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Juryrapport mr. K.P. van der Mandele Penning 8e editie 
 

De jury van de Mr. K.P. van der Mandele Penning 8e editie heeft, alles afwegende, besloten de 
mr. K.P. van der Mandele Penning toe te kennen aan: 

 
 

de heer Fleur Groenendijk 
 

 
 

geboren in Rotterdam 
 

 
De mr. K.P. van der Mandele Penning is op 27 november 2017 voor de achtste maal uitgereikt.  
De 1e penning is toegekend aan de heer D. (Daan) J.M. Dura (V 13-06-2011) 
De 2e penning is toegekend aan de heer C. (Coen) van Oostrom 
De 3e penning is toegekend aan mevrouw A.(Anna) G.J. Gruisen 
De 4e penning is toegekend aan de heer W. (Willem) van ’t Wout 
De 5e penning is toegekend aan de heer F. (Frans) J. Lavooij 
De 6e penning is toegekend aan de heer P. (Peter) Goedvolk 
De 7e penning is toegekend aan de heer C. (Cees) de Bruin 
 
 
Motivatie  
Fleur Groenendijk draagt, naast zijn rol als ondernemer, persoonlijk bij aan diverse initiatieven in de 
stad en regio Rotterdam. Deze initiatieven, die al dan niet uit eigen koker komen, kunnen op zijn tijd en 
aandacht rekenen. Soms wordt de bijdrage geleverd omdat Fleur Groenendijk affiniteit heeft met het 
onderwerp van het initiatief, maar soms ook omdat hij de toegevoegde waarde en het belang van een 
activiteit ziet. Een bescheiden ondernemer, die graag achter de schermen opereert en die naast zijn 
geleverde bijdragen mede daarom door de jury op het podium wordt geplaatst. 
 
 
Zakenman 
Fleur Groenendijk begon zijn loopbaan bij Moret en Limperg, thans EY. Vervolgens de Hollandsche 
Beton Groep en later Abemy International Holding, de importeur van Mitsubishi, Seat en Hyundai. Na 
verschillende functies te hebben vervuld en inmiddels ook afgestudeerd als register accountant,  wordt 
hij in 1980 algemeen directeur van Abemy Internatiol Holding, een positie die hij tot 1992 bekleed. 
Tevens is hij in die tijd president commissaris van het beursgenoteerde familiebedrijf Groenendijk 
Yellow Cabin, carrosseriefabriek Deckers en de Infotheek Groep. Na de verkoop van dit bedrijf in 1996 
richt Fleur Groenendijk zich fulltime op PG2 Venture Capital. 
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Zakelijke activiteiten: 
In de afgelopen 20 jaar heeft PG2 Venture Capital circa 50 deelnemingen genomen in verschillende 
jonge of startende bedrijven. Een aantal daarvan heeft zich in de loop der jaren (zeer) succesvol 
ontwikkeld. Op dit moment zijn er 10 participaties, variërend van een bedrijf dat levensechte poppen 
ontwikkelt, bedoeld voor training van medici en ontwikkeling van woningen tot een bedrijf van een 
Nederlandse ondernemer die in China scouting, zeil- en outdoor trainingskampen organiseert. 
 
PG2 staat nog steeds open voor nieuwe investeringen, niet alleen met commerciële vooruitzichten 
maar ook op participaties die zich richten op sociaal rendement. In PG2 werkt Fleur Groenendijk 
samen met zijn investeringsmanager Joost van Gils. 
 
Actuele maatschappelijke functies en activiteiten: 
Bestuurslid van Het Gezelschap 
Commissielid van Subsidieprogramma KennisExploitatie (SKE) 
Voorzitter van Stichting Zuidzijde 
Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Stroop 
Bestuurslid van Stichting Klassiek in Rhoon 
Lid Raad van Toezicht Stichting HERMAN 
Voorzitter van de Fleur Groenendijk Foundation 
 
Andere initiatieven: 
 
GB5, In de Schijnwerper: een gastvrij platform voor kunst, architectuur en debat. 
 
Fleur Groenendijk Foundation: Deze stichting stimuleert jongeren bij hun opleiding en vorming op het 
terrein van architectuur. Architectuur in de brede zin van het woord, ook in relatie tot kunst, cultuur of 
wetenschap. Zo werd in 2014 een aanvraag op het terrein van mode gehonoreerd vanwege het 
verband tussen architectuur en mode. De FGF beoordeelt één keer per kwartaal aanvragen van 
kleinschalige projecten die het algemeen belang dienen en waar bij voorkeur gewerkt wordt met 
vrijwilligers. De kwartaalwinnaar ontvangt een bedrag van maximaal € 2.500,-. 

Verder heeft de Fleur Groenendijk Foundation een samenwerking met de Rotterdamse Academie 
van Bouwkunst. Eén maal per jaar wordt de promotieprijs De Meester met een bedrag van € 5.000 
uitgereikt aan de winnende net afgestudeerde architect of stedenbouwkundige. Het bedrag dient te 
worden ingezet voor het creëren van bekendheid van het werk en/of de net afgestudeerde architect 
of stedenbouwer. 

Eerdere functies: 
Bestuurslid van debatcentrum Arminius 
Voorzitter van het bestuur van Roodkapje 
Bestuurslid van Bridges to Fashion 
Voorzitter van het bestuur Stichting Rotterdamse Salon 
Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum Beeldende Kunst 
Lid van de Raad van Commissarissen van het Erasmus Biomedical Fund 
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Met het toekennen van de 8e mr. K.P. van der Mandele Penning spreekt de jury haar erkentelijkheid uit 
voor de verdiensten van de heer Fleur Groenendijk en ziet in hem een waardig drager van de penning. 
 
Namens de jury van de mr. K.P. van der Mandele Penning, 
 
 
 
 
Mr. Jan Loorbach 
Juryvoorzitter 
 
 
 
 
 
 
De jury van de mr. K.P. van der Mandele Penning bestaat uit: 
 

• mr. Jan Loorbach, (juryvoorzitter), advocaat bij NautaDutilh, voormalig algemeen deken van de 
Nederlandse Orde van Advocaten 

• mw. mr. Wilma Gillis-Burleson, directeur Legato B.V. en Expertisewerk BV. 
• mr. Patrick Paijmans, directeur Stad, gemeente Vlaaderingen 
• Simon Cohen, winnaar van de Rotterdamse Ondernemersprijs 2003, maatschappelijk actief in 

de stad Rotterdam 
• mr. Cherry Almeida, eigenaar Alius law 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


