
Deze baan heeft mij gebracht wat ik ervan

verwachtte. Het is prettig, leerzaam en sti-

mulerend om met anderen samen te wer-

ken. Wat voor de één een lastig op te los-

sen probleem is, vindt de ander helmaal

niet moeilijk. Zo leer je van elkaar. 

Het is ook fijn om steeds na een maand of

zo tastbaar resultaat af te leveren en dit

helder te presenteren. Alles moet snel en

efficiënt, maar dat vind ik helemaal niet

erg. 

Ik werk bij de afdeling bouw van een groot

advies- en ingenieursbureau. Als een

gebouw nog op de tekentafel ligt, bieden

wij ondersteuning door de effecten van

het ontwerp door te rekenen. Ons specia-

lisme daarbij is het voorspellen van wind-

hinder. Vooral tussen hoge gebouwen ont-

staan soms vervelende luchtstromen. Ze

zijn kil, zorgen voor wapperende kleding

en haren en kunnen soms zelfs gevaarlijk

zijn, vooral bij complexen voor senioren of

gehandicapten. Daarom is het sinds enke-

le jaren verplicht om gebouwen hoger dan

dertig meter windproof te maken.

Wij vragen bij het Kadaster een driedi-

mensionale kaart op van de plek waar

gebouwd gaat worden en koppelen die

aan gegevens over de plaatselijke weers -

omstandigheden van het KNMI. In Utrecht

zijn die anders dan in Den Haag. Met een

geavanceerd computerprogramma kun-

nen we simuleren wat er gebeurt als het

gebouw af is. Zo nodig past de architect

dan in overleg met ons het ontwerp aan.

Door terrassen of ingangen anders te

plaatsen of door luifels of schermen aan

te brengen, is windhinder te voorkomen. 

Nee, het is nog nooit voorgekomen dat

een berekening niet uitkwam toen het

gebouw er eenmaal stond. Wel moet ik

van tevoren goed nadenken over hoe ik

haar ga opzetten. Nadenken over hoe veel

rekenpunten er op de verschillende plek-

ken staan van het raster dat ik gebruik.

Meer rekenpunten maken de berekenin-

gen nauwkeuriger, maar ook langduriger

en duurder. In het belang van de klant

moeten die twee aspecten met elkaar in

evenwicht zijn. Het is een uitdaging dat

evenwicht te vinden. Wat ik doe is toege-

past en concreet, maar het blijft onder-

zoek; ik ontdek elke keer weer wat

nieuws.
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Interview

Nadat ik vijf jaar alleen achter
een computer had gezeten
wilde ik graag in een team
werken. En ik had zin in korte, afgebakende projecten,

in plaats van steeds dieper te graven in één onderwerp.
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Als ondernemer moet je afstappen van het

idee dat je met heel hoogdravend onder-

zoek bezig bent, want daarin is de klant

niet geïnteresseerd. Net zo min als in

technologische hoogstandjes, hoe fraai

ook. Hij kiest jou omdat je een efficiënte

en goedkope oplossing hebt. Maar intus-

sen komt er soms wel heel veel kennis en

onderzoek bij kijken voordat je de ideale

oplossing voor zijn probleem gevonden

hebt.

Ik deed als geoloog promotieonderzoek op

het Kernfysisch Versneller Instituut met

de Medusa-sensor. Die maakt gebruik 

van nucleaire technieken, oorspronkelijk

bedoeld om de straling in een cyclotron te

meten, maar ook toepasbaar op de achter-

grondstraling van de aarde. Aan de hand

daarvan kun je de samenstelling van de

bodem in kaart brengen. De Medusa-tech-

nologie was niet meer vernieuwend

genoeg voor het universitaire onderzoek,

maar we hadden wel het gevoel dat ze

commerciële kansen bood. Samen met

een collega van het KVI heb ik in 2000 de

sprong naar het ondernemerschap

gewaagd. We grepen de ondernemerswed-

strijd New Venture aan om een onderne-

mingsplan te maken. Het brainstormen

hierover vond plaats terwijl we eindeloos

rondjes schaatsten over de Groningse ijs-

baan. En we wonnen!

Inmiddels heeft Medusa Explorations acht

mensen in dienst. We leveren bodeminfor-

matie zonder te graven. Vinden bijvoor-

beeld voor wegenbouwers, waterbeheer-

ders of baggeraars wat er in de grond zit

en waar: welke grondsoorten, welke ver-

vuiling of welke begraven objecten. Wil de

provincie Brabant weten waar de vervui-

lende zinkerts als een tikkende tijdbom in

de grond zit, dan maken wij na veel puz-

zelen een karretje met een sensor die al

rondrijdend die sintels kan vinden. Sinds

kort leveren we onze technologie ook in

de vorm van software en systemen. Bij-

voorbeeld aan een exploratiemaatschappij

die op Madagaskar uranium wil winnen.

Ze hangen daar een kastje met sensoren

onder een verkenningsvliegtuig. De data

worden per satelliet naar ons doorgeseind

en wij brengen dan de plekken waar ura-

niumwinning kansrijk is in kaart. 

Ik werk hard, maar ik kan wel zelf sturen

wat ik doe en wanneer. Als je eenmaal de

vrijheid van het ondernemerschap gewend

bent, wil je die nooit meer kwijt. 

Interview

Een sudoku is ook elke keer
weer anders, elke keer opnieuw spannend.

Precies zo is het met onze survey-projecten, al lijken ze soms

nog zo ‘rechttoe, rechtaan’. 
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Een fysicus zal zich niet overal in het

bankwezen even goed thuis voelen. Er zijn

sectoren waar het vooral aankomt op rela-

tiebankieren, waar geen diepgravende

analyses nodig zijn en je een deel van je

werkweek op de golfbaan doorbrengt.

Maar in de Structured Finance moeten alle

deals inhoudelijk grondig worden voorbe-

reid. Wij verstrekken leningen onder voor-

waarden; daardoor komen bij ons de ris-

kantere financieringen terecht. Bijvoor-

beeld in politiek instabiele landen, voor

projecten die nog gerealiseerd moeten

worden, aan bedrijfstakken met een 

nieuwe technologie, of aan bedrijven die

zelf weinig kapitaal bezitten. 

De afdeling waar ik werk financiert

wereldwijd ondernemingen op het gebied

van mijnbouw en metaalindustrie. Het

ene moment ben ik bezig met de vraag

hoe ik een beter bod kan neerleggen dan

mijn concurrenten, dan weer probeer ik

intern onze juristen, risicomanagers en

milieudeskundigen te overtuigen, dan

weer overleg ik met andere banken over

het afsluiten van een gezamenlijke lening,

licht ik een bedrijf door of maak ik een

product-marktanalyse. Het is precies de

brede uitdaging waarnaar ik na mijn pro-

motie op zoek was. Ik had ook mijn geld

kunnen verdienen door cijfertjes te laten

verspringen op een beeldscherm: of als

kwantitatief analist of als trader in opties.

Maar wat ik aantrekkelijk vind aan deze

frontoffice-functie is dat ik voortdurend

met andere mensen werk en dat het gaat

over echte bedrijven en tastbare produc-

ten.

Ik ben nooit gericht op zoek geweest naar

een positie bij een bank. Terwijl ik het web

afzocht op een combinatie van ‘analyse’

en ‘modelleren’ stuitte ik bij toeval op de

vacature voor deze baan. Het is een func-

tie waar geen specifieke opleiding voor

bestaat; niemand heeft bij het betreden

van de arbeidsmarkt alle vaardigheden in

huis om dit goed te kunnen doen. Je leert

het vak al doende, zowel van collega’s als

in de uitstekende trainingen die de bank

haar high potentials aanbiedt. Volgens mij

zijn er veel van dat soort banen; ik kan

iedereen die zich op zijn toekomst oriën-

teert aanraden om ook out of the box te

denken. Als fysicus kun je op meer plek-

ken terecht dan je denkt.

Interview

Mijn leercurve is steil en dat
wil ik graag zo houden. Om optimaal

te presteren en ook op de lange termijn gelukkig te blijven,

heb ik het nodig over de volle breedte van mijn kennis en

kunnen te worden uitgedaagd.
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NXP Semiconductors heeft zich twee jaar

geleden afgesplitst van Philips. Ondanks

de economisch zware tijden wordt er nog

steeds veel geïnvesteerd in onderzoek en

ontwikkeling. Wij hebben hier een mooie

groep: een team van elektrotechnici, fysici

en chemici die gevarieerd onderzoek

doen, onder andere naar micro-schake-

laars, micro-oscillatoren, microfoons, con-

densatoren en sensoren op silicium. Deze

technologieën kunnen chips kleiner of

zuiniger maken, of er extra functionaliteit

aan toevoegen. 

Aan de universiteit zijn de experimenten

vooral gericht op begrijpen. Na mijn pro-

motie wilde ik graag onderzoek doen dat

meer impact heeft en dat zijn weg vindt

naar een concreet product. Dat is gelukt;

ik werk nu op de grens van wetenschap en

toepassingen. De eerste schakelaars waar-

aan ik heb bijgedragen komen waarschijn-

lijk binnenkort op de markt. 

Aan de ene kant maak ik continu afwegin-

gen als: hoe gaat deze technologie voor

mijn werkgever waarde opleveren? Wat

kunnen we ermee maken? Hoe gaan we

het maken? Wat wil de consument? Zijn

we op tijd, te vroeg of te laat? Aan de

andere kant is het onderzoek ook innova-

tief. In zes jaar heb ik vijftien patentaan-

vragen ingediend; ook schrijven we regel-

matig wetenschappelijke artikelen. Zo’n

tien procent van onze werktijd kunnen we

gebruiken om nieuwe, interessante onder-

werpen te exploreren.

Research geldt als een kweekvijver. Na

enkele jaren kun je doorgroeien naar bij-

voorbeeld een managementfunctie in een

van de productieafdelingen. Maar ik heb

het hier voorlopig goed naar mijn zin. Juist

doordat flexibiliteit vereist is, word ik

behoorlijk allround. En de omstandighe-

den waaronder we op de hightech campus

werken zijn prettig. Er heerst een collegia-

le sfeer, iedereen maakt direct tijd voor

elkaar. Daarbij is er uitstekende appara-

tuur beschikbaar, zijn er prima sportfacili-

teiten en een goed restaurant. En elke dag

fiets ik door het bos naar huis.
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Interview

Wie gehecht is aan een rustig
leventje, heeft hier niets te
zoeken. In de industriële research verandert het veld

voortdurend: nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen,

nieuwe economische trends… Het is echt een dynamische

onderzoeksomgeving.
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Tijdens het business orientation program op

Nyenrode, een jaar voor mijn promotie,

werd ik aangesproken op eigenschappen

waar ik nog nooit iets mee gedaan had.

Toen besloot ik in die richting verder te

zoeken, want ik houd ervan om steeds iets

nieuws te leren. Strategieconscultancy is

dan een interessante tak: in korte tijd kom

je bij heel veel bedrijven over de vloer en

je zit meteen bij de directie aan tafel.

Daarbij gaat het minder om inhoudelijke

kennis op specialistisch gebied, zoals in

de wetenschap. Op dat punt sta je als con-

sultant soms zelfs op achterstand ten

opzichte van de klant. Van ons wordt juist

ook het brede overzicht en de analytische

blik van een buitenstaander verwacht. Dat

is een heel andere manier van denken

dan in de wetenschap. Het biedt mij een

minstens zo grote intellectuele uitdaging:

ik werk echt op het maximale van mijn

kunnen.

Als strategieconsultant ben je erin

getraind de structuur te zien in een over-

daad aan informatie en hier de kernbood-

schap voor de klant uit te halen. Zo houd

ik voor een detacheringsorganisatie

workshops met alle afdelingen over hun

gedroomde toekomst. Of ik spreek met

voorzitters van raden van bestuur van zie-

kenhuizen over hoe zij omgaan met

marktwerking. Of ik onderzoek hoe een

nieuw drogisterijproduct internationaal

kan worden uitgerold en waar wat kan

worden afgezet. Steeds is er een berg

gegevens, waaruit ik één sheet met aanbe-

velingen moet halen. Net zoals je in de

quantumelektrodynamica de werking van

licht kunt begrijpen uit één formule. 

Als ik door was gegaan in de natuurkun-

de, had ik nu waarschijnlijk op CERN

gezeten, als een klein radertje in een heel

groot geheel, net zoals tijdens mijn pro-

motietijd bij HERMES. Maar ik heb bewust

gekozen voor een klein consultancybu-

reau, waar ik direct veel verantwoordelijk-

heid krijg en waar het echt uitmaakt hoe

ik presteer. Van die keuze heb ik nog geen

seconde spijt gehad.

Interview

Het bedrijfsleven is voor mij
een grotere black box dan de

natuurkunde; er valt hier veel meer nieuws te ontdekken. Ik

ging natuurkunde studeren omdat ik wilde weten hoe dingen

in elkaar zitten. Nu ben ik strategieconsultant vanuit precies

diezelfde nieuwsgierigheid. 
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Pragmatische factoren hebben mijn car-

rière mede gestuurd. Ik deed promotieon-

derzoek in Amsterdam, ook omdat ik daar

aan topsport deed. Ik werkte mee aan

experimenten op CERN onder andere

omdat mijn latere echtgenoot daar een

positie kreeg. Na mijn derde postdoc-con-

tract op CERN waren onze kinderen klaar

om naar school te gaan en besloten we

met het hele gezin terug te keren naar

Nederland. 

Via een advertentie kwam ik terecht bij

het KNMI in De Bilt. Het was de tijd dat

men begon te beseffen dat er met het kli-

maat iets aan de hand was. Ik hielp mee

een theoretische basis voor het onderzoek

daarnaar te ontwerpen. Later hield ik me

bezig met de ontwikkeling van satellieten:

hoe kun je de gegevens die een satelliet

verzamelt maximaal benutten? Weer later

was ik hoofd van de sector Waarnemingen

en Modellen; toen ging het echt over

weersvoorspellingen. Het weer is een alle-

daags onderwerp, dat zich op verschillen-

de niveaus laat uitleggen. Dat was heel

anders in de hoge-energiefysica!

Na zeventien jaar bij het KNMI kreeg ik de

kans om directeur kwaliteit en continue

verbetering te worden bij Thales. We zijn

een multinationaal bedrijf, dat radarsyste-

men maakt voor zowel militaire als civiele

toepassingen. Onze systemen zijn duur, ze

worden niet in een week of een maand

gemaakt. En ze moeten vaak onder moei-

lijke omstandigheden presteren. Aan hun

robuustheid en betrouwbaarheid worden

dus hoge eisen gesteld. 

De talenkennis en de vertrouwdheid met

high-tech apparaten die ik heb meegeno-

men van CERN hebben mij mede gekwali-

ficeerd voor mijn huidige functie. We ont-

werpen herhaalbare en controleerbare

werkprocessen voor alles wat er moet

gebeuren: vanaf de ontwerpfase tot en

met de levering van de apparatuur. En we

passen die processen voortdurend aan.

Bijvoorbeeld omdat er een nieuwe techno-

logie beschikbaar komt, omdat er nieuwe

milieu-eisen gelden, of omdat het efficiën-

ter kan. Het boeit me enorm om de gehele

breedte van het productieproces te over-

zien. Misschien had ik deze stap wel eer-

der moeten zetten. 
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Interview

Niet denken maar doen, is het devies

in een productieomgeving. Je kunt het je vaak niet veroorloven

om achterover te leunen en nog eens heel goed na te denken,

tot je iets absoluut zeker weet. Je moet knopen doorhakken.
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Al vanaf mijn twaalfde wilde ik archeo-

loog worden. Toen ik de kopstudie archeo-

logie volgde na een basis in de biologie,

kreeg ik heimwee naar de natuurweten-

schappelijke aanpak. Ik formuleer graag

hypotheses, maar die moeten dan wel vaste

grond krijgen doordat ergens harde feiten

boven water komen. Creatieve gedachten

hebben het nodig om kritisch tegen het

licht te worden gehouden. Daarom zocht

ik voor mijn promotieonderzoek een

onderwerp op het snijvlak van archeologie

en experimentele natuurwetenschap. 

Zo kwam ik bij AMOLF terecht, omdat

daar wordt gewerkt aan de massaspectro-

metrie van  complexe vaste stoffen. Met

die techniek is het mogelijk om minuscule

monsters van archeologisch materiaal tot

op de molecuul te identificeren. Ik ben

inmiddels een specialist geworden in de

toepassing van organische residu-analyse

binnen de archeologie. Daarvan zijn er op

de hele wereld niet meer dan een stuk of

vijftig. Met mijn bedrijf ben ik gestart

naast een parttime baan. Twee jaar gaf ik

mezelf om te bezien of er een markt was

voor mijn expertise. Die periode is nu

bijna om. Mijn diensten vinden gretig

aftrek en ik wil langzaam toewerken naar

het fulltime ondernemerschap. 

Mijn opdrachtgevers zijn archeologische

rijksdiensten, commerciële opgravingsbe-

drijven, musea, universiteiten en amateur -

archeologen. Voor hen analyseer ik mon-

sters van organische materialen die zijn

aangetroffen in aardewerk. Daarvoor huur

ik bij AMOLF meettijd in. Ik breng een rap-

port uit over wat er in een pot, vaas of

schaal heeft gezeten. Was het voedsel,

lijm, verf, drinkwater, lampolie, parfum,

wijn of bier? Zo hebben we geitenmelk

aangetoond in vroeg-neolithisch vaat-

werk, en kauwgom gevonden in de vorm

van berkenbastpek. Niemand had dat 

dertig jaar geleden ooit durven dromen!

Natuurlijk zou een archeoloog het liefst

zien dat ik de prehistorische recepten voor

de organische materialen ook meteen

maar even lever. Helaas is dat niet altijd

mogelijk. Veel materialen zijn deels ver-

koold of vergaan. Ik zou mijn rapporten

best kunnen opdirken en door veel extra-

poleren tot mooie, complete verhalen

kunnen maken. Maar de feiten moeten

wel overtuigend zijn, dus aan die verlei-

ding geef ik niet toe. Daarvoor is dit vak

mij echt te dierbaar.

Interview

Ik word er niet rijk van, maar
ik doe het met liefde. Ik stop meer uren

in mijn bedrijf dan er uitbetaald worden. Zeven dagen per

week ben ik bezig. Maar dat geldt ook voor veel universitaire

onderzoekers. Succes heeft altijd een prijs.
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