
Project Organisatie mei 2019

Projectpartners
Het Jeroen Pit Huis is een samenwerking tussen de 
Stichting  VanKarnebeek4kids, het Emma Kinderziekenhuis, 
onderdeel van Amsterdam UMC locatie AMC, en het 
Lindenhofje, onderdeel van het Leger des Heils Goodwill 
Centre Amsterdam.

Bestuurders van de projectpartners komen elke 3 maanden 
bij elkaar in het bestuurlijk overleg. De leden van dit 
overleg zijn: 
• Emilie van Karnebeek, Stichting  VanKarnebeek4kids
• Clara van Karnebeek, Stichting  VanKarnebeek4kids en        
Kinderarts Emma Kinderziekenhuis
• Frida van den Maagdenburg, CFO Amsterdam UMC
• Hans van Goudoever, Hoofd Emma Kinderziekenhuis
• Margo Merts, managementteam Leger des Heils Goodwill 
Centre Amsterdam

Projectteam
Tot het moment van ingebruikname van het gebouw wordt 
het project gerund door een projectteam met daarin 
vertegenwoordigers van alle projectpartners. 
Projectvoorzitter is Emilie van Karnebeek. Iris Wanders is 
projectleider. Het team bestaat verder uit Job van Woensel, 
Clara van Karnebeek en Petra Bakker namens het 
Lindenhofje (Leger Des Heils). Dit team wordt geassisteerd 
door werkgroepen voor zorg, financiën, huisvesting en 
fondsenwerving. Een kundig en breed gevormde Raad van 
Advies adviseert het projectteam.
Naast zorgverleners hebben ook ouders van ernstig zieke 
kinderen een belangrijke rol. De voorzitter van de Raad 
van Advies, Vanessa Liem, is naast juriste ook moeder van 
een zorgintensief kind; Thijmen. 

Het Jeroen Pit Huis

De inspiratie
Clara van Karnebeek, 
kinderarts en geneticus 
metabole ziekten, werkte tot 
voor kort in Canada. Daar 
kwam ze in aanraking met een 
gespecialiseerde zorginstelling 
(Canuck Place) waar het hele 
gezin kan verblijven en waar 
een veel betere en completere 
kwaliteit van zorg geboden 
wordt aan ernstig zieke 
kinderen en hun gezin dan in 
een regulier ziekenhuis. Zij zag 
welke positieve impact dit had 
op het hele gezin. Geïnspireerd 
door deze ervaring zocht Clara, 
weer terug in Nederland, met 
hulp van haar zus Emilie, 
samenwerking met Job van 
Woensel, hoofd IC van het 
Emma Kinderziekenhuis. Het 
initiatief van Clara, Job en 
Emilie is, samen met de 
projectpartners Stichting  Van 
Karnebeek4Kids, Amsterdam 
UMC en het Leger Des Heils, 
inmiddels uitgegroeid tot een 
unieke publiek-private 
samenwerking. Het streven is 
om eind 2019 een definitief 
GO besluit te geven op de 
bouw van de Nederlandse 
versie van Canuck Place, het 
Jeroen Pit Huis. 
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Het Jeroen Pit Huis

Timeline 

Het streven van de project-partners 
is om einde 2019 een go beslissing 
te nemen zodat medio 2020 een 
aanvang genomen kan worden met 
de bouw van het Jeroen Pit Huis.
De opening is medio 2021 gepland.

Betrokken partijen 
en hun bijdrage  
Het project Jeroen Pit Huis is 
zorgvuldig voorbereid. De afgelopen 
drie jaar hebben verschillende 
partijen van naam meegewerkt aan 
deze eerste fase, grotendeels op pro 
bono basis. De waarde die met deze 
dienstverlening is gemoeid bedraagt 
ruim 600.000 euro. Het AMC stelde 
daarnaast de bouwgrond om niet ter 
beschikking.  Wij zijn alle partijen 
zeer erkentelijk voor hun hulp. 

Raad van Advies 

Hans Bakker 
• op persoonlijke titel
Hans Büller •  Fair Medicine
Eric van der Burg 
• op persoonlijke titel 
Hugo Heymans 
• Emeritas Hoogleraar    

Kindergeneeskunde
Vanessa Liem •  Stichting 2CU
John Luijs •  Deloitte 
Marilène van Oranje
• op persoonlijke titel
Marnix Somsen
• De Brauw Blackstone Westbroek
Martijn Verbeek •  September
Mark Wegter
• Life Sciences Partners
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