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Bbn adviseurs is bekend van de bouwkostenbegeleiding. En dat is inderdaad hun forte. 
Maar bbn doet meer. Van initiatief tot ontwerp en van realisatie tot beheer: deze adviseur heeft er verstand 

van en kan partijen van a tot z ontzorgen. ‘Als een klant ons belt, dan komt het goed.’

‘ProcEs En finAnciën
zijn Bij ons

stErk VErVlochtEn’

Jeroen Diks
sectormanager commercieel

vastgoeD en woningen
arne Balvers

aDJunct-Directeur

bbn adviseurs
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B
bn is als vastgoedadviseur actief in 
de volle breedte. Dit fullservice-
bureau begeleidt opdrachtgevers 
bij het realiseren van hun huisves-
tings- of investeringswensen. Wat 
klanten zelf niet in huis hebben 
aan specifieke deskundigheid, 
kunnen ze hier halen. Daarnaast 

kunnen ze er ook terecht voor begeleiding van het 
volledige bouwproces. Het bedrijf heeft een schat aan 
kennis en ervaring in huis, met een duidelijk accent op 
financiën. Bbn is marktleider op bouwkosten en doet 
mede daardoor de meest ambitieuze projecten voor de 
meest ambitieuze opdrachtgevers. Een kwart van het 
bureau is specifiek bezig met financiën en daarnaast 
hebben alle adviseurs wel financiën ‘in hun genen’. 
Proces en financiën zijn hier sterk vervlochten. De lijn-
tjes tussen de verschillende disciplines zijn kort en het 
financiële plaatje vormt een vanzelfsprekend onderdeel 
van elk project en elk deeltraject. Zo weet je als klant 
zeker dat wat er bedacht wordt, ook echt gerealiseerd 
kan worden.

Balvers en Diks werken al bijna 20 jaar bij bbn. 
Ze begonnen er samen als schoolverlaters op de 
bouwkostenafdeling. Vervolgens liepen ze binnen het 
bedrijf hun eigen carrièrepad, maar onlangs kwamen 
hun wegen weer samen. Nu zijn ze samen verant-
woordelijk voor het commerciële vastgoed.

TwinTig jaar bij een bedrijf, daT hoor je nieT zo-
veel meer. waT maakT bbn zo de moeiTe waard?_
Arne Balvers: ‘Het is een organisatie waar je als profes-
sional de ruimte krijgt om dingen te doen die je leuk 
vindt. Omdat het bedrijf in de volle breedte opereert, zijn 
er heel veel vakgebieden waarop je je kunt ontwikkelen. 
Kwaliteit komt hier altijd bovendrijven. Afhankelijk van 
je interesse en talent kun je opschuiven van financiën 
naar strategie, proces of uitvoering, of bepaalde zaken 
combineren. Je krijgt hier veel vrijheid en verantwoorde-
lijkheid. We hebben bijvoorbeeld geen salesafdeling die 
bbn verkoopt; dat doen we zelf. Daardoor is iedereen 
maximaal betrokken bij het bedrijf.’

vooruiTblik 2019
zakelijk 
Arne Balvers
Wat zijn jouW plannen 

voor 2019? 

‘Vanaf 1 januari word ik 
directeur bij bbn adviseurs, 
dus dat gaat sowieso voor 
mijzelf veranderingen mee-
brengen. Als bedrijf zullen 
we moeten blijven zorgen 
voor een goede balans tus-
sen onze commerciële en 
maatschappelijke opdracht-
gevers.’
Grootste uitdaGinG? 

‘Besef dat je niet meer 
achter kunt blijven. Eigen 
ambities en zeker ook re-
gelgeving gaan voor grote 
veranderingen zorgen 
als het gaat over duur-

zaamheid voor vastgoed 
in Nederland. Wij willen 
voorop blijven lopen op 
de vakgebieden waar wij 
goed in zijn. Ambities-
stelling, techniek en de 
businesscase van deze 
plannen.’
Waar kijk je naar uit? 

‘Naar de bouw en opleve-
ring van een aantal heel 
bijzondere projecten waar 
ik jaren aan heb gewerkt.’
Wat Ga je komend jaar 

anders aanpakken?

‘De balans tussen mijn 
projecten en mijn algemene 
taken zal moeten veran-
deren. Maar daar ben ik al 
mee begonnen, dus eigen-
lijk is de andere aanpak al 
gestart.’

vooruiTblik 2019 
Persoonlijk
Wat Ga je anders doen 

dan in 2018? 

‘Eigenlijk niet heel veel. Ik 
hoop dat 2019 ook weer veel 
positieve energie gaat geven.’
Wat staat absoluut in je 

aGenda?

‘Pinkpop 50 jaar en een 
fietsreis door Azië.’
Goed voornemen?

‘Meer vrije avonden plannen 
voor “huiswerk” voor Italiaans. 
Zal wel weer niet lukken, te 
veel leuke dingen te doen.’
Waar Ga je meer tijd en 

aandacht aan schenken? 

‘Ik ben eigenlijk wel tevre-
den met de balans die er 
nu is. Geen grote verande-
ringen dus.’

Jeroen Diks: ‘We hebben grote klanten die vooroplo-
pen in hun vakgebied, en daardoor doen we eigenlijk 
altijd inhoudelijk uitdagende projecten, bijvoorbeeld 
op het gebied van duurzaamheid. Het is elke keer 
weer mooi als het lukt om de dingen die we bedacht 
hebben, ook echt te realiseren binnen de randvoor-
waarden.’

waT zijn belangrijke waarden voor bbn?_Arne 
Balvers: ‘Flexibiliteit en ondernemerschap. We zijn als 
organisatie bijzonder flexibel en bewegen maximaal 
mee met de markt. Onze mensen acteren daar ook ac-
tief op. De afdelingen die we nu hebben, zijn ontstaan 
doordat medewerkers een behoefte in de markt zagen 
en daarop in wilden spelen. Dat leidt tot betrokken-
heid en plezier in het werk en dat betaalt zich uit. Zo-
wel bij de medewerkers als aan de opdrachtgeverskant 
zien we veel langetermijnrelaties. Driekwart van onze 
opdrachtgevers bestaat uit klanten die terugkomen en 
zelf bij hun oude adviseur aan de bel trekken als ze 
weer iets nodig hebben.’

jullie doen mee aan iconische ProjecTen zoals 
valley amsTerdam. waar zaT bij daT ProjecT de 
uiTdaging?_ Jeroen Diks: ‘Dat was een traject waarbij 
wij de financiële en technische begeleiding deden. Het 
was behoorlijk ingewikkeld, omdat het ging om een 
binnenstedelijk project op de Zuidas met meerdere 
functies, zoals woningen, kantoren, parkeergarage 
en culturele voorzieningen. Het was absoluut geen 
standaard gebouw. In zo’n situatie is het behoorlijk 
uitdagend om kosten en opbrengsten goed in balans 
te krijgen en te zorgen dat alles technisch rondkomt.’

bbn is vrij acTief in de kanTorenmarkT. welke 
Trend zien jullie daar?_Jeroen Diks: ‘Duurzaam-
heid is nog steeds een belangrijk issue, maar het 
accent verschuift. Tot voor kort lag de focus op ener-
giebesparing, maar nu verschuift die naar wellbeing. 
De gezondheid en het welzijn van de mensen die in 
hun gebouw werken, staat bij steeds meer bedrijven 
op de agenda. Onze opdrachtgevers behoren tot de 

Arne Balvers
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Terugblik 2018
zakelijk
Arne Balvers
de Grootste les van 2018?

‘Ons doel is om voor elke 
opdrachtgever precies dat 
te leveren, waar behoefte 
aan is. Deze flexibele 
houding werkt binnen de 
projecten heel goed. We 
hebben echter gemerkt 
dat ons contract niet altijd 
toegesneden is op deze 
werkwijze. Mijn les op za-
kelijk vlak is dan ook: meer 
aandacht voor specifieke 
contractvoorwaarden.’
Welk cijfer Geef je 2018?

8
belanGrijkste moment 

Ik heb niet één moment. 
We proberen elke dag het 
bureau weer sterker en 
leuker te maken.
beste zet 

Onze brede inzet richting      
investeerders
beste zakenlunch of 

diner

Met Nicole Maarsen bij 
Vroeg Bunnik, ze was net 
bij SAREF begonnen en 
het was leuk te horen hoe 
het ging.
verste zakenreis

Valencia, zakelijk feestelijk 
met bbn
mooiste deal

Stadswerf Oostenburg
beste beurs

Provada
mooiste stad  

FlOrence

top 3-projecten  

• InG HQ

•  Herontwikkeling C&A 
Eindhoven met Redevco

•  Stadswerf Oostenburg 
met Steenwell en VORM

opvallendste nieuWs

Koop Valley Amsterdam 
door rJB Group
beste feest

Trip met bbn voor 50-jarig 
jubileum
Grootste irritatie

Steeds veranderende eisen 
vanuit overheid
Grootste misser

De terughoudendheid 
waarmee de overheid 
initiatieven vanuit de 
markt af en toe ontvangt. 
Ze zouden meer moeten 
faciliteren
beste nieuWe retailcon-

cept

Picnic, wordt nu steeds 
zichtbaarder, de auto’s zijn 
symbool geworden
Grootste verlies

Niet te lang bij stilstaan, 
met kracht vooruit!
Welk app het meest 

Gebruikt

By far… Whatsapp
leukste spontane ont-

moetinG

Dat ik op vakantie in Italië 
bekenden tegen het lijf liep
held

Ik ben zakelijk gezien niet 
zo van de heldenverering
beste event

Jubileumfeest met relaties 
in het Energiehuis Dord-
recht
beste zakenboek

Ik lees alleen Vastgoed-
markt en FD zakelijk
vastGoedvrouW/man van 

het jaar

Nederlandse architectuur 
is iets om heel trots op te 
zijn, internationaal echt 
bepalend. En dat geldt 
uiteraard voor zowel vrou-
wen als Francine Houben 
als mannen als Ben van 
Berkel, Winy Maas en Rem 
Koolhaas.
talent van het jaar

Bbn jong!
beste koffie

Boot koffie
beste foodconcept

Blijft voor mij Eataly

Terugblik 2018
Persoonlijk
de Grootste les van 2018 

Was voor mij… 

‘In mijn persoonlijke leven 
heb ik in 2018 gemerkt 
dat vervelende dingen ook 
tot positieve veranderingen 
kunnen leiden. Niet bij de 
pakken neerzitten, maar juist 
energie en inspiratie vinden 
voor een positieve wending.’
Welk cijfer Geef je 2018

8,5
topserie netflix

La casa de papel
sportieve hooGtepunt

Met mijn vriendengroep 
voetballen, elke zaterdag 
dus
Genieten 

Oscar and the wolf op 
Pinkpop
indrukWekkend

Mooie natuur
boek

De acht bergen van Paolo 
Cognetti
WranG

Dat jongeren zo moeilijk 
aan een huis kunnen 
komen, ondanks dat het zo 
goed gaat in NL
opmerkelijk

Dat “de wereld” de houding 
van Trump zo makkelijk ac-
cepteert, veel gelatenheid
beste aankoop

Mijn nieuwe huis
vakantie

Italië
bioscoopfilm

Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri
diner

LE:EN Utrecht
Goede traditie

Met vrienden samen koken 
en dineren
Leukste stedentrip  
Maastricht
leukste festival

Pinkpop
theater

Michelle David in Paradiso
beste artiest

Muse
beste sonG 

Life on earth van Snow 

Patrol
avontuur

Ben ik aan het plannen, 
fietstocht door Azië
inspirerend

Mooie songtekst
afscheid

Van mijn oude huis, veel 
herinneringen
kippenvel 

Na een duik in de 
Noordzee, afgelopen 
september
onverGetelijk

Wandeling door Orrido di 
Botri met de kids
onverslaanbaar

Golden State Warriors in 
de NBA
hartverWarmend

Vriendschappen
sportmaatje

Jantine
zWaar

Volle agenda gehad dit jaar, 
zowel werk als privé
dankbaar 

Warme vriendschappen
zorGWekkend

Veranderingen in het 
klimaat
Geluk

Zit in jezelf
smakelijk

Risotto, elke variatie
traGisch 

Het leed van kinderen
held

Boyan Slat
restaurant

RAUW Amersfoort
jammer

Dat mijn oude huis nog niet 
is verkocht
verGissinG

Als ik sneller Nederlands 
denk, dan dat ik Italiaans 
kan spreken
afzien

De verbouwing van mijn 
nieuwe huis
onmoGelijk

Zelden is iets onmogelijk, 
kan niets bedenken
meest Gelachen

In het vakantiezwembad 
met mijn kids
verdriet

Verbroken relatie

eerste keer

Binnenkort mijn eerste 
elektrische auto
Grootste irritatie

Als er slecht gecommuni-
ceerd wordt, wees open!
allerGezondste

Bewust gezond en vaker 
vegetarisch eten

meest ambitieuze op dat vlak. Zo zijn we voor de 
Triodos bank bezig met hun nieuwe hoofdkantoor in 
Driebergen-Zeist, dat volledig in hout wordt opge-
trokken. Bouwen in hout wordt beschouwd als een 
nieuwe stap in duurzaamheid.’

waT is jullie rol in diT ProjecT?_Jeroen Diks: ‘Wij 
verzorgen de financiële begeleiding en bekijken alles op 
levensduurkosten. Dat is interessant, want de ambitie 
ligt hoog. Het doel is BREEAM-outstanding, biomi-
micry (beginselen uit de natuur toepassen) en cradle 
to cradle. We begeleiden het hele proces van initiatief 
tot realisatie en bekijken elke beslissing op levensduur-
kosten. Daarbij rekenen wij ook alle alternatieven en 
mogelijke variabelen door. Omdat je in het begin het 
beste kunt sturen, moet je zorgen dat je de zaak meteen 
goed op de rit zet.’

je hoorT nog sTeeds ‘duurzaamheid is duur’. is 
daT echT zo?_Arne Balvers: ‘Wat dat betreft hebben 
we een mooi traject doorlopen in Venlo, waar we de 
volledige ontwikkeling en uitvoering hebben gedaan 
van het Stadskantoor. Dat was een politiek beladen 
proces. De gemeente had een circulaire ambitie 
uitgesproken. Er was sprake van een innovatief ont-
werp; gedeeltelijke houtconstructie, zonneschoorste-
nen en de grootste groene gevel van Europa. Maar 
gaandeweg het proces moest er stevig bezuinigd 
worden door de crisis. Wij hebben toen het totale 
financiële plaatje doorgerekend en inzichtelijk ge-
maakt wat het kost om duurzaam te bouwen – maar 
ook wat het op termijn oplevert. De conclusie was: 
als je nu 3,5 miljoen investeert in duurzaamheid, heb 
je over 40 jaar 16 miljoen meer resultaat! Bij bouwen 
gaat het niet alleen om vandaag. Je moet ook naar 
morgen kijken. En dan zie je dat investeren in duur-
zaamheid op de lange termijn geld oplevert. Juist 
daarom is het zo belangrijk om kosten en opbreng-
sten inzichtelijk te maken.’

oP welk momenT komen jullie heT liefsT aan 
boord?_Jeroen Diks: ‘Zo vroeg mogelijk. Een mooi 
voorbeeld van een project waar we vanaf het al-
lereerste begin bij betrokken zijn geweest is Stads-
werf Oostenburg, een groot woningbouwproject in 
Amsterdam. Een mooie opdracht: op een historische 
locatie een moderne wijk realiseren met behoud van 
het karakter van het gebied. Hier hebben we met ont-
wikkelaar Steenwell vanaf de prijsvraagfase de handen 
ineengeslagen om dit project te verwerven. Later is 
VORM erbij gekomen, en namens die combinatie 
hebben wij het proces begeleid. Hier hebben we echt 
als spin in het web gefungeerd.’ 

bij The sTyle ouTleTs amsTerdam TreedT bbn oP 
als gedelegeerd onTwikkelaar voor een sPaanse 
invesTeerder. hoe verlooPT daT TrajecT?_Arne 
Balvers: ‘Wij begeleiden de transformatie van het 
terrein van de oude CSM-suikerfabriek naar mul-
tifunctioneel stedelijk gebied. Ons project bestaat 
uit de nieuwbouw van een Outlet Centre; bijna 
20.000 m2 winkels en horeca. Met ook nog een grote 
garage. De bouw gaat binnenkort van start. Door 
krapte op de bouwmarkt en sterk oplopende prijzen 
is het een enorme puzzel geweest om te leggen en 
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Terugblik 2018 
zakelijk
Jeroen Diks
de Grootste les van 2018?

Dat focussen op een aantal 
onderwerpen en andere 
dingen laten vallen een 
groot effect heeft.
Welk cijfer Geef je 2018? 

7
belanGrijkste moment 

Start bouw Triodos. Zeven 
jaar geleden mee gestart 
met een zeer hoge ambitie. 
Onlangs is de bouw gestart 
en is het destijds bedachte 
doel behaald.
beste zet

Meer samenwerking met 
Oosterhoff Group bedrijven
verste zakenreis

Berlijn
mooiste deal

Opdracht voor onlinere-
kenmodule Spread, en 
Specsguard voor Edge 
Technologies. Niet groot 
van omzet maar wel heel 
innovatief.
beste beurs 

Provada, de meeste relaties 
in kort tijdsbestek spreken
mooiste stad

Rome
top 3-projecten 

• Kantoor Triodos Bank
• Valley Zuidas Amsterdam 
•  Huisvesting Mercedes 

Benz Nieuwegein
opvallendste nieuWs

Gasloos
beste feest

Bbn jubileum in Energie-
huis Dordrecht
Grootste irritatie

Kortetermijndenken
Grootste misser

Denken dat de bouw in het 
buitenland hetzelfde werkt 
als in Nederland
beste nieuWe retailcon-

cept

Herontwikkeling Winkel-
centrum Gelderlandplein 
Amsterdam / The Style 
Outlets Amsterdam
Grootste verlies

Twee waardevolle collega’s 
die bbn hebben verlaten

Jeroen Diks

momentum te creëren waarbij alle seinen op groen 
stonden – maar het is gelukt. Nu is het tijd voor de 
volgende stap: overleg met de winkeliers. Er komen 
120 verschillende winkels, dus voorlopig hebben we 
genoeg te doen.’

gaaT de voorkeur uiT naar nieuwbouw of Trans-
formaTie?_Jeroen Diks: ‘Het mooie bij nieuwbouw 
is dat je alles in één keer goed kunt doen. Maar een 
oud pand transformeren geeft ook veel voldoening, 
omdat het technisch vaak bijzonder uitdagend is. 
Soms krijg je gebouwen waar al veel aan geknutseld 
is, en moet je maar zien hoe je dat weer goed krijgt. 
Neem de C&A in Eindhoven. Daar ging het om de 
herontwikkeling van een bestaande winkel met een 
historisch karakter, waarvoor we het hele project van 
ontwerp tot uitvoering hebben begeleid. Het gebouw 
was al verschillende keren verbouwd en op een slechte 
manier opgehoogd. Bovendien lag het midden in het 
drukke Eindhovense winkelgebied, op een steenworp 
afstand van het Centraal Station. Dan moet je heel 
creatief omgaan met de aan- en afvoer van goederen. 
Maar gelukkig hebben we ook daar specialisten voor.’

waT is jullie favorieTe ProjecT?_Arne Balvers: 
‘Het postkantoor op de Neude in Utrecht, een prachtig 
monumentaal pand. Daar zijn allerlei varianten voor een 
nieuwe bestemming de revue gepasseerd. Uiteindelijk is 
het een bibliotheek geworden. Ik kijk er echt naar uit om 
daar straks rond te lopen en te zien hoe fantastisch het is 
uitgepakt.’ 

Jeroen Diks: ‘Dat heb ik met het Triodos-kantoor. 
Dat pand is op duurzaamheidsgebied zo bijzonder, daar 
ben ik echt heel trots op. Het was een leerzaam en inspi-
rerend traject. Die ervaring kunnen we weer meenemen 
naar het volgende project. Zo kunnen we onszelf steeds 
verder verbeteren en processen optimaliseren.’

zijn jullie daar bewusT mee bezig?_Arne Balvers: 
‘Absoluut. Wij zijn een snel lerende organisatie. De 
brede opzet van ons bedrijf helpt daarbij. De meeste 
bedrijven doen een keer een hotel, dan een kantoor 
of een woontoren. Wij doen alles tegelijk en zijn bij 
veel ambitieuze projecten betrokken. Doordat we al 
die data bewaren, hebben we inmiddels een schat aan 
informatie in huis over de meest uiteenlopende zaken. 
Zo ontstaat kruisbestuiving. Wat we leren bij de een, 
gebruiken we bij de ander. Zo hoef je niet steeds het 
wiel uit te vinden.’

Jeroen Diks: ‘Neem een woontoren. Daarbij is 
iedereen altijd aan het stoeien om de plattegrond op-
timaal te krijgen: zoveel mogelijk meters gebruiksop-
pervlak creëren en zo min mogelijk verliesoppervlak. 
Wij kunnen zo zes plattegronden uit de kast trekken, 
waarbij we van elke plattegrond precies weten wat 
de verhouding is tussen kosten en opbrengsten. Dat 
scheelt een hoop gepuzzel. Zo kunnen we meedenken 
over hoe een project zich vanaf het begin goed kan 
ontwikkelen.’

Welk app het meest 

Gebruikt

Taken-app
leukste spontane

ontmoetinG

Onlangs met Jos Lichten-
berg gesproken over Slim 
Bouwen
beste event

Maliebeach
beste zakenboek

Geen, FD
vastGoedman van het jaar

Coen van Oostrom van 
Edge Technologies. Om 
zijn blijvende vernieu-
wing.
beste koffie

Geen koffie: Groene earl-
greythee
beste foodconcept

Geen, ik zie overal kopieën 
van het Markthal-concept 
ontstaan

Terugblik 2018
Persoonlijk
De grootste les van 2018 
was voor mij de 3-daagse 
cursus mindfullness
De cursus mindfullness 
•  Meer aandacht voor 

belangrijkere zaken
•  Minder dingen op de 

automatische piloot doen
Welk cijfer Geef je 2018?

7
topserie netflix 

La casa de Papel, nog 3 
afleveringen te gaan.
sportieve hooGtepunt

Bbn squashtoernooi
Genieten

Eropuit met gezin
indrukWekkend

Natuur
boek

BMW M 
WranG

Betrouwbaarheid Rusland
opmerkelijk 

Hoe snel dingen die eerst 
normaal waren niet meer 
normaal zijn
beste aankoop

Goede muziekinstallatie 
voor in de keuken
vakantie 

Wederom Italië

bioscoopfilm

Niet van toepassing
diner

Bij Teus
leukste stedentrip

Valencia
leukste festival

Lowlands
theater

Lucky Life Zuiderstrand-
theater
beste artiest

De Dijk en U2 
beste sonG

One
avontuur

2019
inspirerend

Gedachtegang van doch-
ters
afscheid 

Te vaak afgelopen jaar
kippenvel

Goede muziek 

onverslaanbaar

Met klaverjassen
hartverWarmend

Persoonlijke aandacht
sportmaatje 

Squashmaten van wie ik 
enkelen van de basisschool 
ken en met wie ik bijna 20 
jaar squash.
zWaar 

Te veel dingen tegelijk op-
pakken
dankbaar 

Gezonde en gelukkige 
dochters
zorGWekkend 

Verslechtering klimaat
Geluk 

Gezonde blije dochters
smakelijk 

Goed glas wijn
traGisch

Ongeval Oss
held 

Elon Musk
restaurant

Bij Teus
jammer

Hobbyauto in elkaar 
gereden
verGissinG

Hotel op verkeerde datum 
geboekt, resulterend in een 
onverwacht stedentripje 
met gezin
afzien

Hoogtevrees
meest Gelachen

Kaartavondjes
verdriet

Verwerken afscheid Wim 
Appel
Grootste irritatie

Gebrek aan daadkracht bij 
veel mensen
allerGezondste

Bewust leven

vooruiTblik 2019
zakelijk 
Jeroen Diks
Wat zijn jouW plannen 

voor 2019?

‘Laten zien dat circulair 
bouwen ook financieel 
interessant is.’
Grootste uitdaGinG? 

‘De vele projecten voor een 
redelijke prijs in de markt 
wegzetten.’
Waar kijk je naar uit?

‘De samenwerking met 
ambitieuze ontwerpende 
partijen voor een aantal 
grensverleggende projecten 
die nu worden opgestart.’
Wat Ga je komend jaar 

anders aanpakken?

‘Meer focus aanbrengen.’

vooruiTblik 2019 
Persoonlijk
Wat Ga je anders doen 

dan in 2018? 

‘Beter communiceren.’
Wat staat absoluut in je 

aGenda?

‘Dat is een verrassing!’
Goed voornemen?

‘Vaker uitgebreid koken.’
Waar Ga je meer tijd en 

aandacht aan schenken? 

‘Aan vrienden en familie.’


