Woensdag 2 december 2021 is een memorabele dag geweest voor mij persoonlijk. Met genoegen heb ik
het voorzitterschap Onderzoeksfonds mogen overnemen, na een akkoord van Het Bestuur, van Maarten
Rook. Uiteraard wil ik u graag laten weten dat het een eer is om als nieuwe voorzitter van het
Onderzoeksfonds aan te mogen treden. Omdat ik niet voor eenieder een bekende ben, wil ik mijzelf
graag via dit bericht aan u introduceren.
Ik ben Robert Slingerland, 53 lentes jong, samenwonend met Dewi en de twee “jongvolwassenen” Kaia
en Kimo. Daarnaast niet te vergeten, mijn trouwe buddy en herdershond Storm. In mijn vrije tijd ben ik
te vinden langs de sportvelden (Rugby velden en het basketbalveld), tijd met Storm doorbrengen en op
de motor om lekker uit te waaien. Cultuur snuiven en reizen is ook iets wat wij graag doen als gezin.
Mijn werkende leven is gestart op mijn 18e jaar bij het Korps Mariniers voor een periode van bijna 8
jaren. Deze periode is nog immer een groot deel van mijn DNA in wat en hoe ik dagelijks acteer. Na de
Defensieperiode is mijn carrière als ondernemer en in het Human Resource vak gestart. Dit heeft
destijds een vogelvlucht genomen met als gevolg een mooie, internationale HR-carrière en mooi
ondernemerschap.
De link met het OZF begon in 2020, zoals vaak te doen gebruikelijk, vanuit een persoonlijke ervaring.
Wetende hoe belangrijk zorg is en het onderzoek wat vaak hieraan voorafgaat, heeft mij doen besluiten
om mij aan te sluiten bij het OZF als bestuurslid. Het kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek
door dit financieel te steunen en te delen, maar tevens innovatie toe te kunnen passen zodat het
verkrijgen van meer kennis over verschillende ziektebeelden en het ontwikkelen van nieuwe
behandelmogelijkheden mogelijk wordt. Dat is mijn drijfveer om aansluiting te willen hebben bij een
geweldig initiatief zoals het Onderzoeksfonds. Simpelweg het verschil maken.
Met net een 10-jarig bestaan achter de rug en volop energie voor de volgende 10 jaren, is het voor mij
een eer om invulling te mogen geven aan het mooie Voorzitters-ambt. Ik wil tevens Maarten Rook, als
oprichter van het Onderzoeksfonds, ontzettend bedanken voor de afgelopen 10 jaren. Zonder jouw
visie, inzet en vastberadenheid was het nooit zover gekomen, dank je wel hiervoor!
Het moge duidelijk zijn, het Onderzoeksfonds is iets om enorm trots op te zijn en wij hopen u nog vele
jaren te mogen inspireren en enthousiasmeren om ons te (blijven) ondersteunen in al het goede werk
wat wordt verricht.
Bereikbaarheid vind ik belangrijk en spreekt u mij vooral aan met ideeën, feedback en suggesties. Samen
staan we sterk in onderzoek.
Met een vriendelijke Onderzoeksfonds groet,
Robert Slingerland

