finance en 

Marketing. Daarnaast is ze lid van het MT. Een uitdagende 

functie, want Savills is als internationale vastgoedondernemer 

constant in ontwikkeling. Ze voelt zich thuis in de cultuur van 

ondernemerschap waarin goede mensen en ideeën alle ruimte 

krijgen. Doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt is niet 

alleen goed voor de medewerkers, maar ook voor het bedrijf, is 

haar overtuiging. ‘Het kan zijn dat iemand aangenomen wordt op 

een bepaalde functie, maar als gaandeweg blijkt dat iemands passie 

of talent ergens anders ligt, dan kijken we hoe we daar invulling 

aan kunnen geven. Dat vind ik een van de leukste onderdelen van 

mijn werk: inzetten op kwaliteiten van mensen en zorgen dat ze 

zich bezig kunnen houden met de dingen waar hun hart sneller 

van gaat kloppen. Die aanpak zorgt voor een 

gemotiveerd team waar mensen met plezier 

werken, en dat vertaalt zich ook in de resultaten.’

Interne communIcatIe

Toen Lot bij Savills begon, werkten er 55 mensen. Nu zo’n 140. 

‘Een mooie grootte’, vindt ze. ‘Dit formaat staat garant voor 

korte lijnen, maatwerk en persoonlijke aandacht voor klanten en 

medewerkers. Die cultuur willen we graag bewaken. Onze missie 

is niet voor niets Property starts with people. Ons vak gaat niet 

alleen over stenen, maar vooral over mensen. Alles wat we doen, 

is gericht op de persoonlijke relatie. Die persoonlijke aanpak is de 

kracht van Savills, dus daar zijn we zuinig op.’ 

Om het ‘wij-gevoel’ in de groeiende organisatie te bewaren en 

gezamenlijke trots te kweken, zet  Savills sterk in op interne 

communicatie. Zo maakt het bedrijf bewust de beweging ‘van Ik 

naar Wij’ en worden de succesverhalen geregeld gedeeld. Een mooi 

voorbeeld is de presentatie van de collega’s van kantoor Utrecht. 

Na twintig jaar met één vestiging in Amsterdam waagde Savills 

vorig jaar zomer de sprong naar Utrecht met de opening van een 

tweede vestiging: in het nieuwe WTC bij het nieuwe Centraal 

Station. Een heel avontuur, zo bleek uit de presentatie van het 

tweetal dat van daaruit de Utrechtse markt bestormt. Maar de 

eerste successen worden inmiddels geboekt. ‘Mooi om dat met 

elkaar te delen’, vindt Lot. ‘Dan zie je dat geen enkele van de 

successen door mensen in hun eentje wordt geboekt. Het is altijd 

teamwork. We hebben elkaar keihard nodig.’

Wat Is voor jou een mooIe deal? 

‘De mooiste deals zijn de deals waar je met meerdere afdelingen 

aan hebt gewerkt. Neem de ‘5 Keizers’, waarvoor wij de eigenaar 

hebben geadviseerd bij de verkoop vorig jaar. Dat was een grote 

deal die uitgebreid in de pers is geweest. Niet zo gek, want het ging 

om een prestigieus kantoorgebouw bestaande uit 5 aaneengesloten 

grachtenpanden van 15.000 m2, hartje Amsterdam. Echt een 

unicum. In het vastgoed ligt de focus meestal op de transactie, 

terwijl die in dit geval de kers op de taart was. De 5 Keizers is een 

succesverhaal, waarvan een deel zich ook achter de schermen heeft 

afgespeeld. De tijd en energie die onze collega’s gestoken hebben 

in de renovatie, de herpositionering en het beheer. De goede 

prijs voor deze deal was het resultaat van jarenlang elke dag hard 

werken, waardoor het pand in topconditie was. Beheer is misschien 

niet zo sexy als een mooie deal, maar wel even belangrijk.’

Wat Was voor jou een hoogtepunt uIt 2019?

‘Het besluit om een nieuwe collega aan te trekken voor de verdere 

uitrol van ons digitale platform voor flexibele kantoorruimte: 

Workthere.nl. We betreden hiermee een nieuwe markt. Dit 

platform is een waardevolle toevoeging aan onze dienstverlening 

en maakt onze organisatie meer toekomstbestendig. Ed (Bouterse 

red.) is een ondernemer pur sang. Het runnen van een  startup 

binnen een corporate is echt een avontuur, maar dat past goed bij 

Savills: wij zijn niet bang om van de gebaande paden af te wijken.’

Wat zIjn de plannen voor de nabIje toekomst?

‘We zitten in een onzekere markt. Voor ons als Brits bedrijf is de 

Brexit natuurlijk heel spannend. 

We gaan in elk geval verder met de ingezette koers om ons bedrijf 

toekomstbestendig te maken. Workthere is daar een belangrijk 

onderdeel van, evenals kantoor Utrecht. Verder blijven we 

trouw aan de dingen die ons onderscheiden, zoals ruimte voor 

ondernemerschap en persoonlijke aandacht. Alles wat we doen, 

van nieuwe opdrachten tot het aannemen van mensen, moet 

passen binnen die kernwaarden.’

Wat Is voor jou een IrrItatIebron In je Werk?

‘Ego gedrag, de neiging van afdelingen om zaken voor zichzelf 

te houden. Dat komt de sector niet ten goede. Kijk bijvoorbeeld 

naar data, we moeten ophouden om allemaal met eigen lijstjes te 

werken. De toekomst bestaat uit data en het delen van die data is 

een must. We moeten als sector toewerken naar een transparante 

vastgoeddatabase. In plaats van allemaal ons eigen Excel-bestandje 

bij te houden, kunnen we beter zorgen dat er een gezamenlijke 

database komt waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt en over kan 

beschikken.’ 

Waar ben je echt trots op?

‘Dat de medewerkers van Savills de ruimte krijgen om hun ware 

potentieel te bereiken. Als je op een bepaald niveau komt in 

een organisatie, worden er heel veel verschillende dingen van 

je verwacht. Je moet een goede manager zijn, klanten tevreden 

houden, nieuwe klanten binnenbrengen en omzet draaien. Dat is 

best gek, want je kunt onmogelijk in alles uitblinken. Bij Savills 

geloven we dat je mensen vooral moet laten doen waar ze goed in 

zijn en wat ze leuk vinden. Zo hebben we bijvoorbeeld een new 

business team opgericht waarin medewerkers zich uitsluitend 

richten op het aantrekken van nieuwe klanten én een team dat zich 

richt op de klanttevredenheid van onze bestaande klanten. En dat 

doen ze dan niet alleen voor hun eigen afdeling, maar voor het 

hele kantoor. We kijken als kantoor wat we voor een bepaalde klant 

kunnen betekenen en maken dan een afdeling overschrijdende 

propositie. Dat vind ik een mooi voorbeeld van de kracht van 

samenwerken.’

jIj bent de enIge vrouW In het mt. Is dat 

lastIg?

‘De vastgoedwereld is sowieso een mannenwereld. Het was 

aanvankelijk best lastig om een plekje te veroveren en te zorgen 

dat ik serieus genomen werd als het ging over de (financiële) 

bedrijfsvoering van Savills. Mijn insteek is altijd geweest dat je als 

vrouw niet over je heen moet laten lopen, maar dat je je ook niet 

moet willen handhaven door je mannelijk te gedragen. Jezelf blijven 

en eerlijk zijn, daar geloof ik in. Ik probeer positief-kritisch te zijn 

en iedereen scherp te houden. Dat hoort ook bij mijn rol. Doordat 

ik de enige ben in het MT zonder daarnaast sturing te geven aan 

een commerciële afdeling, kan ik focussen op het totaalplaatje. Dat 

is niet altijd makkelijk, maar het is wel uitermate bevredigend als 

het lukt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.’

hoe blIjft savIlls future proof?

‘Net als veel andere vastgoedpartijen heeft ook Savills tijdens de 

crisis harde klappen gehad, doordat het accent teveel lag op de 

transactionele afdelingen. Daar hebben we van geleerd. We hebben 

goed gekeken hoe we zo’n klap in de toekomst kunnen voorkomen. 

Ons antwoord was: diversificatie. Het spreiden van werkzaamheden 

maakt je minder afhankelijk van externe omstandigheden. Daarom 

hebben we o.a. onze property management afdeling flink uitgebreid 

en nieuwe markten aangeboord, zoals de flexibele kantoorruimte. 

We hebben nu een divers pakket diensten op het gebied van 

beheer, advies en transactie, waardoor we als bedrijf goed in balans 

zijn en blijven in een steeds veranderende markt.’

van de makers van             vIsIe

Lot van der Sluijs

Director Operations Savills


