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Al 75 jaar glinstert er een twinkeling in zijn donkere ogen, 
zo vlak onder zijn karakteristieke volle wenkbrauwen. 
Zelfspot en relativeringsvermogen zijn altijd dichtbij. En 
wat te denken van de hekel aan dikdoenerij, opsmuk en 
hysterie. De onvoorstelbare voetballer van toen is ouder 
geworden, maar is in 75 jaar nooit veranderd. “Het team 
gaat voor alles” en die les is door te trekken naar het 
bedrijfsleven. Ook naar onze sector.  

In februari werd Willem van Hanegem 75 jaar oud 
en speciaal voor deze gelegenheid werd er een feest voor 
hem georganiseerd in De Doelen in Rotterdam. Daar zat 
De Kromme eigenlijk niet op te wachten (hij vierde immers 
nooit zijn verjaardag en waarom nu wel?), maar zijn 
dochter had hem overtuigd dat het toch wel leuk zou zijn. 

Het werd voor heel veel genodigden een moment om 
nooit te vergeten. Willem had zijn eigen conclusies. Hij 
bleef scherp van achter zijn zwarte bril kijken en tuurde 
naar de dure meneeren die alleen naar zijn feest kwamen, 
omdat ze zichzelf belangrijk vinden. Hij grijnsde wat. 
Dit was nou precies waarom hij feestjes zo’n poppenkast 
vindt. Zien en gezien worden, dat is niks voor hem.  

Toen Georginio Wijnaldum plotsklaps op het 
podium werd geroepen tijdens zijn verjaardag in 
De Doelen werd hij even stil. Zijn ogen dreigden 
vochtig te worden. Dat een voetballer met een overvol 
voetbalschema voor een paar uurtjes uit Liverpool 
kwam vliegen om hem te feliciteren, dat deed hem wat. 
Zeker omdat Wijnaldum net is als Willem. Rustig van 
aard, vermijdt de schijnwerpers in de normale wereld 
én op het voetbalveld. De middenvelder van Liverpool 
is bezig aan zijn beste seizoen ooit. Is overal op het veld 
te vinden. Loopt gaten dicht, geeft splijtende passes en 
houdt het overzicht waar anderen hun hoofd verliezen. 
En dan het belangrijkste: hij cijfert zichzelf weg ten 
faveure van het collectief. 

Dat is hoe Willem ook denkt en doet: teamgeest 
boven alles verheven. Niet om bescheiden te zijn, maar 
om een beter resultaat te kunnen halen. Willem won 
als voetballer alles wat er te winnen viel. Landstitels, 

de Europacup 1 (nu Champions League – red.) en de 
Wereldbeker (nu WK voor clubteams – red.). Ook als 
voetbalcoach was er een regel: het team boven alles. 

Als je kijkt naar de vastgoedbranche, dan lijkt 
het verhaal van Willem van Hanegem op het eerste 
gezicht heel ver weg. Maar stiekem is zijn visie op 
ons allemaal van toepassing. Beleggers, architecten, 
projectontwikkelaars, bouwers, gemeentebestuurders, 
makelaars. We zijn allemaal heel erg goed in ons vak, 
maar het echte verschil maken we samen. We hebben 
elkaar nodig om impact te realiseren voor mensen met 
woon-, winkel- en werkdromen. Je ziet de resultaten van 
echt goed samenwerken terug in deze tweede editie van 
IN Rotterdam.

Mede namens het gehele redactieteam wens ik u veel 
leesplezier. Alle content staat ook online: www.vgvisie.nl.

Laat u inspireren. 

Erwin Asselman
Uitgever VG Visie & INRotterdam

Natuurlijk stel ik uw reactie op dit nummer bijzonder op prijs. erwin@vgvisie.nl
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