
145 tekst Marietta Nollen fotografie Marcel Krijger VG VISIE zomEr wERKEN #24/2022 #24/2022 VG VISIE zomEr wERKEN

we’re Hollis! Dat staat met grote 
handgeschreven oranje letters op jullie 
homepage. who’s Hollis?
‘We zijn niet het standaard corporate 

bedrijf, maar ’All Together Different’. Zo 
staan we ook bekend. We geloven namelijk 
dat goede samenwerking de basis is voor 
succes. Daarbij volgen we altijd de strategie 
van de klant, waardoor ons advies altijd op 
maat en dus uniek is. Net als de inspecteurs, 
ingenieurs, technische specialisten, 
consultants en projectmanagers die voor 

ons werken. Bij Hollis zijn we ondernemend 
en onafhankelijk. Ons team is enthousiast 
en ambitieus, en we vinden altijd de fun 
in wat we doen. Dat voel je als je met ons 
werkt en zie je aan onze uitstraling. Neem 
die oranje kleur die overal terugkomt 
in onze branding. Bestuursvoorzitter 
John Woodman zag eind jaren 80 een 
voetbalstadion vol Oranjefans. Zo’n positieve 
kleur paste helemaal bij Hollis, vond hij 
toen. Dat klopte zeker toen we ons in 2016 
ook in Nederland vestigden.’

Hoe ziet volgens u het kantoor 

van de toekomst eruit? 

Kantoren krijgen meer 

functionaliteiten, niet alleen in 

de plint maar ook in verticale 

zin

Noem een aantal goede 

voorbeelden van nieuwe 

kantoren waar eigenlijk alles 

klopt?

Die zijn er nog niet echt, maar 

ze zijn wel in de maak

Welke technologieën en 

innovaties gaan in kantoren het 

verschil maken?

De verschillende toepassingen 

zullen nog meer aan elkaar 

gekoppeld worden, bijvoorbeeld 

als apps in je mobiel

Wat is uw visie op de 

kantorenmarkt op de langere 

termijn?

Dat het kantoor blijft bestaan. 

Thuiswerken, zoals tijdens 

Corona, willen we niet. We 

missen dan de inspiratie van 

samenwerken en het sociale 

aspect. Het kantoor blijft, 

maar het gebruik daarvan 

wordt flexibeler. Zowel in 

tijd (aangesloten op de 24/7 

economie werken we wanneer 

we willen) als plek (werken 

daar waar we willen)

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen bepalen de 

toekomst?

Dat de nieuwe generatie zich 

goed kan ontwikkelen. Niet 

door ze alleen in te huren 

waarvoor ze zijn opgeleid, 

maar juist door ze te leren op 

de werkplek, onder leiding 

van de oudere, meer ervaren, 

generaties. Consultancy 

is een mooie leerplek voor 

jongeren. Je werkt voor een 

onderneming, maar kijkt in de 

keuken van veel verschillende 

organisaties

Wat is nu precies een smart 

building?

Dat wat je er zelf van wilt 

maken. Wat smart voor jouw 

bedrijf is, hoeft niet smart te 

zijn voor een ander

Welke mogelijkheden ziet u 

om met ideeën, concepten, 

visies, investeringen of andere 

initiatieven bij te dragen tot een 

gezond werkklimaat in steden? 

ESG is op dit moment de ‘hot 

potato’ in vastgoedland. Met 

de E van environment kunnen 

we nog wel uit de voeten met 

wat zonnepanelen of een 

certificaat. Maar bij de S van 

Social en G en van Governance 

wordt het moeilijker. Dan 

moet je wellicht aan de slag 

met je bedrijfscultuur om ESG 

integraal te implementeren 

met als doel schoner, beter en 

eerlijker te werken

All together 
different At hollis

Hollis, opgericht door professor Malcolm Hollis, bestaat al meer dan 30 jaar en 
is een van de snelst groeiende onafhankelijke commerciële vastgoedadviseurs 
met een netwerk van 23 kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en het 
vasteland van Europa. Sinds 2016 is Roland Verniers directeur van de regio 
Benelux en Duitsland. Hij vertelt over de fun van het werken voor Hollis.

wat doen jullie?
‘We werken samen met onze klanten 

- eigenaren, bewoners, ontwikkelaars 
en financiers - en helpen hen meer 
uit hun onroerend goed te halen. Als 
consultants bieden we services binnen 
alle denkbare sectoren. Van hotels tot 
woningen, van kantoren tot retailvastgoed. 
Grofweg onderscheiden we daarbij drie 
elkaar overlappende gebieden; alles 
rondom transacties, de praktijk van het 
bouwen en assetmanagement. Denk 
bijvoorbeeld aan de beoordeling van een 
gebouw voor de verkoop, de begeleiding 
van een bouwteam, het regelen van 
een contract met een aannemer of een 
financieringsadvies. Bij alles wat we 
doen kijken we vanuit een technisch 
perspectief.’

V.l.n.r. Mick diepstraten – director, roland Verniers – director and head of the netherlands and germany, Katherine Beisler – director and head of esg Consulting

roland Verniers - director and head of the netherlands and germany

Met wie werk je samen?
‘Mijn lokale team bestaat nu uit tien 

mensen. We zijn aan het groeien, dus hoop 
ik op korte termijn nog tien nieuwe talenten 
te verwelkomen. Geen one-trick-pony’s, 
maar mensen die breed inzetbaar zijn 
binnen alle denkbare sectoren. Bij Hollis 
krijg je de ruimte om je te ontwikkelen. 
Heb je een goed idee, kun je daarmee 
aan de slag. Je bent hier altijd onderdeel 
van een groter geheel. Samen met meer 
dan 450 collega’s vormen we één groot 
team, een soort matrixorganisatie waarbij 
iedereen zijn eigen expertise inbrengt. 
Hollis is Employee Owned, wat betekent 
dat onze mensen een aandeel hebben in 
de onderneming. Dat past bij ons, want we 
zetten mensen altijd op de eerste plaats. Ik 
zeg altijd: Niet ik, maar de mensen die het 
doen zijn het belangrijkste.’

Hoe zie jij de toekomst van Hollis?
‘We groeien en bedienen nu circa zestig 

klanten in Nederland en Duitsland, van 
lokale ontwikkelaars tot internationale 
institutionele beleggers. Ondertussen 
ontwikkelen wij onszelf op de gebieden 
waar onze klanten ondersteuning vragen, 
zoals ESG-management. De ESG-analyse 
(Environmental, Social en Governance) 
wordt een steeds belangrijker onderdeel 
van het beleggingsproces. Daarom zijn we 
blij met Katherine Beisler. Zij is een jonge 
Amerikaanse architect, die zich helemaal 
in ESG heeft verdiept en inmiddels leiding 
geeft aan het Hollis ESG-team van 20 
mensen. Ze gaf in het laatste jaar al meer 
dan 600 pitches over wat ESG is, hoe je 
daar een strategie van maakt, hoe deze te 
implementeren in de bedrijfscultuur en 
vervolgens te monitoren.

Katherine is ook lid van de kleine 
denktank, die ik opzette. Daarin filosoferen 
we over het kantoor van de toekomst, ook 
met mensen van buiten onze organisatie. 
Hoe kunnen we onze gebouwen optimaal 
benutten? En hoe creëren we een omgeving 
waar mensen willen zijn en zich laten 
inspireren? Misschien hebben we niet 
altijd meer kantoorruimte nodig, maar 
gewoon een ander concept. Waarom halen 
we bijvoorbeeld de dark stores niet weg 
uit de plinten en breng we die onder in de 
parkeergarages die ’s avonds leeg staan? 
Een brainstorm over dit soort zaken levert 
altijd nieuwe ideeën op. En plezier. Want bij 
Hollis vinden we ook altijd fun.’144


