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De herontwikkeling van het voormalige Slotervaart 
Ziekenhuis in Amsterdam Nieuw-West is in deze 
kolommen al meermalen belicht. Minstens net zo 
ambitieus is de gebiedsontwikkeling waar deze 
transformatie deel van uitmaakt: De Plantijn. Vier 
bevlogen partners werken hier samen aan een 
uitnodigende buurt met een mix aan functies: wonen, 
werken, onderwijs, zorg en verblijven - bestemd voor 
iedereen. Een groepsgesprek.

#25/2022 ZORGVASTGOED VGvisie winterGasten

V.l.n.r. Robert Clement, Sophie Keulemans-ter Kuile, Rogier van den Braak, Lieke van der Wal en Martine Gründemann

Partners 
De Plantijn 
werken aan 
inclusieve stad
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Op een stralende herfstochtend schuiven de partners 
van gebiedsontwikkeling De Plantijn aan tafel: Sophie 
Keulemans namens zorginstelling Cordaan, Rogier 
van den Braak vanuit Sanquin, Robert Clement 
namens Antoni van Leeuwenhoek en niet te vergeten 
Martine Gründemann en Lieke van der Wal vanuit 
Zadelhoff. Een mooi gezelschap dat sinds 2020 
intensief samenwerkt om dit deel van Amsterdam 
Nieuw-West een forse impuls te geven. Martine 
Gründemann blikt terug: ‘Eind mei 2020 werd 
Zadelhoff eigenaar van het Slotervaart Ziekenhuis. 
We hebben al snel kennis gemaakt met onze buren, 
vanuit een nieuwsgierigheid waar zij precies mee 
bezig waren.’ Al snel ontdekte Gründemann dat 
ook de andere gebiedspartners nadachten over 
de toekomst. ‘Ik zag direct kansen voor synergie.’ 
Ook vanuit de gemeente Amsterdam werd de druk 
opgevoerd - in positieve zin. In de Projectnota 
Schinkelkwartier gaf de hoofdstad aan in dit gebied 
flink te willen verdichten. Lieke van der Wal: ‘De 
gemeente deed al een aantal richtinggevende 
uitspraken over het gebied. Het was goed dat 
we daar gezamenlijk onze eigen gebiedsvisie 
tegenover konden plaatsen.’ Daarbij kan De Plantijn 
de gemeente ook ontzorgen, aldus Gründemann: 
‘De opgave is groot voor het Schinkelkwartier, met 
1 miljoen m2 werken en voorzieningen en circa 
10.000 woningen. Dat kan de gemeente in haar 
eentje niet behappen en men is blij dat wij hier 
zelf nu de gebiedsontwikkeling verder vormgeven. 
Daarmee kan de stad haar woningbouwproductie 
flink versnellen en tevens haar ambitie rondom de 
Innovation Districts realiseren.’

Goede timing
Het moment om de koppen bij elkaar te steken 

bleek inderdaad niet slecht gekozen. Zo was Sanquin 
een aantal jaren geleden ook gaan nadenken over 
haar deel van het terrein. Rogier van den Braak, 
sinds drie jaar verantwoordelijk voor het vastgoed 
van de Sanquin Groep: ‘De bebouwing op ons terrein 
is “organisch” tot stand gekomen. Gebouwtje hier, 

gangetje daar. Daarbij waren sommige gebouwen 
ook aan het einde van de levensduur. Reden voor ons 
om na te gaan denken over een integrale aanpak in 
de vorm van een campusmodel, waarbij we allerlei 
Life Sciences hiernaartoe willen halen. Dat hebben 
we vertaald in een plan voor ons New West Health 
& Innovation District, compleet met een ambitieus 
sloop/nieuwbouwprogramma. En op dat moment 
kwamen we Zadelhoff tegen. We ontdekten al snel: 
met elkaar kunnen we een beter plan maken. En als 
één partner optrekken met én richting de gemeente.’ 

Ook het Antoni van Leeuwenhoek en Cordaan 
zagen vanaf het begin de mogelijke meerwaarde van 
de samenwerking in. Robert Clement (bouwdirecteur 
Antoni van Leeuwenhoek): ‘We werkten al goed 
samen maar dat is nu op een heel ander niveau 
gebracht. De kansen zijn naar mijn idee legio. Dit 
gebied was altijd vrij naar binnen gekeerd en niet 
erg uitnodigend, dat keren we nu om. Ik herken ook 
inderdaad dat de gemeente nu meer een beeld voor 
ons heeft gekregen, dat maakt het gemakkelijker om 
ook onze eigen plannen daar voor het voetlicht te 
brengen.’ 

nieuwe betekenis
Sophie Keulemans (directeur Huisvesting 

Cordaan) onderschrijft de kwaliteit van de 
samenwerking: ‘We leveren met elkaar een bijdrage 
aan de leefbare, inclusieve stad waarin iedereen er 
mag zijn. Wij zijn zelf inmiddels 50 jaar aanwezig 
in dit gebied, waarbij onze zorgverlening enorm is 
veranderd. En dat proces is nog niet ten einde. We 
denken voortdurend na hoe we met onze zorg en 
huisvesting kunnen inspelen op de maatschappelijke 
vraag. Hoe ontwikkelt de bevolking zich, op welk 
niveau kunnen we zorg aanbieden, hoe zetten we 
onze middelen daarvoor in? En dat doen we bij De 
Plantijn nu gebiedsgericht, in overleg met de partners 
en de gemeente.’ 

De eensgezindheid leidde ertoe dat al in de zomer 
van 2022 de intentieovereenkomst kon worden 
gesloten, tussen de vier partners en de gemeente 

‘iedereen brengt 
eigen kennis en 
expertise in. en durft 
toekomstgericht te 
denken’

Naam:
Martine Gründemann 
Bedrijf: 
Zadelhoff
Werkt als:
Directeur Zadelhoff 
Development
Vooral bezig met: 
Het team, de klant en 
de overheid
Wil bereiken: 
Veel werkgeluk
Over tien jaar: 
Ben ik 57
De stand van het land: 
Lastig
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling: 
Teveel om op te 
noemen momenteel!
Zorgen voor/over: 
Toenemende kloof 
arm rijk
Weggeven: 
Spullen
Aanvaarden: 
De hoeveelheid was
Vrije tijd: 
Mag een onsje meer 
zijn
LijSTjeS 2022
Podcasts/RTV 

programma’s: 
Hou je Vastgoed
Sportmomenten: 
Polo op Museumplein
Songs: 
Ludovico einaudi
Favoriete 
vakantieplekken: 
ios en Sedrun
ZAKeLijKe 
TeRuGBLiK 2022 
Beste zet: 
Verhuizen naar 
Vivaldistraat
PeRSOONLijKe 
TeRuGBLiK 2022
Topserie: 
Peaky Blinders
Sportieve hoogtepunt: 
Moet denk ik nog 
komen
Beste aankoop: 
Regenjas van RAiNS
Sportmaatje: 
Yves
Geluk: 
Familie
Held van 2022: 
Zelensky
Allergezondste: 
Mijn ontbijt met 
yoghurt en grapefruit

De publieke visie
vanuit De gemeente amsterDam
Martijn Overmulder, Ambtelijk Opdrachtgever 
Gebiedsontwikkeling innovatiedistricten

‘De Plantijn is een van de innovation Districts 
van Amsterdam, een ontwikkeling die heel 
belangrijk is voor de stad. uit onderzoek van 
Vu en elsevier Connect blijkt dat Amsterdam 
bij de internationale top van meest innovatieve 
steden behoort; daar zetten we vol op in. 
er is veel innovatief vermogen aanwezig bij 
bedrijven en instituties en dat zien we duidelijk 
terug bij De Plantijn. Op het gebied van health 

en life sciences neemt het een bijzondere 
plek in. We zijn heel blij met de ingezette 
gebiedsontwikkeling en de samenwerking - 
tussen de partijen onderling en met de gemeente. 
Het wordt nu echt een onderdeel van de stad, 
met een heel gevarieerd programma. De Plantijn 
is een van de voorbeelden waarbij de zittende 
eigenaren in een gebied zelf de transformatie 
ter hand nemen. Vanuit de gemeente hebben we 

uiteraard ook kaders en een duidelijke ambitie 
maar we benutten vooral de kracht van de 
markt zelf. De vier partners hebben aangegeven 
achter de ambities voor de ontwikkeling van 
het Schinkelkwartier als geheel te staan. De 
komende tijd zullen we zien hoe de concrete 
plannen voor De Plantijn zich daartoe verhouden; 
ik ben heel benieuwd!’
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Amsterdam. De inzet: een groen en aantrekkelijk 
gebied dat betekenis heeft voor de hele stad. 
Daarmee is de opgave voor De Plantijn ook veel 
breder dan alleen de ‘stenen’ van het vastgoed. 
Gründemann kan dat beamen: ‘Onlangs werd hier 
bijvoorbeeld de Nacht van de Arabische Literatuur 
georganiseerd. Geweldig om te zien hoe de wijk dan 
aanwezig is, maar ook de stad en zelfs bezoekers 
uit het hele land. Daarmee krijgt deze plek een heel 
nieuwe betekenis.’ Ze beoordeelt dat als veel meer 
dan de gebruikelijke placemaking om een gebied 
alvast op de kaart te zetten. Van den Braak: ‘Wij geven 
daar bijvoorbeeld invulling aan door leegstaande 
vierkante meters nu al te benutten. Zo laten we zien 
dat de invulling van het gebied nu al gaande is en we 
niet wachten tot alle nieuwbouw gereed is.’

eigen kennis inbrengen
De afgelopen tijd hebben de vier partners van De 

Plantijn de verdere planontwikkeling gezamenlijk 
ter hand genomen. Dat gebeurde onder leiding van 
ontwerpbureau Juurlink en Geluk. Van der Wal kijkt 
er enthousiast op terug: ‘Het was mooi om te zien 
hoe we niet alleen de thema’s bespraken maar gelijk 
ook aanknopingspunten vonden om nu al samen 
op te acteren, bijvoorbeeld rondom de logistiek op 
het terrein.’ Van den Braak vult aan: ‘De ontwerpers 
hebben alle plannen van de partijen samengevoegd 
en aangegeven waar deze elkaar raken, hoe ze elkaar 
kunnen versterken en waar mogelijk knelpunten 
ontstaan. Dat was soms confronterend maar het 

helpt enorm - ook om anders naar je eigen terrein te 
kijken.’ En dat alles zonder dat er een zware, formele 
projectorganisatie hoefde te worden opgetuigd. 
Gründemann: ‘Iedereen brengt eigen kennis en 
expertise in. En durft toekomstgericht te denken. 
Cordaan heeft bijvoorbeeld net een nieuwe vleugel 
in gebruik genomen maar moet nu alweer nadenken 
over de langere termijn. Ik vind dat knap.’ Sophie 
Keulemans vult aan: ‘Het is inderdaad complex om 
korte en lange termijn met elkaar te verbinden. Voor 
ons is in ieder geval de uitdaging de zorg voor de 
toekomst te ontwikkelen, in een gebied dat daarvoor 
de mogelijkheden biedt.’

Clement: ‘Een gebiedsontwikkeling als deze 
kun je niet los van elkaar tot stand brengen. En 
het biedt juist ook kansen: onze medewerkers en 
onderzoekers die van over de hele wereld komen, 
kunnen straks mogelijk hier woonruimte vinden. 
De gesprekken met Zadelhoff daarover zijn volop 
gaande. En het biedt ons de mogelijkheid om uit te 

‘Dat er volop wordt 
geïnvesteerd in sport, 
groen en voorzieningen 
maakt dit gebied veel 
interessanter voor de 
mensen die er nu al 
werken’

Naam: 
Rogier van den Braak
Bedrijf: 
Sanquin Health 
Solutions
Werkt als: 
Managing Director
Vooral bezig met: 
De realisatie van het 
New West Health & 
innovation District
Over tien jaar: 
Hebben we een mooie 
nieuwe stadswijk 
gerealiseerd in 
Amsterdam Nieuw-
West
uitkijken naar: 
Morgen
Onmisbaar: 
een goed en positief 
team! Daarmee kom je 
veel verder dan je van 
te voren had kunnen 
bedenken
Belangrijkste persoon/
personen: 
Marlies Reurink 
en Rosan Sierhuis, 
onmisbaar voor onze 
campusontwikkeling!
Durven: 
No fear. 
Als je iets wil bereiken, 
ga er dan gewoon voor

LijSTjeS 2022
Cultuurhoogtepunten: 
Rijksmuseum, wat 
schitterend om aan 
een nieuwe generatie 
kinderen te laten 
zien / The Damned 
van Toneelgroep 
Amsterdam in het 
Amsterdamse Bos, 
zo bijzonder hoe zo’n 
grote groep acteurs 
vlak voor je neus 
een verhaal tot leven 
wekt / Bob Dylan live, 
totaal onvoorspelbare 
levende legende
Sportmomenten: 
Ajax-Feyenoord 
3-2 / Afscheid 
Roger Federer / 
Max Verstappen 
wereldkampioen
ZAKeLijKe 
TeRuGBLiK 2022 
Welk cijfer geef je 
2022: 
10
Mooiste moment: 
Boottocht in 
Amsterdam met het 
campus team van 
Sanquin
Beste zet: 
Realisatie van 

nieuwe labruimte bij 
Sanquin voor nieuwe 
campusbewoners
Mooiste deal: 
Verkoop van Sanquin 
Reagents aan Gilde 
Healthcare
Talent van het jaar: 
elsemieke Hackenitz 
van onze nieuwe spin 
off Direct Diagnostics
PeRSOONLijKe 
TeRuGBLiK 2022
Topserie: 
Better Call Saul
Beste song: 
Welcome Back van 
Neil Young
Kippenvel: 
4 mei-lezing van Hans 
Goedkoop
Geluk: 
Met 5 kinderen aan de 
ontbijttafel

‘De gemeente 
deed al een aantal 
richtinggevende 
uitspraken over 
het gebied. Het was 
goed dat we daar 
gezamenlijk onze eigen 
gebiedsvisie tegenover 
konden plaatsen’

Naam: 
Lieke van der Wal
Bedrijf: 
Zadelhoff 
Development
Werkt als: 
Projectontwikkelaar
Vooral bezig met: 
Gebieden in 
Amsterdam levendiger 
en mooier maken
Wil bereiken: 
een gelukkig en 
uitdagend leven 
waarin ik nieuwsgierig 
blijf en ik zowel privé 
als zakelijk het beste 
uit mezelf naar boven 
blijf halen
Niet vergeten: 
in de waan van de 
dag ben je druk met 
allerlei zaken, mails 
en telefoontjes. Bij 
ontwikkeling duurt 
alles, ondanks dat we 
bij het Slotervaart een 
hoog tempo hebben, 
toch langer dan dat 
je eigenlijk wilt. We 
zijn al bezig met het 
eindbeeld en dat zie 
ik dan ook dagelijks 
voor mij. Het is daarom 
belangrijk om ook stil 
te staan en terug te 

kijken naar waar we 
vandaan komen en 
wat er al is bereikt. Op 
de bouw zie je dat het 
uiteindelijk allemaal 
mensenwerk is en 
dat blijf ik heel mooi 
vinden, als je maar 
samenwerkt kun je 
zoveel bereiken
LijSTjeS 2022
Favoriete 
vakantieplekken: 
Het Comomeer - 
dromerige uitzichten 
en hardlopen over de 
boulevard
Toscane - de hele 
dag wijnproeven en 
heerlijk eten 
San Andrés - de stilte 
op zoeken van de 
onderwater wereld 
tijdens het duiken
ZAKeLijKe 
TeRuGBLiK 2022 
Beste zet: 
in deze context kan 
ik niet anders dan 
het noemen van 
de samenwerking 
met de partijen van 
De Plantijn. Het 
tekenen van de 
intentieovereenkomst 
met de gemeente 

Amsterdam is een 
ontzettend mooie 
stap richting de 
ontwikkeling naar 
een nieuwe stadswijk. 
er liggen nog zoveel 
kansen om alle kennis 
en innovatie, die er in 
dit gebied is, ook naar 
buiten te brengen en 
de aandacht te geven 
die het verdient
Leukste zakelijke 
bijeenkomst: 
De lunch bij de 
Museumplein Polo 
waar Zadelhoff 
heeft aangekondigd 
Zadelhoff 
Development en 
Zadelhoff Capital op 
te richten. Daarna 
volgde een middag 
met leuke gesprekken, 
nieuwe ontmoetingen 
en natuurlijk de 
polowedstrijden
PeRSOONLijKe 
TeRuGBLiK 2022
Geluksmomentje: 
Dat is mijn dochtertje 
Bo die met haar 
glimlach ’s avonds 
natuurlijk zorgt dat ik 
alle hectiek van de dag 
vergeten ben
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Naam: 
Robert Clement
Bedrijf: 
NKi-AVL
Werkt als: 
Bouwdirecteur
Vooral bezig met:
Vastgoedontwikkeling 
korte en lange termijn
Wil bereiken: 
Passend vastgoed bij 
de bedrijfsactiviteiten
Over tien jaar: 
Met pensioen
Het kantoormoment 
van de dag: 
Lunch met het team
Leukste collega: 
iedereen die met een 
lach werkt
De stand van het land: 
Sociaal belabberd
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling:
Fout geld op de 
verkeerde plek
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling: 
Steeds meer macht bij 
steeds minder mensen
uitkijken naar: 
Morgen
Zorgen voor/over: 
Zo weinig mogelijk
Niet vergeten: 
Plezier in je werk te 
hebben
Belangrijkste 
persoon/personen: 
Mijn gezin
Weggeven: 
Alles wat je niet perse 
nodig hebt
Aanvaarden: 
Dat je niet alles kunt 
sturen
Veranderen: 
Die vijf kilo minder…….
Durven: 
Toegeven dat dat 
misschien niet gaat 
lukken
Goede voornemens: 
Maar toch blijven 

dromen dat het kan
Nooit meer doen: 
Opgeven als er weer 
een kilo bij is
LijSTjeS 2022
Boeken: 
Momenteel weinig rust 
voor boeken
Podcasts/RTV 
programma’s: 
Geen. Meeste TV is 
zonde van de tijd
Cultuurhoogtepunten: 
Liveconcerten, 
moderne dans
Sportmomenten: 
Laatste wedstrijd 
VS1 van Lokomotief 
(basketbal) 
Songs: 
Alles van Dead Can 
Dance. Of Kreator
Hebbedingen: 
Ben niet van het 
hebben. Maar goed 
gereedschap is fijn
ZAKeLijKe 
TeRuGBLiK 2022 
Aan wie geërgerd: 
Mensen die afschuiven 
of ontwijken 
PeRSOONLijKe 
TeRuGBLiK 2022
Welk cijfer geef je 
2022: 
9
Topserie: 
Lupin
Sportieve hoogtepunt: 
2x26kg dumbbellpress
Beste aankoop: 
Nissan-leaf
Vakantie: 
Zeilen bij Denemarken
Leukste Diner: 
Voor mijn verjaardag
Sportmaatje: 
Mijn nieuwe 
bridgepartner
Zorgwekkend: 
Ben nu de oudste 
generatie……
Grootste irritatie: 
De dagelijkse kots van 
de kat opruimen

bouwen. Heel belangrijk omdat het aantal patiënten 
met kanker nog steeds toeneemt. Hierdoor kunnen 
we in de toekomst ook ons onderzoek naar kanker 
verder uitbreiden.’ Van den Braak: ‘Dat er volop wordt 
geïnvesteerd in sport, groen en voorzieningen maakt 
dit gebied veel interessanter voor de mensen die er 
nu al werken.’

Op naar de toekomst
Na de gezamenlijke gebiedsvisie De Plantijn 

moet dit najaar de verdere stedenbouwkundige 
uitwerking het licht zien. Dat zal het kader vormen 
voor de verdere uitwerkingen op deelplan- en 
kavel/projectniveau. Ook worden er uitspraken 
gedaan over de inrichting van het gebied als geheel 
en de kwaliteit van de openbare ruimte; groen en 
ontmoetingsplekken spelen hierin een belangrijke 
rol. Van der Wal: ‘Partijen reiken elkaar daarin ook 
inzichten aan, zoals Sanquin dat wil inzetten op 
een opgetild maaiveld. Of kijk naar de prachtige 
tuin die het AVL heeft gemaakt op haar voorterrein. 
Mogelijk dat dergelijke principes ook een betekenis 
kunnen hebben voor het gebied.’ Clement ziet het 
met vertrouwen tegemoet: ‘We kunnen met elkaar 
oplossingen vinden. Daarmee gaat het gebied er qua 

Naam: 
Sophie Keulemans-ter 
Kuile
Bedrijf: 
Cordaan
Werkt als: 
Directeur Huisvesting
Vooral bezig met: 
Concepten, 
zorgstrategie, 
duurzaamheid en 
gebiedsontwikkeling 
t.b.v. duurzame zorg
Wil bereiken: 
Dat we met een goed 
gebouwde omgeving 
een maatschappelijk 
noodzakelijke 
verandering teweeg 
brengen
Over tien jaar: 
Woon, werk en zorg 
er zelf
Het kantoormoment 
van de dag: 
De herfstig rood en 
gele lucht van de 
opkomende zon
‘s ochtends
Leukste collega: 
Wie niet eigenlijk
een deal met/over: 
Maatschappelijk 
vastgoed t.b.v. een 
leefbaardere en 
zorgzame wijk in de 
toekomst
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling: 
Allemaal een fleece 
deken voor thuis en 
overal de verwarming 
lager. Bewustwording 
van gebruik van de 
planeet is nu aan de 
orde door de puinhoop 
waar Poetin ons in 
brengt

Zorgen voor/over: 
Polarisering van de 
maatschappij
Onmisbaar: 
Liefde 
Durven: 
Samenwerkingen 
aangaan op publiek-
commercieel vlak
Vrije tijd: 
Zeilen, keepster bij 
hockey
LijSTjeS 2022
Boeken:
Marieke Lucas 
Rijneveld – de avond is 
ongemak & Mijn lieve 
gunsteling 
Roxanne van ieperen – 
’t Hooge Nest
ilja Leonard Pfeijffer – 
Grand hotel europa
Podcasts/RTV 
programma’s: 
ik vertrek
Cultuurhoogte-
punten:
Rome
Songs: 
Yentl en de Boer (ik 
heb een man gekend)
Favoriete 
vakantieplek: 
Op de zeilboot
ZAKeLijKe 
TeRuGBLiK 2022 
Welk cijfer geef je 
2022: 
7
Mooiste moment: 
Verbondenheid met 
cliënten op de niet-
leuke boodschap van 
de aanstaande sluiting 
van een locatie
Beste zet: 
Open communiceren 
over de (on)
mogelijkheden in 

inrichting op vooruit. Maar het zorgt er tegelijkertijd 
voor dat we als partijen meer kunnen bereiken.’ 
Van den Braak: ‘Wij denken er bijvoorbeeld over om 
bepaalde gebouwen, zoals ons auditorium, open 
te stellen voor het gebied als geheel.’ Clement: ‘We 
zien nu al dat onze medewerkers de omgeving al 
veel meer opzoeken. Het zou mooi zijn wanneer 
we die ontwikkeling door kunnen trekken naar de 
omliggende buurten en de stad.’ 

Een belangrijke uitdaging daarbij zal zijn om 
de verschillende ‘snelheden’ in het gebied goed 
op elkaar af te stemmen. Clement: ‘De tempi van 
de spelers kunnen verschillen, daar moeten we 
in de fasering goed naar kijken. Daarnaast zullen 
we ons buigen over de vraag hoe het gebied goed 
in gebruik kan blijven tijdens de transformatie en 
daarna.’ Ook het financieringsvraagstuk zal nog een 
breinbreker vormen, zo verwacht Keulemans: ‘Wij 
kampen bijvoorbeeld met de vraag hoe de zorg wordt 
gefinancierd in Nederland. Terwijl de vergoeding 
voor huisvesting met 8 procent wordt gekort, lopen de 
kosten voor bouwen en verduurzaming alleen maar 
verder op. Daar moeten we flink op studeren. Gelukkig 
helpt het dat we binnen de samenwerking van De 
Plantijn daar ook over kunnen sparren met elkaar.’

‘we leveren met elkaar 
een bijdrage aan de 
leefbare, inclusieve 
stad waarin iedereen 
er mag zijn’

‘we kunnen met elkaar 
oplossingen vinden. 
Daarmee gaat het gebied 
er qua inrichting op 
vooruit. Maar het zorgt er 
tegelijkertijd voor dat we 
als partijen meer kunnen 
bereiken’

De Plantijn
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
Ronde tafel diner 
verduurzaming 
zorgvastgoed Achmea 
in Artis
Grootste irritatie: 
Negativiteit
Leukste spontane 
ontmoeting: 
Voorzitter Raad van 
Toezicht in de Gamma
Beste zakenboek: 
Masterclass Wonen en 
Zorg (Coincide) naar 
Helsinki
PeRSOONLijKe 
TeRuGBLiK 2022
Welk cijfer geef je 
2022: 
8
Topserie: 
Het is een oudje: 
Breaking Bad
Sportieve hoogtepunt: 
Organiseren 
aanschaf blaashal tbv 
zaalhockey
Beste aankoop: 
Robotstofzuiger
Leukste Diner: 
Voor zover dat leuk is: 
het eten met familie na 
afloop van de uitvaart 
van mijn moeder
Afscheid: 
Van mijn moeder, 
bijzonder, mooi, 
verdrietig en oneindig 
trots
Hartverwarmend: 
Opvang van 
Oekraïens gezin op 
de hockeyclub in de 
beheerderswoning, 
geregeld door 
vrijwilligers


