
Het best bewaarde geheim van de Zuidas

RUBRIEK  MARIEKE GROEN

‘Wij willen kunst zien,’ zei-
den we aarzelend tegen de 
vrouw achter de balie, al half 
in de overtuiging dat we het 
verkeerd hadden begrepen en 
weggestuurd zouden worden. 
Maar de vrouw zei: ‘Dat kan. 
De tentoonstellingsruimte is 
daarachter. En daar,’ ze gebaar-
de royaal naar links, ‘liggen de 
gratis catalogi.’ 
We knikten beleefd en pro-
beerden onze cool te bewaren. 
Gratis catalogi!

We bevonden ons in de kan-
toorkolos van AkzoNobel op 
de Zuidas, waar een groot deel 
van de begane grond is inge-
richt met werken van enkele 
van de grootste hedendaagse 
kunstenaars. Gratis te bezoeken 
voor iedereen. Buiten haastte 
het werkvolk van de Zuidas 
zich voort, binnen liepen wij 

langs werken van Marlene 
Dumas, Anish Kapoor, Pipilotti 
Rist, Céline van Balen en vele 
anderen. We waren de enige 
bezoekers, op een bellende 
zakenman na, die ons snel al-
leen liet. Waarom liep niet tout 
Amsterdam hier rond? 

Omdat niemand ervan wist. 
Dat was de enige verklaring die 
we ervoor hadden. Dit was het 
best bewaarde geheim van de 
Zuidas.

Toch is het verschijnsel open-
bare bedrijfskunst wijdver-
breid. Grote bedrijven schaffen 
vaak kunst aan: als investering, 
om een kantoorruimte mee aan 
te kleden of om de werknemers 
te motiveren (mensen werken 
beter als ze kunst om zich heen 
hebben). Veel van die bedrijfs-
collecties zijn groter dan die 

van een gemiddeld museum, 
zo bezitten banken als ING 
en ABN AMRO wel tiendui-
zenden kunstwerken. En het 
goede nieuws is: die zijn gratis 
te bezichtigen. Driehonderd 
werken uit de collectie van ING 
zijn te zien in het ING-kantoor 
in Zuidoost en de collectie van  
ABN AMRO  wordt in wisselen-
de tentoonstellingen gepresen-
teerd in de openbaar toegan-
kelijke Kunstruimte van het 
hoofdkantoor op de Zuidas. Bij 
DNB (De Nederlandsche Bank) 
aan het Frederiksplein, die haar 
eigen kunstcollectie omschrijft 
als ‘experimenteel, eigenzinnig 
en vernieuwend’, kun je vanaf 
2023 weer terecht. 

Maar let op: alleen doorde-
weeks te bezichtigen. Het 
blijven wel kantoren. Alleen 
de kunstcollectie van het AMC 

(bijna 7000 werken) is 24 uur 
per dag 7, dagen in de week te 
bezoeken.

Nog even terug naar AkzoNo-
bel. In de hal, naast de entree, 
ontdekten we nog een goed 
bewaard geheim: een koffiebar 
waar je slechts €€ 2,20 betaalt 
voor een geweldige cappuccino. 
Twee euro twintig. Midden op 
de Zuidas. Ik overweeg om te 
verhuizen. 

Schrijver Marieke Groen leeft van 
heel weinig geld, maar voelt zich 
nooit arm. Ze heeft er een kunst van 
gemaakt om met minimale middelen 
maximaal te kunnen genieten en deelt 
hier haar beste bespaar-hacks.

WEINIG GELD, MAAR NIET ARM
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SOUMICHA GROEIDE OP IN OOST EN WERKT MET VEEL PLEZIER BIJ ZGAO

‘Na een open sollicitatie kon ik er meteen een opleiding doen’

Inmiddels heeft ze zo’n beetje 
alle afdelingen gehad. “Ik begon 
in de thuiszorg, werkte jaren 
op de groepswoningen voor 
bewoners met dementie en nu 
in het centrum voor Revalidatie 
& Herstel hier in het Flevo-
huis.” De zorg heeft haar altijd 
getrokken. “Toen ik een jaar of 
15 was hadden we een buur-
vrouw op leeftijd. Ze was alleen, 
had geen douche en moest in 
een teiltje gewassen worden. Zo 
begon mijn zorg voor ouderen, 
ik vond dat leuk. Na schooltijd 
was ik er voor haar, toen vond ik 
al: zo iemand hoort niet alleen 
te zijn.” 
Ze kijkt even naar buiten, wijst. 
“Kijk, dit is mijn buurt, hier ben 
ik opgegroeid, hier zijn onze 
kinderen geboren. Ik nam mijn 
buurvrouw destijds mee naar 
buiten, wandelen, winkelen, 
even naar de Dappermarkt. Net 
zoals ik wij nu, als het even kan, 
doen met de bewoners en de 
mensen die hier revalideren.”

Op een dag zag Soumicha het 
verpleeghuis op internet. “Een 
plek voor ouderen in mijn ei-
gen buurt. Ik heb een open sol-
licitatie gestuurd. Voor de grap 
eigenlijk, zo van: we zien wel. 
Maar ik werd uitgenodigd en 
dat werd een heel leuk gesprek. 
Ik kon intern een opleiding 
doen – werken en leren tegelijk 
– ook al had ik geen ervaring.” 
Hoe ziet een werkdag in het 

Soumicha (49) werkt sinds 

2008 bij ZGAO. Ze heeft er 

haar opleiding gedaan en 

is nu tien jaar verzorgende 

IG. Ze voelt zich hier als een 

vis in het water. “Als meisje 

wist ik al: ooit ga in de zorg 

werken.”

centrum voor Revalidatie & 
Herstel eruit? “Nou, wat we 
thuis doen, doen we hier ook. 
Opstaan, wassen, aankleden, 
ontbijten, lunchen. Wij helpen 
de cliënten zoveel als nodig. 
We verrichten ook medische 
handelingen, plaatsen sondes 
of katheters. We helpen bij ad-
ministratieve zaken, in samen-
spraak met maatschappelijk 
werk, zoals aanvragen voor een 

Voor Soumicha op de revalidatieafdeling ziet geen dag er hetzelfde uit. “Als je je taken volbracht hebt en je 
cliënten zich gehoord voelen, dan heb je zo’n plezier in het werk. Er wordt hier ook veel gelachen.”

Door  Linda van den Dobbelsteen

buddy of voor aanpassingen in 
een woning.” Naast het revali-
datieprogramma is er tijd voor 
leuke dingen, even naar buiten 
gaan bijvoorbeeld. “Of nagels 
lakken, verzin maar wat geks.”

Soumicha geniet van haar werk, 
dat zie je. “Je krijgt er veel ener-
gie van. Als je je taken volbracht 
hebt en je cliënten ziet genie-
ten, dan heb je zo’n plezier in 

het werk. Er wordt ook veel 
gelachen, cliënten maken ons 
ook aan het lachen.”

Met het zelfvertrouwen en de 
rust die Soumicha uitstraalt, 
helpt ze jongere collega’s. 
Iedereen durft alles aan haar te 
vragen. “Ik werk hier al lang, ik 
ken de wegen. We hebben een 
fijn team, vertrouwen elkaar. 
Ik hoop met mijn verhaal meer 
jongeren te enthousiasmeren 
voor de zorg.” Ze lacht weer. “En 
mannen, we hebben meer man-
nen nodig.”

Ook interesse in een baan, 
een opleiding of een stage 
bij ZGAO? Neem contact op 
met recruiter John Cools, 
 06-57095255. Er zijn volop 
mogelijkheden, ook in de thuis-
zorg en verpleegzorg thuis.

www.zgao.nl
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