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‘In het
Slotervaart creëren 

we de toekomSt
van de zorg’

FotograFie MarCeL Krijger - 

Het voormalige Slotervaartziekenhuis
gaat niet verloren voor Amsterdam.
Nieuwe eigenaar Zadelhoff Beheer 

herontwikkelt het gefailleerde ziekenhuis tot 
een dynamische woonzorg- en werkhotspot 

voor betaalbare buurt- en verpleegzorg.
‘De maatschappelijke rol die het Slotervaart 

altijd had, blijft behouden.’ 

Geertjen
Pot

algemeen directeur 
Centrum voor Zorg 

Zadelhoff Beheer

Martine
Gründemann
directeur ontwikkeling
Zadelhoff Beheer
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Zakelijke 
vooruitblik
Wat zijn jouw plannen voor 
2021: 
Het gezondheidscentrum 
in gebruik nemen. 
Start bouw Centrum 
voor Zorg, Slotervaart, 
met maatwerk voor de 
care en cure klanten. 
Nieuwbouw programma 
Plantijn met Gemeente 
Amsterdam vormgeven. 
Dit alles doe ik samen 
met Geertjen Pot, en 
natuurlijk het team van 
Centrum voor Zorg, 
het ontwerpteam en 
uitvoerende partijen, de 
gemeente Amsterdam 
en vooral de gebruikers 
voor wie we het doen.
Grootste uitdaging: 
Het Centrum voor Zorg 
is een nieuw concept, 
waarbij we partijen 
huisvesten die verzekerde 
zorg leveren, buiten het 
reguliere ziekenhuis om. 
De uitdaging is de som 
der delen, de synergie 
die we tussen partijen 
willen bereiken.
Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken: 
2020 was het jaar van 
acquisitie en opbouw 
team. 2021 wordt het 
jaar van doorpakken en 
sturen. En tegelijkertijd 
een ruime blik! Wie weet 
wat 2021 gaat brengen. 
Ik ben benieuwd.

Persoonlijke
vooruitblik 2021
Wat ga je anders doen dan 
in 2020: 
Meer buiten zijn.
Wat staat absoluut in je 
agenda:
Het vieren van ons 5 
jarig huwelijk, wat in 
2020 niet door kon 
gaan.
Goed voornemen: 
Beter plannen. Ik ben 
altijd optimistisch in 

oor veel (Groot-)Amsterdammers 
staat 25 oktober 2018 te 
boek als een gitzwarte dag. 
Ruim twee jaar geleden werd 
het faillissement over het 
Slotervaartziekenhuis uitgesproken. 
Het geliefde ziekenhuis waar 

vele Amsterdammers sinds 1976 hoogwaardige én 
betaalbare ziekenhuiszorg genoten, hield van de ene 
op de andere dag op te bestaan. Twee jaar later is het 
contrast met die dag groot. Op het Slotervaartterrein 
wordt met man en macht een gezondheidscentrum 
uit de grond gestampt. In twee van de vier aanpalende 
tangentgebouwen moeten eind 2020 twintig 
zorginstellingen operationeel zijn. Begin 2021 is dan 
het Slotervaart zelf aan de beurt. Binnen 1,5 jaar zal 
het 50.000 m2 grote complex worden omgetoverd 
tot een multifunctioneel zorgcentrum (onderbouw) 
annex verpleeg- en woonzorgcomplex (bovenbouw). 
Vervolgens staat nieuwbouw op het omliggende terrein 
gepland.

Maatschappelijke impact
Geertjen Pot en Martine Gründemann overzien het 
ambitieuze project met gepaste trots. Pot is als algemeen 
directeur Centrum voor Zorg namens Zadelhoff Beheer 
verantwoordelijk voor de transformatie en exploitatie 
van het nieuwe zorgcentrum. Gründemann richt zich 
als directeur ontwikkeling op de stedenbouwkundige 
herontwikkeling van het terrein en renovatie van het 
gebouw. ‘Het is gaaf om from scratch een heel nieuw 
project op te zetten. Vooral omdat het zo’n belangrijke 
maatschappelijke impact heeft’, aldus Gründemann. 
Directeur Pot - afkomstig van Bouwfonds IM en DTZ 
Zadelhoff - is al sinds maart 2019 betrokken bij het 
Slotervaartziekenhuis. Die maand maakte Cor van 
Zadelhoff bekend het Slotervaartcomplex te willen kopen.

‘Een gezamenlijke kennis was zo attent mij bij Cor 
te introduceren omdat ik een passie had ontwikkeld 
voor vastgoed met een maatschappelijke functie. De 
zorgvastgoedmarkt staat nog in de kinderschoenen. 
Juist nu heeft die vastgoedexperts met een visie nodig. 
Ik viel dus met mijn neus in de boter toen Cor mij 
voor het Slotervaartproject vroeg.’ Met een lening van 
45 miljoen euro van Zadelhoff Beheer aan de failliete 
vennootschap, toen nog in handen van Loek Winter 
en Willem de Boer, was een oplossing in zicht. Maar 
het had nog heel wat voeten in de aarde voordat het 
zover was. Het plan van Zadelhoff Beheer - met 40 
(kantoor-)gebouwen als Capital C (de voormalige 
Diamantbeurs) en het Volkshotel in eigen portfolio en 
ontwikkelaar van NOMA House, Gershwin Brothers 
en Hourglass – stuitte op bestuurlijke weerstand.

Beperkte huurprijzen
In een deel van het Amsterdamse stadsbestuur 
bestond namelijk de vrees dat Zadelhoff Beheer 

een dure privézorgkliniek met luxe woningen wilde 
realiseren, terwijl bij Zadelhoff de vrees bestond dat 
de gemeente het gebouw plat wilde gooien om de 
grond duur in erfpacht uit te kunnen geven. Die 
misverstanden werden na onderlinge gesprekken uit 
de weg geruimd, verklaart Pot. ‘Het probleem was 
dat we elkaars intenties niet goed kenden. Toen bleek 
de Amsterdamse missie om het Slotervaart weer een 
maatschappelijk buurtzorgfunctie te geven ook de onze 
te zijn. Met zorgondernemers, de buurt en de stad 
kunnen we dat voor elkaar krijgen. Met Amsterdam 
hebben we concrete afspraken gemaakt over beperkte 
huurprijzen en over wie in aanmerking komt als 
huurder. Betaalbaarheid en toegankelijkheid moeten zo 
weer vanzelfsprekend zijn.’

Quarantaine in Cannes
Het schuldenakkoord van mei 2020 sorteerde 
onmiddellijk effect, constateerde Pot. ‘We ontvingen 
vele dankmailtjes van oud-Slotervaartwerknemers 
en kleine aannemers die nu hun achterstallige 
salaris hadden ontvangen. Daarmee is het leed van 
het faillissement enigszins verzacht.’ Ook Cor van 
Zadelhoff zelf doet als grootaandeelhouder van 
Zadelhoff Beheer volop mee met het project, merkt 
Gründemann op. ‘Tijdens de lockdownperiode deed 
hij dat vanuit zijn huis in Cannes. Hij was daar in 
afwachting van de later afgelaste vastgoedbeurs Mipim. 
De drie maanden dat hij in Cannes in quarantaine zat, 
hebben we vele mooie Teams-vergaderingen gehad. 
Cor verzamelt kritische mensen om hem heen die het 
beste eruit halen. Ook weet hij mensen en partijen aan 
het project te binden, spit de kranten uit, doet research 
en zet zijn hele netwerk in.’

Kleine beurs
Cor van Zadelhoff is 82 jaar, vervolgt Geertjen Pot. 
‘Op die leeftijd denk je na over wat echt belangrijk 
is in het leven. Wat hem aan het hart gaat, is hoe 
belangrijke maatschappelijke functies onder druk 
staan in Amsterdam. Zorginstellingen, huisartsen en 
maatschappelijke organisaties kunnen geen huurprijs 
van 200 tot 300 euro per m2 opbrengen. Ook de 
enorme tekorten in de verpleeghuiszorg en op de 
woningmarkt zijn schrikbarend. Cor wilde heel graag 
iets maatschappelijks doen voor de Amsterdammers. 
Amsterdam heeft het Slotervaartziekenhuis in de jaren 
’70 nadrukkelijk gebouwd voor Amsterdammers met 
een kleine beurs. Die maatschappelijke functie wil hij 
met dit project terugbrengen.’

Brutalistisch
Met elk ruim 20 jaar vastgoedervaring zijn Pot en 
Gründemann geknipt voor die opgave. Gründemann, 
eerder actief voor G&S Vastgoed en de Biesterbos 
Groep, vormde de laatste vier jaar met Jason 
Blackmore de G&S-directie. ‘Als voormalig uitvoerder, 

Welk cijfer geef je 2020: 
Een 9.
Belangrijkste moment: 
Op de koffie in Cannes 
bij Cor van Zadelhoff en 
Maarten Feilzer, beiden 
in badjas.
Beste zet: 
Intuïtief ja zeggen op de 
vraag om te helpen op 
Slotervaart.
Beste zakenlunch of diner: 
Capital C onder de 
prachtige glazen kap, 
of eigenlijk noem ik 
het nog steeds de 
Diamantbeurs.
Verste zakenreis: 
Cannes.
Mooiste deal: 
Verwerving van 
voormalige Slotervaart 
ziekenhuis door 
Zadelhoff.
Mooiste stad:  
Amsterdam.
Welk effect heeft Corona op 
je business gehad:  
Vertraging hier en 
daar. Maar alle partijen 
doen erg hun best om 
dat zoveel mogelijk te 
beperken.
Waarvan had je meer willen 
doen dit jaar: 
Golfen. Toen de banen 
weer open waren was 
ik volop aan de slag en 
ontbrak de tijd.
Top 3 projecten:
1. Renovatie en 
transformatie van 
Slotervaart naar 
Centrum voor Zorg in 
Amsterdam.  
2. Nieuwbouw Plantijn 
in Amsterdam West, 
de naam van het 
stedenbouwkundig 
plangebied ten behoeve 
van de nieuwbouw van 
vooral woningbouw 
op het terrein om 
Centrum voor Zorg. 
3. Het Zandkasteel in 
Amsterdam Zuid Oost, 
transformatie van 
kantoren naar wonen.

Beste feest: 
Dat gaat er in 2020 niet 
meer van komen vrees 
ik. In 2021 hopelijk een 
inhaalslag.
Grootste irritatie: 
Slecht geleide teams 
vergaderingen met 
teveel mensen.
Vastgoedman van het jaar: 
Maarten Feilzer.
Vastgoedvrouw van het jaar: 
Monique Maarsen.
Talent van het jaar:  
Geertjen Pot.
Beste koffie: 
Thuis.
Beste foodconcept: 
Spaghetteria.
Uw devies:  
Bewust tijd nemen voor 
reflectie. 

Persoonlijke 
terugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij: 
Dat gezin en gezondheid 
de basis is die de juiste 
aandacht verdient en 
omdat dit een open 

v ‘�Dankzij�
beperkte�
huurprijzen�
blijft�het�
nieuwe�
Slotervaart�
toegankelijk’�

deur is ook de les dat ik 
kennelijk hardleers ben.
Welk cijfer geef je 2020: 
9.
Topserie Netflix:  
Vikings.
Sportieve hoogtepunt: 
Op de mountainbike de 
berg op.
Corona effect positief: 
Meer tijd thuis zijn.
Corona effect negatief: 
Minder sociaal contact.
Genieten:  
Buiten zijn.
Boek:
’t Hooge Nest.
Beste aankoop:
Tennisracket.
Vakantie:
Skiën met man en 
kinderen en vrienden.
Bioscoopfilm: 
The Social Dilemma 
(Netflix).
Diner:
Ship Chandlers 
Warehouse.
Goede traditie:
Beaune, Trois Glorieuses 
elk jaar in november.

inschatten hoeveel 
tijd iets kost. Je kunt 
natuurlijk ook efficiency 
verhogen maar ik hou 
altijd van aandacht voor 
wat ik op dat moment 
doe. En dan vergeet ik de 
tijd weleens…
Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Ik moet eerst maar eens 
beter plannen.

Zakelijke
terugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij:
Om flexibel en creatief 
van geest te blijven 
en tegelijkertijd 
voortvarend de grote 
doelen te bewaken.
Covid-19 heeft de 
bouw- en vastgoedmarkt 
opgeschud en sterk 
in beweging gezet. 
Buiten dat was 2020 
voor mij persoonlijk 
op meerdere fronten 
extreem leerzaam en 
een keerpunt. Zo ben ik 
na 18 jaar vertrokken bij 
G&S Vastgoed en na een 
periode van bezinning 
aan de slag gegaan 
bij het voormalige 
Slotervaartziekenhuis 
in Amsterdam om 
Zadelhoff te helpen 
bij de renovatie en 
omliggende nieuwbouw. 
Ook ben ik voor het eerst 
commissaris geworden, 
bij WonenBreburg 
in Breda/Tilburg. De 
verschuiving van focus 
op commercieel vastgoed 
naar maatschappelijk 
bevalt zeer goed. Mijn 
persoonlijke aanpak 
is gebleven, in mijn 
dagelijkse werk ben ik 
nog steeds bezig met 
klanten, ontwerpteams, 
overheden en aan-
nemers, echter de 
doelstelling is anders.  
De gebruiker is anders.

Leukste stedentrip: 
Valencia.
Guilty pleasure: 
Kokindjes.
Theater:
De la Mar.
Beste artiest:
Ludovico Einaudi.
Beste song: 
Jerusalema.
Inspirerend:
Diederik Gommers.
Afscheid:
Hakim Ziyech.
Sportmaatje:
Yves Gassler.
Dankbaar:
Dat mijn ouders er nog 
zijn.
Welke eigenschap 
waardeert u in uw partner:
Hij regelt altijd de vakan-
ties tot in de puntjes.
Smakelijk:
Truffelmayonaise.
Restaurant:
Vuurtoreneiland.
Beste plek om te wonen:
Zuidas.
Hoe ontspan je je:
Buiten zijn.

Martine Gründemann
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mijn technische achtergrond en ervaring met groot 
stedelijke projectontwikkeling ben ik gewend om 
complexe projecten snel op poten te zetten. In fase 
1 realiseren we het gezondheidscentrum in twee 
lagen van elk 2.000 m2. Er is plek voor circa vijftien 
zorg- en maatschappelijke instellingen. In fase 2 staat 
het Slotervaartgebouw centraal. In de bovenbouw 
zullen we verpleegzorg aanbieden, daaronder komen 
cure-zorginstellingen. Dit kruisgebouw met een 
oppervlakte van 50.000 m2 laten we grotendeels intact. 
Het complex is het met zijn stoere brutalistische 
uitstraling waard om te behouden. De plannen zijn al 
afgestemd met gemeente Amsterdam en een tijdrovend 
vergunningstraject is evenmin nodig. Over twee jaar is 
het een superfris gebouw met nieuwe kozijnen, dubbel 
glas, gerenoveerde installaties en een nieuwe inrichting. 
Op een mogelijke dubbele dakopbouw met een stoere 
kroon studeren we nog.’

Chronische zorg
Wat er in en rond het Slotervaart wordt gerealiseerd, 
is niets minder dan de toekomst van de zorg, betoogt 
Pot enthousiast. ‘Tegen de huidige kosten kunnen 
we ons zorgstelsel niet in stand houden. Omdat we 
steeds ouder worden, gaat de chronische zorg een 
steeds groter deel uitmaken van de totale zorgvraag. 
De toekomstige zorg moeten we daarom op een andere 
manier inrichten. Door Corona en social distancing 
heeft e-healthcare al een enorme vlucht genomen. In 
samenwerking met ziekenhuizen kunnen we de druk 
op Amsterdamse ziekenhuizen verder verlichten. Zo is 
het dankzij nieuwe technieken mogelijk de gezondheid 
van patiënten ook elders te monitoren. Iemand met 
een acuut hartprobleem moet natuurlijk naar de 
cardiologieafdeling van een ziekenhuis. Maar een 
chronische patiënt die regelmatig op controle moet, 
kan elders sneller en goedkoper worden gecheckt. 
Ook diagnostisch onderzoek kan buiten het ziekenhuis 
plaatsvinden.’

Primeur
Het nieuwe zorgcentrum gaat in deze aanvullende 
zorg voorzien, verklaart ze. ‘Wij noemen dit 
anderhalvelijnszorg. Die gaan onze zorgondernemers 
– naast reguliere eerstelijnszorg - aanbieden in een 
huiselijke, prettige en laagdrempelige omgeving. De 
kracht van dit concept is dat de gebruikers en de buurt 
elkaar versterken; we zetten namelijk in op synergie 
en interactie. Dit bedrijfsverzamelgebouw voor de 
zorg is niet alleen een primeur. Wij denken dat deze 
anderhalvelijnszorg ook de zorg van de toekomst is. En 
bovendien een uitkomst zal zijn voor de babyboomers 
die straks 80 en 90 worden.’

De coronacrisis is daarbij gelukkig geen sta-in-de-
weg. ‘Alles kan gewoon doorgaan. We moeten de 
vaart er ook inhouden, want eind dit jaar moet het 
zorgcentrum operationeel zijn. Ook al betreft het 

een kleine verbouwing, het centrum geeft wel een 
doorkijk in onze visie voor het Slotervaartgebouw. 
Ook de tweede fase is al onderweg. Dit najaar 
selecteren we de aannemer. Eind dit jaar vragen we de 
omgevingsvergunning aan. De bouwstart volgt dan in 
de eerste helft van 2021’, somt Gründemann op.

Gemixte woonwijk
De nieuwbouw in fase 3 is niet minder ambitieus, 
verklapt de ontwikkeldirecteur. ‘Op het terrein met 
een oppervlakte van 44.000 m2 is voldoende ruimte 
voor substantiële woningbouw. Ons plan is hier een 
gemixte woon-werkwijk te creëren met voldoende 
groen, licht en ruimte. Het wordt een nieuw stukje 
stad om te wonen en werken. Het huidige naar 
binnen gerichte Slotervaartcomplex gaan we open 
maken. Het woningprogramma wordt een mix van 
sociaal, middenhuur en vrije sector voor verschillende 
doelgroepen. Amsterdam ondersteunt de plannen. 
De druk vanuit de stad op betaalbare woonruimte 
is gigantisch. Ons gebied maakt deel uit van het 
Schinkelkwartier waar het stadsbestuur een grote 
verdichtingsopgave heeft gepland. Na oplevering zal 
het gezondheidscentrum verhuizen naar het nieuwe 
Slotervaart. Zover is het nog lang niet; dat kan nog vijf 
tot acht jaar duren.’ •

‘�Met�onze�
anderhalve-
lijnszorg�
doen�we�iets�
volstrekt�
nieuws’

Zakelijke
vooruitblik
Wat zijn je plannen voor 
2021:
Het Centrum voor Zorg 
op de kaart zetten. Dat 
gaan we doen door 
samen met Martine het 
team van technische 
en commerciële 
mensen aan te sturen, 
samenwerkingen met 
zorgpartijen aan te gaan 
en alle kennis, kunde en 
relaties van Zadelhoff te 
benutten. Dit alles in een 
lekker tempo en met een 
fijne glimlach op mijn 
gezicht. Dit is toch een 
prachtig project om aan 
te mogen werken.
Grootste uitdaging:
Hoe zorgen we ervoor Zorgwekkend:

Segregatie, waardoor de 
bereidheid van mensen 
om zich in te leven in de 
ander beperkt wordt.
Geluk: 
Op een frisse zonnige 
morgen door een stille 
stad lopen.
Smakelijk:
Vers visje.
Tragisch:
Vasthouden aan het 
bekende.
Held:  
Brene Brown.
Restaurant:
Concours in Utrecht.
Jammer:  
Dat slecht eten zo 
veel goedkoper en 
makkelijker te krijgen is 
dan gezond eten.
Gelachen: 
Om de fratsen van mijn 
dochter.
Verdriet: 
Om het verlies van een 
standaard gezinsleven.
Nooit gedacht: 
Dat je zoveel voldoening 
kan halen uit je werk en 
leven als je doet wat je 
echt wil.
Eerste keer: 
Ventilatoren repareren 

dat elke individu 
betrokken bij het 
Slotervaart, van 
timmerman tot huisarts 
of toeleverancier, de 
essentie meekrijgt van 
de maatschappelijke 
uitdaging waar we 
voor staan de zorg te 
transformeren zodat zij 
zelf een eigen grote of 
kleine bijdrage kunnen 
leveren.
Wat staat in elk geval op de 
planning:
Opening van het 
gezondheidscentrum 
voor de buurt.
Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken:
Opschalen: het team 
meer zijn werk laten 
doen in plaats van zelf 
uitvoeren.

die te doorbreken. Eerst 
wordt je daar onzeker 
van en daarna voel 
je de bevrediging van 
ontwikkeling.
Welk cijfer geef je 2020:
8.
Topserie Netflix:
Homeland.
Sportieve hoogtepunt: 
Winnen met mijn 
voetbalteam van de 
kampioen van vorig jaar.
Corona effect positief: 
Meer genieten van 
de kleine dingen. Een 
boswandeling met de 
kinderen of een spelletje 
spelen.
Corona effect negatief:
Ontbreken van toevallige 
ontmoetingen waardoor 
creativiteit, ideeën en 
plannen ontstaan.
Genieten: 
Goed gesprek met 
vrienden.
Boek: 
Met mijn ogen dicht ik 
alles heel, Merel Morre.
Vakantie: 
Met gezin naar Vietnam 
en Cambodja.
Goede traditie: 
Twee keer per jaar 
met mijn moeder naar 

Antwerpen.
Guilty pleasure: 
Pelpinda’s.
Beste song: 
Fan van de afspeellijsten 
van spotify.
Avontuur: 
Onafhankelijk durven 
te zijn.
Inspirerend: 
De Biënnale van Venetië.
Onverslaanbaar: 
Mijn zoon met 
tafeltennis.
Hartverwarmend:
Als ik aan deur sta met 
een restje eten voor 
de buurvrouw van 89 
jaar die nog steeds 
zelfstandig woont en 
zich afvraagt of ze jou 
kan helpen omdat je het 
zo druk hebt.
Sportmaatje: 
Mijn teamgenootjes van 
het Kampong Dames 35+ 
team.
Zwaar:
Opvoeden van 
2 kinderen tot 
zelfstandige, gezonde, 
sociale mensen.
Dankbaar:
Voor gezondheid familie.
Meest gehecht aan:
Familie.

in de zomer, blijk ik erg 
goed in te zijn.
Grootste irritatie: 
Dat ongezond leven de 
norm is.
Allergezondste:  
Goed voor jezelf zorgen 
met een balans die 
jou past met werken, 
ontspannen, eten, 
sporten enz.
Wanneer het meest 
gelukkig: 
Op zaterdagmorgen 
aan het voetbalveld 
van de kinderen met 
een lichtelijk bonkend 
hoofd vanwege de 
gezellige en sportieve 
avond ervoor met mijn 
voetbalteam nadat we 
een week met het team 
op Slotervaart weer 
volop zorginstellingen 
hebben gesproken, 
partijen opdracht 
hebben gegeven 
plannen te realiseren en 
de betrokkenheid van 
Cor van Zadelhoff mee 
te mogen maken.
Beste plek om te wonen: 
Nederland.
Hoe ontspan je je: 
Sporten en met familie 
en vrienden praten.

Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Waaraan minder:
Meer aandacht voor 
wat er goed gaat en 
dat benoemen en 
delen met elkaar. 
Daarmee automatisch 
minder aandacht voor 
negativisme.

Zakelijke
terugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij:
Er zijn genoeg mensen 
te vinden die Nederland 
een nog betere plek 
willen maken om te 
wonen voor zo veel 
mogelijk mensen en 
de faciliteiten die 
daarmee gepaard gaan. 
De uitzonderingen die 
alleen naar eigen belang 
kijken winnen ook soms. 
Dat is jammer maar geen 
reden om te stoppen 
met het streven naar 
die mooie samenleving. 
De aanhouder wint 
regelmatig en in het 
geval van het Slotervaart 
helemaal.
Welk cijfer geef je 2020:
Persoonlijk zakelijk een 
9, vanwege de impact 
van Corona op de 
samenleving een 7.
Belangrijkste moment:
Definitief worden van het 
faillissementsakkoord.
Beste zet:
Na 15 jaar werken even 
een pauze nemen om te 
bepalen waar je staat en 
welke richting je op wil 
in plaats je zekerheden 
intact laten en door te 
gaan op de weg waar je 
nu eenmaal op zit.
Beste zakenlunch of diner:
Lunch op het dakterras 
tijdens de MIPIM van de 
Stichting Diversiteit in 
Vastgoed.
Verste zakenreis:
Polen, Warschau.

Mooiste deal:
Slotervaart.
Beste beurs:
Dutch Design Week.
Welk effect heeft Corona op 
je business gehad:
Gelukkig heeft Corona 
tot nu toe beperkt effect 
gehad op Slotervaart. 
We hebben slechts 
een maand vertraging 
gehad bij de rechtbank 
met het akkoord. In een 
leeg ziekenhuis is het 
makkelijker ‘corona 
proof’ werken en 
bovendien doet teams 
het ook goed.
Waarvan had je meer willen 
doen dit jaar:
Netwerken en inspiratie 
opdoen. Ik mis het 
contact met mensen 
en de toevallige 
ontmoetingen.
Top 3 projecten:
1. Diamantbeurs, 
Amsterdam. 
2. Hart van Vathorst, 
Amersfoort. 
3. Strijp S, Eindhoven.
Welk app het meest 
gebruikt:
Whats App.
Held: 
Diederik Gommers.
Beste event:
Dutch Design Week.
Beste zakenboek:
De meeste mensen 
deugen.
Het meest geleerd van:
Maarten Feilzer.
Vastgoedman van het jaar:
Maarten Feilzer.
Vastgoedvrouw van het jaar:
Martine Gründemann.
Je devies: 
Wie beweegt die hoort 
wat.

Persoonlijke 
terugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij:
Er is veel moed nodig om 
te durven kijken naar 
vertrouwde patronen en 

Persoonlijke 
vooruitblik 2021
Wat ga je anders doen dan 
in 2020:
Niets, ik ben niet zo van 
goede voornemens een 
keer per jaar. Het leven 
verandert continue. 
Ik vind het belangrijk 
regelmatig tijd voor 
reflectie te nemen zodat 
je je kan aanpassen of 
nieuwe doelen voor jezelf 
kan stellen. Hiervoor is 
het ook belangrijk breed 
geïnformeerd te blijven. 
Het is verleidelijk in je 
comfort zone te blijven 
in je eigen kringetje.
Wat staat absoluut in je 
agenda:
Gezond blijven.

Geertjen Pot


