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In een informele persoonlijke setting 
relaties opbouwen vanuit oprechte interesse 
in mensen en organisaties. Dat leerde 
Theo Hogendoorn 25 jaar geleden bij zijn 
eerste werkgever, een dienstverlener voor 
vastgoedorganisaties, en die aanpak is 
altijd zijn leidraad gebleven. Want: ‘Het 
draait uiteindelijk om mensen’. Toen hij in 
2009 voor zichzelf begon, bouwde hij op 
dat gedachtegoed voort. Bij PropertyPeople 
worden geen cv’s geschoven, maar gebeurt 
de werving en selectie van vastgoedmensen 
op basis van persoonlijke gesprekken. 
‘Het is belangrijk dat opdrachtgevers en 
kandidaten bij elkaar passen’, vindt Theo. 
‘Een open relatie met de opdrachtgever, 
op basis van vertrouwen, oprechte 
nieuwsgierigheid en een persoonlijke klik is 
de beste garantie voor een goede connectie.‘ 
Dat blijkt, want er zijn relaties waar Theo al 
meer dan 20 jaar mee samenwerkt. 

Ook Peter Sybesma behoort tot de 
langdurige relaties. De afgelopen 10 jaar 
maakte hij als manager bij verschillende 
vastgoedbedrijven geregeld gebruik van 
de diensten van PropertyPeople. Die 
samenwerking beviel zo goed dat Peter in 
2020 als partner aan boord kwam. Door zijn 

brede werkervaring in de vastgoedsector, 
van vastgoed financiering tot 
propertymanagement, weet hij precies wat 
organisaties nodig hebben. Zijn drive: het 
juiste talent vinden voor een onderneming. 
‘Als mensen op de juiste plek zitten, kunnen 
ze het beste uit zichzelf halen’, stelt hij. ‘Dat 
zorgt dat ze lekker in hun vel zitten en draagt 
bij aan het succes van de organisatie.’

Wat is de impact van corona in het 
werkveld?
‘Voor bepaalde sectoren binnen het 

vastgoed is de impact groot geweest, en 
nog steeds. Retail en kantoren, maar ook 
hotels en parkeren voelen nog steeds de 
invloed. We hopen uiteraard dat er voor 
die sectoren snel verbetering zichtbaar 
zal zijn. Daarnaast zijn er ook sectoren 
waar juist sprake is van een duidelijke 
groei. Dat laatste zien we bijvoorbeeld op 
logistiek vlak, maar ook op het gebied van 
projectontwikkeling en beleggingen in 
residentieel vastgoed. Ons eigen werk heeft 
door corona een maand on hold gestaan, 
maar intussen zijn organisaties alweer bezig 
met uitbreiding en gaan mensen weer op 
zoek naar een andere baan. We verwachten 
na de zomer veel dynamiek.’ 

Hoe spelen jullie daar als bureau op in?
‘We zijn bezig met een 

professionaliseringsslag en zijn op allerlei 
manieren aan het doorgroeien. Zo hebben 

we meer mensen aangenomen. Nu zijn 
we met z’n vijven. Daarbij staat voorop dat 
het persoonlijke contact behouden moet 
blijven. Aan de achterkant zetten we in 
op technologie. Zo hebben we een online 
marketingstrategie ontwikkeld waarbij 
we optimaal gebruikmaken van techniek 
om ook in de huidige krappe markt toch 
voldoende talent naar boven te halen. 
Vervolgens gaan we dan het persoonlijke 
gesprek aan: wat drijft jou, waar ben je naar 
op zoek? Zo helpt de techniek ons ons werk 
beter te doen.’

Wat zien jullie als de grootste uitdaging 
voor de komende tijd?
‘De krapte op de arbeidsmarkt. In 

bepaalde sectoren gaan veel mensen 
met pensioen. Het hebben van goed 
personeel wordt voor veel bedrijven straks 
de belangrijkste voorwaarde om door 
te groeien. De sector verandert. Nieuwe 
technologie en duurzaamheid leveren 
nieuwe perspectieven op. Dat vraagt iets van 
mensen in de vastgoedsector. We moeten op 
een andere manier naar talent gaan kijken. 
Niet vanuit cv’s, maar vanuit competenties. 
Het inzetten van mensen buiten de sector, 
bijv. uit de hotellerie of hospitality, kan 
heel verfrissend werden. Daar willen we 
onze opdrachtgevers  ook in meenemen. 
We zijn voor veel van onze relaties ook 
een sparringpartner voor organisatorische 
vraagstukken.’

Wat is een verandering waar  
werkgevers meer rekening mee  
moeten houden?
‘Generatie Z en millennials kijken op 

een andere manier naar werk. Ze zijn 
principiëler en stellen ook eisen aan 
gedrag van organisaties. Visie wordt 
steeds belangrijker. Je moet uit kunnen 
leggen waarom je op aarde bent. Dat zorgt 

‘�We�moeten�op�een�
andere�manier�naar�
talent�gaan�kijken’���
In een wereld die uitblinkt in commercieel denken, vaart PropertyPeople 
rustig zijn eigen koers. Bemiddeling van vastgoedmensen gebeurt hier 
vanuit oprechte interesse in zowel opdrachtgevers als kandidaten. Alleen 
zo kun je een goede, duurzame verbintenis tot stand brengen, vinden Theo 
Hoogendoorn en Peter Sybesma. ‘Er moet sprake zijn van een klik.‘

Theo Hoogendoorn

Wanneer had je de moed 

om je eigen bedrijf te 

starten: 

in de zomer van 2009 op het 

dieptepunt van de financiële 

crisis en een arbeidsmarkt die 

zich kenmerkte door een groot 

aanbod van kandidaten

 Wat zijn voor jou de 

universele Waarden 

van ondernemen, 

onafhankelijk van Welke 

crisis zich ook voordoet: 

respect, samenwerking, 

creativiteit 

Welk vak zou je gekozen 

hebben als je geen 

ondernemer zou zijn: 

hetzelfde vak, ondernemen is 

uiteindelijk slechts een vorm 

waarin je jouw vak uitoefent

Welke droom had je vlak 

voordat je begon: 

onafhankelijkheid, 

zelfstandigheid

hoe ben je veranderd/

gegroeid de afgelopen 

jare: 

van solist naar teamspeler

aan Welke eigenschappen/

vaardigheden heb je 

beWust geWerkt:

gevoelsmatig werken 

Wat heeft indruk gemaakt 

in je leven: 

het overlijden van mijn moeder 

en de geboorte van onze 

dochter enkele maanden later 

‘ We vinden het leuk om mooie dingen te maken, maar we 
kijken altijd goed wat er effectief is voor welk budget’

peter sybesma en theo hoogendoorn (r)

Wat typeert jouW stijl 

van leiding geven: 

gelijkwaardigheid en respect 

Welke ondernemer 

beWonder je het meest: 

mijn partner peter sybesma, 

die propertypeople in korte 

tijd sterk heeft weten te 

professionaliseren met een 

menselijke touch

hoe kom je tot jezelf: 

Wandelen in onze achtertuin 

de posbank

Wat betekent 

duurzaamheid voor jou:

 de wereld goed achterlaten 

voor ons nageslacht

Wat doe je als het even 

tegenzit: 

Xbox en delen van ervaringen 

met de collega’s

Wat Was je hoogtepunt 

in 2020: 

de toetreding van peter als 

partner binnen propertypeople 

Wat is jouW ultieme doel 

als ondernemer: 

een boutique kantoor met 6/7 

collega’s 

Wanneer ben je 

succesvol: 

onze opdrachtgevers bepalen 

ons succes

Welk vraagstuk houd je 

het meeste bezig: 

de enorme krapte op de 

arbeidsmarkt

Welke rol speelt leeftijd 

in jouW ogen: 

geen enkele, elke generatie 

heeft op haar manier zijn 

inbreng, waarbij met de jaren 

wel de rust, overzicht en 

inzichten toenemen

in het Weekeinde Werk ik 

Wel/niet omdat: 

voor dit moment nog wel omdat 

het de rust geeft om creatief na 

te denken over oplossingen en 

invullingen 

over Welke investering 

heb je lang nagedacht/

denk je lang na: 

beslissingen maak ik sterk 

gevoelsmatig, lang nadenken is 

niet mijn sterkste kant

digitaal vergaderen: 

Waarom Wel/niet: 

zeker wel, duurzaam, 

eenvoudig te plannen en 

doelgericht

Welk obstakel ga je in Q3/

Q4 nemen: 

door het verder uitbouwen 

van het team zal de 

dienstverlening naar een 

hoger niveau worden getild 

Wat Was je beste 

zakenlunch: 

de holtkamp kroketten in de 

ysbreeker

Wat Was het beste feest 

dat je zelf hebt gegeven: 

in antwerpen tijdens mijn 

studententijd, we kunnen het 

nodige leren van de belgen

als je morgen zou 

kunnen Wakker 

Worden met een goede 

eigenschap of talent 

erbij, Wat zou dat zijn: 

ben uiterst tevreden, waarbij 

ik de nodige talenten mis 

overigens, maar daar heb ik 

Peter Sybesma, partner 
Theo Hoogendoorn, partner  
PropertyPeople

mee leren leven

post covid 19, Waar kijk je 

het meest naar uit: 

de persoonlijke meetings 

met collega’s en kandidaten/

opdrachtgevers, elkaar weer 

echt in de ogen kunnen kijken

Wat is je eXit moment: 

dat merk je vanzelf 

Waar ben je graag als 

je even tijd voor jezelf 

nodig hebt: 

bij mijn vrouw en dochtertje

Wat heeft covid-19 met 

jou als ondernemer 

gedaan: 

onze business liep gelukkig 

goed door, maar het relativeert 

enorm zodra je verhalen van 

andere ondernemers hoort, die 

minder geluk hebben gehad

‘Het inzetten van 
mensen buiten de 
vastgoedsector kan 
verfrissend werken’

voor een ander gesprek met kandidaten 
en opdrachtgevers.’

Waar zijn jullie trots op?
‘De ontwikkeling van onze kandidaten 

en organisaties. Het mooiste compliment 
is als iemand ergens 15 jaar zit, zich heeft 
doorontwikkeld in een rol die bij hem past 
en dan onze nieuwe opdrachtgever wordt.’


