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Communiqué  
 

Angelien Sanderman verlaat Hogeschool Rotterdam in september 
voor nieuwe uitdaging 
 
Beste collega’s, 
 
In de afgelopen maanden heb ik nagedacht over mijn tweede termijn als lid van het College van 
Bestuur. Na een moeilijke afweging heb ik besloten om niet voor een tweede termijn te gaan en 
afscheid te nemen van de hogeschool. Ik stap vanaf september in een nieuwe uitdaging, door samen 
met mijn echtgenoot het door hem gestarte bedrijf Health Coach Program verder uit te bouwen. 
 
Vier jaar geleden heb ik bewust gekozen voor de mooie functie van bestuurslid bij Hogeschool 
Rotterdam. Nadat ik jaren in de hightech innovatie had gewerkt wilde ik weer midden in de dagelijkse 
maatschappij staan, en die mogelijkheid heeft de hogeschool mij volop geboden. De afgelopen jaren 
heb ik als een verrijking ervaren. Ik heb elke dag weer gezien hoe belangrijk en waardevol de rol van 
iedere medewerker binnen de hogeschool is om jonge mensen te begeleiden in de ontwikkeling van 
hun leven en tot een diploma te komen. Ik vind het een groot goed dat ik zoveel betrokkenheid en 
enthousiasme heb mogen ervaren. 
 
De afgelopen jaren hebben we samen een spannende beweging van decentralisatie in gang gezet. Ik 
ben daar altijd een groot voorstander van geweest, omdat je op die manier de verantwoordelijkheid bij 
de professional laat en slagkracht krijgt op die plek waar het gebeurt; tussen student en docent, 
tussen diensten en opleiding, tussen kenniscentra en buitenwereld etc. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf   
en levert de nodige discussie op, omdat alles en iedereen opnieuw moet uitvinden hoe zij invulling 
geven aan hun rol en hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhouden. Ik ben ervan overtuigd dat wij 
goed in staat zijn om deze beweging door te zetten en zie daar al hele mooie voorbeelden van in de 
hogeschool. 
 
Voor mijzelf heb ik de keuze gemaakt om een andere spannende beweging te maken en in te stappen 
in een eigen bedrijf. Ik ben hier natuurlijk vanaf de start nauw bij betrokken, maar het begon nu wel 
erg te kriebelen om hier mijn eigen ondernemerschap en verantwoordelijkheid in te nemen. Ik sluit een 
mooie periode van vier jaar bij de hogeschool af en stap in bij een bedrijf dat nu echt toe is aan een 
verdere opschaling. Een mooie bijkomstigheid is dat ik daardoor net iets beter mijn agenda kan 
beheren nu de kinderen nog net niet uitgevlogen zijn.  
 
Ik zal mijn taken als lid van het College van Bestuur medio september overdragen aan mijn opvolger. 
Tot die tijd blijf ik mij met veel enthousiasme en betrokkenheid volledig inzetten voor de hogeschool in 
het algemeen en de zaken die binnen mijn portefeuille vallen.  
 
In goed overleg met de Raad van Toezicht hebben we ervoor gekozen om mijn vertrek nu al bekend 
te maken, zodat zij alle gelegenheid heeft om een goede opvolger te benoemen. Mijn afscheid zal 
samenvallen met de jaaropening op donderdag 6 september. Ik krijg tegen die tijd ongetwijfeld nog 
alle gelegenheid om jullie op een passende manier te bedanken voor de zeer prettige samenwerking.  
 
Met vriendelijke groet, 
Angelien Sanderman 
 


