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INlEIDINg
Kiezen is niet makkelijk, zeker niet over zoiets belangrijks als 
je toekomst! Daarom willen we jou met deze beroepenwaaier 
een handje helpen. Heb je bijvoorbeeld al eens gedacht aan een 
vervolgstudie en baan in de richting van bèta en techniek?

De wereld van bèta en techniek is veel meer dan witte jassen 
en schroevendraaiers. Om de hoeveelheid mogelijkheden te laten 
zien, verdelen we bèta en techniek in zeven werelden. Zo is er 
bijvoorbeeld de wereld van Lifestyle & Design, maar ook van 
Market & Money. 

In deze beroepenwaaier vind je 50 verschillende interessante en 
inspirerende interviews met jonge mensen die allemaal een 
boeiend beroep hebben binnen de bèta- en techniekwereld. 
Avonturiers, creatieve geesten, ontdekkers, vernieuwende denkers 
en wereldverbeteraars, ze zijn allemaal te vinden in de wereld 
van bèta en techniek.

INfORmATIE
Wil je meer weten over de werelden van bèta en techniek? Kijk dan 
op www.betaberoepen.nl. Hier vind je veel achtergrondinformatie 
en meer uitgebreide persoonlijke verhalen. 

DE BÈTA
BEROEPEN
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DE ZEVEN wERElDEN 
VAN BÈTA EN TEchNIEk

VOEDINg & VITAlITEIT
Ontwikkelen van nieuwe smaken kauwgom 
of onderzoek doen naar voedingsstoffen in 
supplementen. De wereld van voeding en 
vitaliteit biedt deze en veel meer moge-
lijkheden. Zowel in Nederland, maar denk 
ook aan voedselproblematiek in de droge 

Afrikaanse landen. In onze maatschappij zijn welvaartsziektes 
ook een belangrijk probleem aan het worden. Te dikke kinderen 
en jongeren, of kinderen met ADHD. Hoe kun je dit bestrijden of 
verhelpen? Je kunt hier aan bijdragen als onderzoeker, maar 
je kunt ook projecten leiden of mensen aansturen, want er zijn 
genoeg grote bedrijven die zich bezighouden met voedsel en de 
gezondheid van de mens. 

lIfEsTylE & DEsIgN
In de creatieve wereld lopen echt niet alleen 
meer warhoofden en artistieke wereldverbe-
teraars rond, deze wereld is een serieuze 
speler in onze economie geworden. Kijk 
maar eens naar computergames die per mil-
joenen worden verkocht. Maar ook ontwerpen 

voor de moderne auto, met deuren op het dak, of inklapbare 
wielen komen uit het brein van technische creatievellingen. 
Moderne nieuwe gebouwen en zelfs een hele nieuwbouwwijk, 
ooit tot stand gekomen op het tekenblad van een architect. Stoelen, 
fietsen met superlicht onverwoestbaar frame, fietszitjes van 
innovatief materiaal. Allemaal zaken waar creatieve ontwerpers 
met een technische achtergrond hun stempel op gedrukt hebben. 
Waar jij dagelijks je brood van of met eet, daar verdienen zijn 
hun brood mee. 

mENs & mEDIsch
Zelfs ons eigen lichaam heeft nog geheimen 
voor ons. Dagelijks zijn mensen nog steeds 
bezig om het te ontleden en manieren te 
vinden om het jong, vitaal en ziektevrij te 
houden. Medicijnen ontwikkelen, protheses 
ontwerpen, ontwikkeling van cosmetica en 
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dagcrèmes, onderzoek naar gentherapie en ons DNA, het zijn 
allemaal zaken die altijd in ontwikkeling blijven. Zolang de mens 
bestaat, is het belangrijk dat er voor gezorgd wordt. Ook deze 
wereld heeft een futuristisch aspect, want met de technieken 
die er inmiddels zijn, kunnen robots straks kleine operaties uit-
voeren. En denk eens aan de minuscule cameraatjes waardoor 
het lichaam niet meer open hoeft om onregelmatigheden te 
kunnen opsporen. 

wATER, ENERgIE & NATuuR
Zonder water zou Nederland, Nederland niet 
zijn, maar met te veel water zou Nederland 
er ook niet meer zijn. Daarom is er altijd be-
hoefte aan mensen die graag willen helpen 
bij het bestijden en onderhouden van onze 
waterhuishouding. Denk aan de Waterwerken 

of de enorme sluizen bij de havens. Grote Nederlandse bedrijven 
staan zelfs zo hoog aangeschreven dat ze wereldwijd helpen bij 
het bestrijden van waterrampen. Maar ook op het gebied van 
energie en natuur(behoud) is er nog een hoop werk te verzetten. 
We moeten op zoek naar nieuwe, schone energiebronnen. En 
als we de wereld leefbaar willen houden, zijn er mensen nodig 
die met hun kennis, kunde en vooral hun overtuiging en inzet 
hieraan willen bijdragen. 

scIENcE & ExPlORATION
Hoe ziet de wereld er over twintig jaar uit? 
Misschien kunnen we ons onzichtbaar maken 
met de juiste kleding aan, kunnen we de klein-
ste deeltjes in de ruimte ontleden waardoor 
we onze toekomst kunnen voorzien, of kunnen 
ziektes als AIDS worden genezen omdat 

iemand de juiste samenstelling van medicijnen heeft gevonden. 
In deze wereld moet je vooruit denken. Innovatie is het toverwoord, 
want je moet alles en iedereen altijd een stap voor zijn. De wereld 
van Science & Exploration is voor de echte ontdekkingsreiziger, 
die altijd nieuwsgierig is naar wat je op het eerste oog niet ziet. 

 
mOBIlITEIT & RuImTE
Of je nou vliegt of fietst, de meeste mensen in 
Nederland hebben meer gezien dan alleen 
hun eigen voortuintje. We zijn nou eenmaal 
een stuk mobieler dan vijftig jaar geleden en 
daar maken we graag gebruik van. Online 
kleding bestellen in Engeland, over twee dagen 

op je deurmat. Ontzettend handig, maar daar zit een heel netwerk 
van kennis en techniek achter. Denk maar eens aan het transport 
van gas en elektra, reisjes naar de ruimte, wereldwijd eten invliegen 
zodat jij noodles kunt maken. Allemaal zaken waar een hele dosis 
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techniek bij komt kijken. Of je het nou hebt over de motor die het 
vliegtuig in de lucht houdt, of diegene die het vliegtuig bestuurt. 
Van stuurlui tot die aan wal staan, deze wereld is gebaat bij 
technische hoogvliegers. 

mARkET & mONEy
Snelle jongens en meisjes en spannende 
deals, de wereld van Market & Money draait 
om grote bedrijven, handel en wereldwijde 
transacties. Maar het draait ook om de juiste 
keuzes kunnen maken en heel handig zijn 
met cijfers. Als je in deze wereld je mannetje 

wilt staan, moet je zorgvuldig te werk gaan. En wat moet een 
wereld die dag en nacht doorgaat zonder computers en internet? 
Daarom is (digitale) veiligheid hier een belangrijk thema. Kortom, 
wil je je nuttig maken zodat de wereld gewoon kan blijven draaien, 
dan kun je hier zeker je handen uit de mouwen steken. 

OVERIgE  BEROEPEN
Met een technische opleiding kan je alle kanten op! Ook buiten 
deze 7 werelden zijn er heel veel banen te vinden waar jij 
terecht kan met een technische studie. Vind jij techniek wel heel 
boeiend maar gaat jouw hart nog sneller kloppen van schrij-
ven? Dan kan je als wetenschapsjournalist jouw kennis inzetten 

om wetenschappelijke kennis begrijpelijk te maken voor ieder-
een. Lijkt het je wel wat om voor de klas te staan? Als docent 
natuurkunde is het jouw werk om het vak uit te leggen aan leer-
lingen op het voortgezet onderwijs. Stuur jij liever mensen aan 
als manager of verkoop jij liever technische producten of projecten? 
Ook dan komt een technische opleiding van pas. Kortom, de moge-
lijkheden zijn ontelbaar!
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VOEDINg & VITAlITEIT
Baukje: Levensmiddelentechnoloog 8
Jiri: Chemisch technoloog 9
Maaike: Natuur- en sterrenkundige 10
Roger: Levensmiddelentechnoloog 11

lIfEsTylE & DEsIgN
Bouwe: Geluidstechnicus 13
Ellis: Industrieel ontwerper 14
Eric-Paul: Flash ontwikkelaar 15
Hans: Sound designer 16
Joline: Industrieel ontwerper 17
Jordi: Mediatechnoloog 18
Martin: Beeldend kunstenaar 19 

mENs & mEDIsch
Marieke: Biomedische technoloog 21
Nienke: Technisch bedrijfskundige 22
Raymond: Elektrotechnicus 23
Susanne: Apotheker 24
Clara:  Medisch beeldvormings- en 

bestralingsdeskundige 25
Gijs: Tandarts 26

wATER, ENERgIE & NATuuR 
Caroline: Klimaat onderzoeker 28
Erik: Water technoloog 29
Fiona: Technoloog 30
Janneke: Chemisch technoloog 31
José: Bioloog 32

scIENcE & ExPlORATION
Herma: Astrochemica 34
Ivo: Software ingenieur 35
Janine: Gezondheidstechnoloog 36
Jørgen: Viroloog 37
José: Natuurkundige 38
Marieke: Bioloog 39
Martin: Medisch bioloog 40
Puck: Moleculair wetenschapper 41

mOBIlITEIT & RuImTE
Benjamin: Verkeersleider 43
Bjorn: Piloot 44
Elja: Planoloog 45
Femke: Landschapsplanoloog 46
Guido: Ingenieur civiele techniek 47

Inge: Ingenieur civiele techniek 48
Jos: Architect 49
Morteza: Ingenieur 50

mARkET & mONEy
Evelyn: Bouwkundig ingenieur 52
Jos: Econometrist 53
Karin: Wiskundige 54

OVERIgE BEROEPEN
Bo: Technoloog 56
Eline: Wiskundig ingenieur 57
Heico: Ingenieur elektrotechniek 58
Jan: Ingenieur elektrotechniek 59
Marloes: Proces engineer 60
Ozhan: Programmeur 61
Peter: Docent natuurkunde 62
Ritchie:  Ingenieur 

werktuigbouwkunde 63
Rogier: Technisch bedrijfskundige  64

OVERZIchT BEROEPEN 65
cOlOfON 66



VOEDINg & 
VITAlITEIT

lEVENsmIDDElENTEchNOlOOg/ 
chEmIsch TEchNOlOOg/

NATuuR- EN sTERRENkuNDIgE 
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

werkzaamheden
“Ik ben verantwoordelijk voor Quality Control binnen de werk-
maatschappij FrieslandCampina Domo. Alle producten worden 
in ons laboratorium onderzocht op samenstelling. Ik controleer 
of de binnengekomen onderzoeksresultaten voldoen aan de 
vastgestelde normen en daarbij beoordeel ik of de kwaliteit 
goed is. Als de resultaten afwijken ga ik op zoek naar de oorzaak. 
Ook ben ik de hygiënist van het bedrijf. Dat betekent dat ik 
controleer of alle werkzaamheden wel hygiënisch verlopen 
en of de omgeving voldoende wordt schoongemaakt. Maar ik 
kijk ook of ons gebouw nog wel goed is.”

Buitenlandse klanten
“Wij krijgen veel bezoek van klanten van over de hele wereld. 
Klanten uit Japan controleren alles heel streng. Zij hebben 
ook een hele ceremonie rondom visitekaartjes uitwisselen. 
Je pakt het kaartje netjes aan met twee handen en leest het 
aandachtig door. Je stopt hun kaartje nooit zomaar in je zak 
zonder er op te kijken. Het is heel formeel. Ik lees me dan ook 
in, zodat ik mee kan gaan in hun cultuur.”

BAukjE schOTANus-DE BOER (27)
WERKT BIJ:

Royal frieslandcampina

FuNCTIE:
QA/QC Officer

BEROEP:
Levensmiddelentechnoloog

PASSENDE OPLEIDING:
Levensmiddelentechnologie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

goed kunnen
communiceren

Perfectionistisch

Oog voor detail

hard kunnen werken
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

werkzaamheden
“Ik werk als researcher Gas Treating op een technische ont-
wikkeling– en onderzoeksafdeling. Als onderzoeker ontwik-
kel ik nieuwe processen om gassen te zuiveren. Het proces 
werk ik uit in computermodellen. Deze worden vervolgens 
getest in proeffabrieken. Als projectleider ben ik daarnaast 
eindverantwoordelijk dat deze fabrieken er ook daadwerke-
lijk komen. Op een dag ben ik veel tijd kwijt aan overleg 
met technische specialisten. Ik analyseer het probleem dat 
ze hebben. De overige tijd ben ik bezig met het maken van 
computermodellen en literatuuronderzoek.”

carrière in het buitenland
“Er zijn verschillende manieren waarop je kunt doorgroeien 
binnen Shell. Het is gebruikelijk dat je een functie gemiddeld 
drie jaar vervult voordat je doorgroeit. Op de langere termijn zou 
ik misschien een leidinggevende functie kunnen gaan doen, 
of juist een technisch expert worden. Ik wil graag een tijdje 
in het buitenland werken. Gezien het internationale karakter 
van Shell is dit zeker een mogelijkheid.”

jIRI VAN sTRAElEN (29)
WERKT BIJ:

shell

FuNCTIE:
Researcher Gas Treating 

BEROEP:
Chemisch technoloog

PASSENDE OPLEIDING:
Chemische Technologie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Initiatiefrijk

Interesse in chemie

Avontuurlijk

Brede kennis
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

werkzaamheden
“Mijn functie binnen Stork Poultry Processing is octrooispeci-
alist, of eigenlijk octrooigemachtigde. Op de afdeling worden 
er veel nieuwe en vernieuwende technologieën en machines 
bedacht. Voor deze nieuwe uitvindingen moet juridische be-
scherming (octrooi) aangevraagd worden bij Agentschap NL: 
Octrooicentrum en het Europees Octrooi Bureau. Op die manier 
mogen concurrenten jouw uitvindingen niet kopiëren en verdien 
je als bedrijf als eerste geld aan jouw uitvindingen. Ik begeleid 
het proces om tot die aanvraag te komen en doe uiteindelijk de 
octrooiaanvraag. Als octrooigemachtigde mag ik een uitvinder 
ook vertegenwoordigen bij Agentschap NL: Octrooicentrum 
en het Europees Octrooi Bureau.”

carrière 
“Ik ben bij Stork Poultry Processing dan wel binnengekomen 
met een technische opleiding, het was direct de bedoeling dat 
ik op termijn deze functie als octrooigemachtigde zou gaan 
vervullen. Ik heb tijdens mijn werk bij Stork Poultry Processing 
de meerjarige opleiding gevolgd voor octrooigemachtigde, op 
kosten van het bedrijf. Dit is eigenlijk gebruikelijk met zo’n 
functie. In de toekomst wil ik me heel graag nog verder ont-
wikkelen en specialiseren binnen mijn vakgebied.”

mAAIkE schAAPmAN (34)
WERKT BIJ:

Stork Poultry Processing

FuNCTIE:
Octrooigemachtigde

BEROEP:
Natuur- en sterrenkundige 

PASSENDE OPLEIDING:
Natuur- en sterrenkunde 

afstudeerrichting
Experimentele

Natuurkunde

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Zorgvuldig

Interesse in
juridische aspecten

Verantwoordelijk

Resultaatgericht
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

werkzaamheden
“Ik werk bij de ‘operational company’ (Opco) Creamy Creation. 
Wij zijn gespecialiseerde in geëmulgeerde en gestabiliseerde 
dranken. Als je vet en water bij elkaar doet, mengt dat niet. 
Wij maken drankjes met componenten die normaal ook niet 
snel mengen. Als senior sales manager ben ik bezig met ju-
ridische zaken, logistiek of vraagstukken over verpakkingen. 
Productontwikkeling komt ook vaak terug: als een klant een 
idee heeft, dan probeer ik dat idee onder woorden te bren-
gen naar de afdeling onderzoek en ontwikkeling. uiteindelijk 
ben ik verantwoordelijk voor de verkoop van producten die we 
hebben ontwikkeld.”

Reizen 
“Ongeveer eenderde van mijn tijd ben ik aan het reizen. Landen 
waar ik vaak heen ga zijn de mediterrane landen, Scandinavië, 
Duitsland, maar ook ga ik een paar keer per jaar naar landen 
in het Oostblok, Turkije en de Verenigde Staten. Soms heeft de 
klant een idee dat hij wil bespreken of ik ga nieuwe producten 
presenteren bij de klant. Soms wil een klant prijsafspraken 
face-to-face doen.”

ROgER NAss (31)
WERKT BIJ:

koninklijke 
frieslandcampina

FuNCTIE:
Senior sales manager
nutritional beverages

BEROEP:
Levensmiddelentechnoloog

PASSENDE OPLEIDING:
Levensmiddelentechnologie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 
Interesse in chemie

Probleemoplossend

Reislustig

Verantwoordelijk

Ambitieus



lIfEsTylE
& DEsIgN

gEluIDsTEchNIcus/INDusTRIEEl ONTwERPER/
flAsh ONTwIkkElAAR/sOuND DEsIgNER/

mEDIATEchNOlOOg/BEElDEND kuNsTENAAR
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Verschillende

(televisie)programma’s
als zelfstandige

FuNCTIE:
Geluidstechnicus

BEROEP:
Geluidstechnicus

PASSENDE OPLEIDING:
Filmacademie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Sociaal

Brede interesse

creatief

flexibel

werkzaamheden
“Ik werk altijd op locatie. Samen met een cameraman en 
regisseur vorm ik meestal een team. Ik kom met mijn eigen 
geluidsapparatuur en de cameraman met zijn cameraspullen, 
dat koppelen we aan elkaar op locatie. We spreken samen met 
de regisseur door hoe we het gaan aanpakken; ga je iemand 
bijvoorbeeld een zender opspelden of neem je het op met een 
microfoon aan een geluidshengel. Soms ben je een dag op pad, 
soms wel vijf weken. Vaak in Nederland, maar ook regelmatig 
in het buitenland.”

Experimenteren met techniek
“Ik hou van pielen met geluidsspullen. Het heeft een hoog 
knutselgehalte. Als je in een auto moet filmen ben je bezig 
met zenders weg te werken achter zonnekleppen en kabels 
door de achterbak, soms lig ik zelf ook in de achterbak. Dat 
is leuk.”

BOuwE mulDER (48)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
IBm

FuNCTIE:
Brand strategy leader

BEROEP:
Industrieel ontwerper

PASSENDE OPLEIDING:
Industrieel Ontwerp,

specialisme
Applicatieontwerp

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

creatief

Interesse in innovatie

goede prater

geïnteresseerd in
verschillende culturen

werkzaamheden
“Als brand strategy leader bij IBM ben ik verantwoordelijk voor 
de positionering en strategie van het merk IBM in Nederland. 
Ik hou me dus bezig met hoe IBM wordt gezien door andere 
mensen. Na mijn studie Industrieel Ontwerp in Delft ben ik als 
projectmanager gaan werken bij IBM. Ik hield me vooral bezig 
met het ontwerpen van toepassingen voor PC en internet. In 
de loop van de jaren ben ik me steeds meer gaan richten op 
innovatie, de toekomst en de PR van IBM naar buiten toe.”

Maatschappelijk karakter 
“De visie van IBM is ‘building a smarter planet’ en we richten 
ons dus vooral op hoe je dingen anders aan kunt pakken. 
Denk daarbij aan toepassingen om het fileprobleem op te lossen 
of thuiswerken. Maatschappelijke vraagstukken die innovatie 
en duurzaamheid vragen.”

EllIs ZIjlsTRA (35)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Media Republic

FuNCTIE:
Technical lead

BEROEP:
flash ontwikkelaar

PASSENDE OPLEIDING:
Kunst en Techniek

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

creatief

Interesse in technische 
ontwikkelingen

Verbaal vaardig

Stressbestendig

werkzaamheden
“Als technical lead heb ik een leidinggevende functie bij Media 
Republic, een soort online reclamebureau. Wij maken campagnes 
en websites bij reclames van de merken die je van tv kent, 
zoals KPN of Honig. Vaak begint een project met het maken 
van een opzet van je idee dat je vervolgens presenteert bij de 
klant. Dan moet het idee vorm krijgen. Daar zit ook altijd een 
technische uitdaging. Eigenlijk probeer je altijd met bestaande 
technieken iets nieuws en verrassends neer te zetten.”

Verdiensten
“Gemiddeld verdient een junior tussen 2200 en 2500 euro bruto 
per maand. Als je al een paar jaar ervaring hebt, verdien je 
ongeveer 3000 euro bruto per maand. Ik zit nu op 4000 euro 
bruto per maand.”

ERIc-PAul lEclusE (31)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
sNP media & Audiobakery

FuNCTIE:
Audio post productie 

medewerker

BEROEP:
Sound designer

PASSENDE OPLEIDING:
HKU, B.A. in Technology

in Sound Design. 
European media m.A. in 

Sound&Music Production

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Technisch

creatief

Zorgvuldig

Goede concentratie

werkzaamheden
“SNP Media is een televisieproductiehuis waar tv programma’s 
worden bedacht, gemaakt en uiteindelijk verkocht aan televisie-
zenders. Mijn werkzaamheden bevinden zich in de laatste fase: 
de postproductie. Als een productie gemaakt en gemonteerd 
is, komt het bij mij en doe ik het geluid opnieuw. Mijn werkdag 
speelt zich voornamelijk af in de studio. Ik maak gebruik van 
twee systemen: het geluidssysteem en het montagesysteem. 
Ik exporteer het geluid onder het beeld vandaan en importeer 
het weer in mijn audio-software: Protools. Daar sorteer ik het 
uit: mono, gesproken tekst, muziek, achtergrond geluid. En 
dan maak ik er een eindmix van.”

Zware toelating studie
“Ik heb Sound Design gedaan aan de HKu. Zij hebben een 
afdeling in Hilversum waar onder andere ook gamedesign, 
videodesign, animatie en geluidstechnologie zitten. Voor deze 
studie moest ik toelating doen. Er wordt ongeveer 8% van de 
inschrijvingen toegelaten. Je schrijft eerst een brief, je stuurt 
een cd mee met drie nummers die je hebt gemaakt. Dan word 
je hopelijk uitgenodigd voor een gesprek en krijg je ook nog 
een toets voor de kennis.”

hANs BAkkER (27)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Van der Veer Designers

FuNCTIE:
Projectleider

industrieel ontwerp

BEROEP:
Industrieel ontwerper 

PASSENDE OPLEIDING:
Industrieel Ontwerpen

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

creatie

Ruimtelijk inzicht

Planner 

Zorgvuldig

Zelfstandig

werkzaamheden
“Ik ben projectleider industrieel ontwerp. Als projectleider 
ben je aan het ontwerpen, maar ook verantwoordelijk voor 
het contact met de opdrachtgever, de planning en de budget-
bewaking. Als er een klant bij me komt met een idee voor 
een nieuw ontwerp, start ik eerst met een aantal gesprekken 
om een goed beeld te krijgen van wat de klant voor ogen 
heeft. Vervolgens begin ik met een marktonderzoek. Welke 
soortgelijke producten zijn al op de markt en waar is behoefte 
aan? Vervolgens doe ik in het creatieve proces inspiratie op 
door naar beurzen te gaan of te gaan winkelen. Daarna ga ik 
nadenken over een nieuw ontwerp. Ik kijk dan naar zowel het 
materiaalgebruik als vormgeving als functionaliteit.”

carrière
“Ik wil heel graag nog een keer een heel nieuw product ontwik-
kelen en dat vervolgens in de markt te zetten. Dus dat ik ook het 
vervolgtraject van acquisitie tot PR op me neem. Ik verdien nu 
44.000 euro per jaar.”

jOlINE kARElsE (32)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Superhero Cheesecake

FuNCTIE:
Medeoprichter, directeur

BEROEP:
Mediatechnoloog

PASSENDE OPLEIDING:
Industrieel Ontwerpen

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

creatief

Handig met computer

Vernieuwend

Brede interesse

Technisch

werkzaamheden
“Mijn werk is erg breed, we maken zowel internetproducties 
als digitale producties. Denk daarbij aan websites, games en 
iPhone-applicaties. De ene keer doe ik meer projectmanagement, 
dat betekent projecten begeleiden, klanten bellen en zorgen 
dat alles vlot verloopt. De andere keer ben ik de hele dag aan 
het ontwerpen of computerprogramma’s aan het schrijven.”

3D Tetris bedenken
“Onze grootste uitdaging is om een project dat we binnen-
krijgen goed af te leveren. Voor Centraal Beheer hebben we 
een spel gemaakt: 3D Tetris. Daar ben ik erg trots op, omdat 
het een uitgebreide site is en een leuke game. Daar hebben 
we toch een maand aan gewerkt, dus dan is het erg leuk als 
zoiets klaar is.”

jORDI ROmkEmA (26)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Martin Borchert 

Beeldend kunstenaar 

FuNCTIE:
Architectonisch kunstenaar

BEROEP:
Beeldend kunstenaar

PASSENDE OPLEIDING:
Hogeschool voor de Kunsten

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

creatief

Ruimtelijk inzicht

Kunstzinnig

Nieuwsgierig

Interesse in techniek

werkzaamheden
“Ik maak vaak kunstwerken voor de openbare ruimte. Dat kan 
aan de kust zijn, maar ook in een park of tussen gebouwen. 
Mijn werk is plaatsgebonden kunst, je kunt het niet zomaar 
oppakken en even ergens anders neerzetten. Ik ontwerp veel, 
ik maak schetsen en in een later stadium 3D-modellen. Bij 
sommige kunstwerken ben ik afhankelijk van technische 
mensen, bijvoorbeeld lassers. Dus ga ik langs bij die mensen om 
mijn kunstwerken te bespreken en of mijn idee uitvoerbaar is.”

kunst en bèta
“Bèta en kunst zijn verbonden. Kunst gaat over het leven 
en bèta is daar een onderdeel van. Ik graaf niet heel diep in 
woorden, maar wel in wat de omgeving mij biedt. Dat komt 
ook voort uit het feit dat ik moeilijk lees, dus ik ben heel erg 
op mijn omgeving gericht. Voor kunst, je omgeving en ook 
bèta en techniek geldt: hoe langer je er over nadenkt hoe 
ingewikkelder alles wordt. Met elke oplossing komen twintig 
uitdagingen erbij.”

mARTIN BORchERT (44)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
DePuy Implants,

johnson & johnson

FuNCTIE:
Productspecialist

BEROEP:
Biomedische technoloog

PASSENDE OPLEIDING:
Biomedische Technologie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 
Medische interesse

Doorzetter

flexibel

Verantwoordelijk

Ondernemend

werkzaamheden
“Bij DePuy Implants worden implantaten, ofwel protheses 
voor het menselijk lichaam ontwikkeld. Als productspecialist 
onderhoud ik contacten met orthopeden die onze protheses 
gebruiken, maar ook met orthopeden die wij nog moeten 
overtuigen onze producten te gebruiken. De protheses zijn in-
gewikkeld om te plaatsen. Dus help ik ook bij operaties op de 
OK en begeleid ik de arts en assistenten bij operaties. Ik ben 
dus zowel verantwoordelijk voor de sales van de protheses als 
voor de support en implementatie ervan. Biomedische Tech-
nologie is een soort werktuigbouwkunde op medisch gebied. 
Ik heb dus de techniek geleerd achter dit soort producten.”

Nuttig werk 
“Ik merk dat ik steeds meer gewaardeerd wordt. Het is een 
nuttige baan. Je draagt toch bij aan de revalidatie van patiënten. 
Voor mij is dat heel belangrijk; dat ik een bijdrage kan leveren 
aan het welzijn van mensen.”

mARIEkE VAN DER lANs (28)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
L’Oréal

FuNCTIE:
Planning manager voor
de consumentenmarkt 

BEROEP:
Technisch bedrijfskundige

PASSENDE OPLEIDING:
Technische Bedrijfskunde

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Logische denker

Handig met cijfers

Doorzetter

Zelfstandige werker

werkzaamheden
“Als planning manager voor de consumentenmarkt zorg ik 
dat fabrieken weten wat er geproduceerd moet worden en dat 
producten op tijd bij het distributiecentrum van L’Oréal zijn. Ik 
ben ook voor een gedeelte verantwoordelijk voor de lancering 
van nieuwe producten van een aantal merken. Daarbij is het 
extra belangrijk dat ze op de juiste tijd en de juiste manier 
aangeleverd worden. Het ene moment bel ik met Parijs of 
een bepaalde Elvive shampoo vandaag nog in de vrachtwagen 
kan, het andere moment heb ik een ‘forecast-meeting’ met 
de verschillende afdelingen.”

Zichtbaar resultaat
“Ik vind het leuk dat je dagelijks in winkels resultaat ziet van 
je werk. Verder ben je echt een spin in het web. Tot slot is 
er nog het analytische element; met behulp van cijfers duidelijk 
analyseren wat er verkocht is en wat er eventueel anders kan.”

NIENkE RAVE (26)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Philips Healthcare,

Imaging Systems divisie

FuNCTIE:
Software designer

BEROEP:
Elektrotechnicus

PASSENDE OPLEIDING:
Elektrotechniek en

kopstudie Informatica

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Maatschappelijk betrokken

Technisch

creatief

Zelfstandig

Oplossingsgericht

werkzaamheden
“Ik werk bij Philips Healthcare als software designer. Als 
software designer ontwerp je de software, maar zorg je er 
ook voor dat het op de juiste plek komt en test je de soft-
ware. Naast het ontwerpen van nieuwe software, los je ook 
problemen op van bestaande software. Sommige kleine pro-
jecten hebben een doorlooptijd van drie maanden, andere 
projecten lopen soms wel een jaar. Het projectteam bestaat 
uit collega’s met verschillende beroepen en we zitten samen 
in een kamer. Hierdoor kunnen we samen discussiëren over 
mogelijke oplossingen. 

Redden van mensenlevens 
“Wij houden ons bezig met de ontwikkeling van medische 
apparatuur. Onze apparatuur wordt voornamelijk in zieken-
huizen gebruikt. Het is apparatuur waarmee je mensenlevens 
redt en dat is toch wel bijzonder. Behalve in ziekenhuizen kun je 
onze apparatuur ook tegenkomen in bijvoorbeeld ambulances 
of sportclubs. Denk maar eens aan de hartmassageapparatuur 
die daar hangt.”

RAymOND schElkERs (35)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Apotheek julius

FuNCTIE:
Tweede apotheker 

BEROEP:
Apotheker

PASSENDE OPLEIDING:
Farmacie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Sociaal

Interesse in chemie

flexibel

Zorgvuldig

werkzaamheden
“De apotheek waar ik werk is een middelgrote tot grote, zelfstan-
dige apotheek. Mijn werkgeefster is eigenaresse van de apotheek. 
Als apotheker ben ik verantwoordelijk voor alles: de recepten 
die dezelfde dag de deur uit gaan moet ik gecontroleerd heb-
ben en het controleren van alle medicatiebewakingsignalen 
die het computersystemen gedurende de dag heeft gegeven. 
Soms werk ik mee op de werkvloer, vooral als het druk is. 
Je bent vraagbaak voor de assistentes. En dan heb je nog de 
overige werkzaamheden zoals zakelijke en administratieve 
activiteiten, onderhandelingen voeren en contactmomenten 
met fabrikanten en zorgverzekeraars.”

salaris en werktijden
“Gemiddeld verdien je als startend apotheker rond de 2600 
euro bruto. Dat gaat jaarlijks omhoog. Je werkt veertig uur, 
maar je hebt een keer per maand een studiedag en die wordt 
door je baas betaald. We zijn ook twee uurtjes  op zaterdag 
open, maar dat verschilt per apotheek. Een van de apothekers 
heeft dan dienst. De recepten moeten namelijk binnen 24 uur 
worden nagekeken. Ook moet je telefonisch bereikbaar zijn 
voor de assistenten.”

susANNE VAN lAARhOVEN (28)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Universitair Medisch
Centrum Groningen

FuNCTIE:
Gespecialiseerd Medisch 

Nucleair Werker

BEROEP:
Medisch beeldvormings-

en bestralingsdeskundige

PASSENDE OPLEIDING:
Medisch Beeldvormende
en Radiotherapeutische 

Technieken

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 
Zorgvuldig en sterk

in planning

Stressbestendig

goed met mensen

werkzaamheden
“Ik werk op de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire 
Beeldvorming. Wij doen patiëntenonderzoek met behulp van 
radioactieve straling. Iedereen is wel bekend met röntgen-
straling, bij ons komt de straling niet uit een apparaat, maar 
uit de patiënt zelf. Aan de patiënt wordt een stof toegediend 
waaraan een radioactief label is gekoppeld. De radioactieve 
stof zendt gammastraling uit die wij kunnen zien met een 
gammacamera. Op zo’n scan kunnen we bijvoorbeeld zien of 
er uitzaaiingen van kanker zijn in de botten, of kunnen we de 
werking van de schildklier bekijken.”

Doorgroeien
“Ik ga weer studeren. Een masteropleiding tot physician assistant 
(pa). In die functie ga je als een soort arts-assistent werken 
op de afdeling. Ik krijg meer bevoegdheden dan ik nu al heb. 
Je mag onder supervisie van een dokter zelfstandig werken.”

clARA lEmsTRA (43)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Schillerweijde

Tandheelkunde

FuNCTIE:
Tandarts

BEROEP:
Tandarts

PASSENDE OPLEIDING:
Tandheelkunde

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Zorgvuldig

Sociaal

Verantwoordelijk

Perfectionistisch

Stressbestendig

werkzaamheden
“In de tandartspraktijk doen we van alles: van de halfjaarlijkse 
gebitscontroles en röntgenfoto’s tot het zetten van kronen en 
bruggen en maken van kunstgebitten. Een groot deel van de 
dag doe ik behandelingen op afspraak. Daarnaast doen wij 
ook spoedbehandelingen voor patiënten met klachten en acute 
pijnen. Aan het eind van de dag doe ik mijn administratie, con-
troleer ik nogmaals alle gegevens van de patiënten en kijk ik 
met collega’s naar röntgenfoto’s die overdag zijn gemaakt.”

Verdiensten
“Als tandarts heb je zo’n beetje het beste startsalaris van 
Nederland. Maar je gaat dan ook niet meer echt omhoog. Je 
werkt als zelfstandige en wordt per behandeling betaald. Na een 
tijdje doe je meerdere behandelingen in dezelfde tijd waardoor 
je dus iets meer verdient. Ik verdien nu bruto rond de 8.000 
euro per maand. Maar daar moet nog de belasting af, al mijn 
verzekeringen en je moet iets reserveren voor je pensioen.”

gIjs VIssER (28)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
kNmI

FuNCTIE:
Wetenschappelijk

 onderzoeker, specialisatie 
zeespiegelstijging

problematiek  

BEROEP:
klimaat onderzoeker

PASSENDE OPLEIDING:
Natuurkunde,

sterrenkunde, wiskunde

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Maatschappelijk betrokken

Communicatief

Nieuwsgierig

milieubewust

werkzaamheden
“Mijn werk bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Ik doe klimaat-
onderzoek. Daarmee probeer ik te begrijpen waarom ons 
klimaat verandert en met name welke rol de oceanen hierin 
spelen en welke gevolgen klimaatverandering heeft voor de 
zeespiegel in onze omgeving. Ook  vertaal ik onze wetenschap-
pelijke kennis naar praktische toepassingen. Bijvoorbeeld 
door advies te geven aan Rijkswaterstaat over dijkversterking 
langs de Nederlandse kust. Daarnaast geef ik ook regelmatig 
lezingen aan publiek, gastlessen op scholen en voorlichting. 
Voor mijn werk reis ik overigens ook regelmatig naar het buiten-
land, voor congressen.”

Maatschappelijk nut
“We willen beter begrijpen hoe het klimaatsysteem in elkaar 
steekt om de gevolgen te kunnen zien. Het is belangrijk te weten 
wat de gevolgen zijn van hoe wij omgaan met ons klimaat. 
Hoe ziet onze leefomgeving er over tientallen jaren uit? Dan 
weten we ook wat we daaraan kunnen doen.”

cAROlINE kATsmAN (39)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Royal Haskoning

FuNCTIE:
Adviseur industriële

waterketens  

BEROEP:
Water technoloog

PASSENDE OPLEIDING:
Chemische Technologie 

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Interesse voor het milieu

Sociaal

Oplossingsgericht

Maatschappelijk betrokken

werkzaamheden
“Ik werk bij Royal Haskoning als adviseur industriële waterketens. 
We moeten allemaal zuinig zijn met water, maar vooral grote 
bedrijven moeten letten op hun enorme waterverbruik. Ik advi-
seer bedrijven over watergebruik en -verbruik, bijvoorbeeld 
over het zuiveren van afvalwater voordat dit het riool in gaat. 
Ik overleg met klanten en stel teams samen met collega’s die 
me kunnen helpen het vraagstuk op te lossen. Vervolgens 
schrijf ik een plan hoe ik het probleem aan ga pakken en een 
rapport. Dit presenteer ik aan de klant.”

Maatschappelijk belang
“Mijn werk heeft een belangrijke link met de maatschappij; 
water is namelijk overal, iedereen heeft het nodig en we hebben 
er ook veel van nodig. De industrie is een grootgebruiker en 
daarom is het heel relevant om zuinig om te springen met 
water. Het maatschappelijke belang van mijn werk is daarmee 
groot. Ook kun je naar Afrika om dit werk te doen. Je adviseert 
dan bijvoorbeeld over het zuiveren van afvalwater.”

ERIk DRIEssEN (27)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
AkzoNobel

FuNCTIE:
Sustainability manager  

BEROEP:
Technoloog

PASSENDE OPLEIDING:
Chemische Technologie 

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Milieu en maatschappelijk 

bewust

Doorzettingsvermogen

goede prater

Brede interesse

werkzaamheden
“Als sustainability manager bij AkzoNobel houd ik me bezig 
met duurzaam ondernemen. Ik breng de impact op het milieu 
van onze verschillende productieprocessen in kaart. Van 
daaruit kun je deze processen gaan verbeteren en daar lopen 
verschillende projecten voor, waarbij ik inhoudelijk adviseer. 
Mijn werk is heel afwisselend. Zo ben ik onder meer bezig 
met berekenen hoeveel CO2 wij als bedrijf uitstoten. Als ik 
binnen of buiten de organisatie goede initiatieven en ideeën 
tegenkom, dan probeer ik anderen te overtuigen dat wij dit 
ook kunnen toepassen.”

carrière en verdiensten
“Ik heb op dit moment een adviesfunctie en ik geef dus geen 
leiding. Dat betekent dat ik inhoudelijk alles uit de kast moet 
halen om mensen te overtuigen. Er zijn veel doorgroeimogelijk-
heden vanuit deze functie. Ik verdien ongeveer 60.000 euro 
per jaar.”

fIONA VAN DEN BRINk (31)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
kEmA

FuNCTIE:
consultant,

specialist groengas   

BEROEP:
Chemisch technoloog

PASSENDE OPLEIDING:
Chemische Technologie, 

Technische Innovatie-
wetenschappen 

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

flexibel

Maatschappelijk betrokken

loopt warm voor innovatie

Commercieel

werkzaamheden
“KEMA is een wereldwijd adviesbureau op gebied van energie. 
We doen onderzoek en adviseren over de hele energiewaarde-
keten, van de productie naar transport en eindgebruik van gas 
en elektriciteit. De afdeling waar ik werkzaam ben, houdt zich 
bezig met onderzoek en advies over aardgas en andere soorten 
gas. Mijn rol is zorgen dat projecten goed worden uitgevoerd 
en het schrijven van offertes. Samen met de technische jongens 
werk ik samen om bijvoorbeeld te zorgen dat er een rapport 
komt waarin staat hoe een probleem van een klant aangepakt 
kan worden.”

Voor een beter milieu
“Wij proberen als bedrijf een bijdrage te leveren aan het opwekken 
van schone energie. In de toekomst moeten fossiele energie-
bronnen worden omgezet in duurzame energiebronnen, dat 
is belangrijk voor de hele maatschappij. Vooral omdat we niet 
weten hoe lang we nog gebruik kunnen maken van fossiele 
bronnen, maar ook met het oog op een schoner milieu. Ik vind 
duurzaamheid een belangrijk issue, het motiveert mij ook.”

jANNEkE VAN wINgERDEN (28)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Natuurmonumenten– regio 

Noord Holland & Utrecht

FuNCTIE:
Medewerker ecologie, 

medewerker publieks- 
communicatie jeugd   

BEROEP:
Bioloog

PASSENDE OPLEIDING:
Biologie 

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Interesse voor
natuur en milieu

Betrokken

Analytisch

Zorgvuldig

werkzaamheden
“Jaarlijks hebben we een traject waarbij we naar een gebied 
kijken. Dat begint met het vaststellen welke natuurdoelen 
(meestal op een termijn van twintig jaar) we kunnen bereiken, 
bijvoorbeeld bloemrijke graslanden of leefgebied voor purper-
reigers. Ook verzamelen we steeds gegevens over aanwezige 
planten en dieren, en over bodem en waterkwaliteit. Iedere 
zes jaar bekijken we aan de hand van de verzamelde gegevens 
hoe het gaat en wat er aan natuurkwaliteit bereikt is. Ik stel 
doelen en begeleid zo’n traject. Daarnaast ga ik regelmatig 
naar de gebieden toe om te kijken hoe het gaat en wat er 
eventueel anders kan om de natuur te helpen.”

Maatschappelijk belang
“Natuurmonumenten is opgericht om voor toekomstige genera-
ties een stuk van Nederland te behouden. Je kunt niet zomaar 
een natuurgebied verplaatsen en ergens anders aanleggen. 
Het duurt jaren voordat een ecosysteem is gerealiseerd. Er 
zijn zoveel samenhangende functies van dieren en plantjes, 
dat maak je niet zomaar even na. Natuurmonumenten zorgt 
dat natuur behouden blijft. Het voelt goed daar een bijdrage 
aan te leveren.”

jOsé kOOPmAN (42)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Sterrewacht Leiden

FuNCTIE:
Wetenschappelijk

onderzoeker 

BEROEP:
Astrochemica

PASSENDE OPLEIDING:
Scheikunde,

sterrenkunde

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Brede interesse

Goed in chemie

Sociaal

Nieuwsgierig

werkzaamheden
“Ik werk in een laboratoriumgroep waar we processen uit de 
ruimte nabootsen. We bekijken of we onder de omstandigheden 
zoals die in de ruimte zijn moleculen kunnen vormen. De theorie 
is dat de moleculen die nodig waren voor het leven op aarde 
vanuit de ruimte zijn gekomen. Wij willen weten hoe moleculen 
gevormd worden en onder welke omstandigheden. Onderzoek 
daarnaar doen we in het laboratorium.”

Schakel in de verklaring van ons bestaan
“Een van de dingen die ik hoop, is dat we ooit kunnen begrijpen 
hoe wij hier zijn gekomen. We weten nu ongeveer hoe de aarde 
is ontstaan, daar zijn we met onderzoek best ver in. Maar hoe 
komt het dat er leven is, dat er zo enorm veel water is en 
zoveel oceanen op aarde zijn? Ik ben een schakeltje in die 
zoektocht: een heel klein, maar wel belangrijk schakeltje. Dat 
maakt het werk voor mij interessant.”

hERmA cuPPEN (33)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
fox-IT

FuNCTIE:
Forensisch it-expert  

BEROEP:
Software ingenieur 

PASSENDE OPLEIDING:
Informatica

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Handig met computers

Kritisch

Maatschappelijk
betrokken

speurneus

werkzaamheden
“Ik werk bij Fox-IT bij de afdeling Digitaal Rechercheonderzoek. 
Fox-IT is het eerste digitale forensisch onderzoeksbureau in 
West-Europa. Bedrijfsspionage en fraude via internet, hacking 
en het online stelen van bank- en creditcardgegevens zijn zaken 
die wij onder meer onderzoeken. Als forensisch it-expert of 
digitaal inspecteur ben je eigenlijk een soort onderzoeker. 
Mijn doel is de waarheid te vinden. Het beroep is een mooie 
combinatie van technische en juridische aspecten.”

Maatschappelijk belangrijk
“Als er iets fout is gegaan, bijvoorbeeld het skimmen van pinpas-
sen, gaan wij informatie verzamelen voor het strafrechtelijk 
onderzoek van de politie. Ook kan het bijvoorbeeld zijn dat 
een medewerker kinderporno op zijn laptop heeft staan of dat 
er fraude is gepleegd. Wij proberen dan de benodigde informatie 
van de geheugens te halen voor een civielrechtelijk en straf-
rechtelijk onderzoek. De kernwaarde van Fox-IT is ‘werken aan 
een veiligere maatschappij’. Ons werk heeft dus een belangrijke 
functie voor de maatschappij.”

IVO POOTERs (26)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
TNO

FuNCTIE:
Projectmanager Medical 

BEROEP:
Gezondheidstechnoloog

PASSENDE OPLEIDING:
Biomedische Technologie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Resultaatgericht

makkelijk met mensen

Sociaal

Ondernemend

creatief

werkzaamheden
“TNO is het grootste innovatie-instituut in Nederland en 
ontwikkelt innovaties op het gebied van meerdere thema’s: 
integrale veiligheid, gezond leven, industriële innovatie, energie, 
mobiliteit, gebouwde omgeving en informatiemaatschappij. 
Ik ben projectmanager op de afdeling radar & transceivers 
(ontvangers). Voorheen innoveerden wij voornamelijk voor 
Defensie en Veiligheid. Nu gaan we die kennis en technologieën 
ook toepassen op andere vlakken. Als projectmanager houd 
ik me bezig met het bekend maken en vertalen van de techno-
logieën die onze afdeling ontwikkelt naar de medische markt 
en andere afdelingen binnen TNO.”

carrière 
“Je hebt bij TNO een aantal ontwikkelingslijnen, waarin je per 
lijn specifieke cursussen en begeleiding krijgt. Ik wil graag 
ontwikkelen in de loopbaanlijn lijnmanagement. Dat is het 
aansturen van een afdeling op diverse niveaus (resultaat, 
mensen, strategie en projecten). Ik zit al in een programma 
om de zes leiderschapstijlen aan te leren en ik krijg persoonlijke 
coaching. TNO helpt bij mijn ontwikkeling naar een lijnma-
nagement positie.”

jANINE BOumANs (29)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Nederlands Vaccin Instituut

FuNCTIE:
Senior scientist  

BEROEP:
Viroloog 

PASSENDE OPLEIDING:
Scheikunde,

Biochemie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Nieuwsgierig

goed kunnen
samenwerken

Nauwkeurig

Interesse in chemie

werkzaamheden
“We doen verschillende dingen en hebben verschillende afde-
lingen. Waaronder een onderzoeksafdeling, daar werk ik. We 
doen onderzoek ten behoeve van het Nationaal Vaccinatie-
programma. Veel vaccins kunnen nog verbeterd worden, daar 
zijn wij mee bezig. Ook kijken we of een vaccin effect heeft als 
het in mindere mate toegediend wordt, dus in plaats van drie 
keer spuiten, maar twee keer spuiten. Ook werken we aan de 
ontwikkeling van heel nieuwe vaccins tegen ziektes die ons 
land bedreigen, zoals tegen een grieppandemie.”

Maatschappelijk nut
“Als instituut hebben wij als missie dat wij onze bevolking 
beschermen tegen infectieziektes. Dat zijn ziektes die voor 
het grootste deel door virussen en bacteriën worden veroorzaakt. 
Dat is een heel belangrijke missie en van groot maatschap-
pelijk belang.”

jØRgEN DE jONgE (35)



sc
IE

N
cE

 &
 E

xP
lO

R
AT

IO
N

38

Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Nikhef, Radboud

Universiteit Nijmegen

FuNCTIE:
Promovenda/aio

BEROEP:
Natuurkundige

PASSENDE OPLEIDING:
Natuur- en sterrenkunde

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Zorgvuldig

Brede interesse

Nieuwsgierig

Sociaal

werkzaamheden
“Ik zit bij ‘experimentele hoge energie fysica’ en doe onder-
zoek naar kosmische straling. Kosmische straling bestaat uit 
deeltjes die door het heelal vliegen. Zoals een proton, een 
kerndeeltje van een atoom. Die worden onder meer gemaakt 
in de zon. Deze deeltjes vliegen door het heelal en botsen met 
de atmosfeer van onze aarde. Door die botsingen creëren ze 
een soort lawine van deeltjes die hier op aarde aankomt. Er 
zit zoveel energie in zo’n deeltje dat deze zo’n enorme lawine 
van deeltjes op aarde veroorzaakt. Die deeltjes onderzoeken 
wij.”

Onderzoek in Argentinië 
“In Argentinië bevindt zich het Pierre Auger Observatorium voor 
kosmische straling. Daar werken wetenschappers en technici 
uit twintig verschillende landen aan hetzelfde onderzoek. Het 
experiment bestaat uit 1600 meetinstrumenten die we hebben 
opgesteld op een oppervlak van drieduizend vierkante kilo-
meter, dat is groter dan Zuid-Holland. Ik ga zelf ook regelmatig 
voor drie of vier weken naar Argentinië om veldonderzoek te 
doen en de meetapparatuur te controleren.”

jOsé cOPPENs (29)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
universiteit, laboratorium 

voor Plantenveredeling

FuNCTIE:
 Wetenschappelijk

onderzoeker/bioloog  

BEROEP:
Bioloog 

PASSENDE OPLEIDING:
Biologie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Nieuwsgierig

Nauwkeurig

milieubewust

Geduldig

werkzaamheden
“Veredelen betekent eigenlijk dat je gewassen probeert te 
verbeteren. Op het laboratorium van de universiteit van Wa-
geningen houd ik me ook bezig met plantenveredeling. Ik ben 
dan specifiek bezig met sla. Het grootste probleem van sla 
zijn ziektes, bijvoorbeeld meeldauw. Ik probeer slasoorten 
resistent (weerbaar) te maken tegen ziektes. Ik doe analy-
ses van experimenten die ik binnen heb gekregen achter de 
computer. De proeven worden veel voor me gedaan, maar ik 
bedenk nieuwe experimenten en stuur andere mensen daarin 
aan. Verder geef ik ook lezingen aan andere wetenschappers en 
ik ga ook regelmatig naar congressen, ook in het buitenland.”

Maatschappelijk nut
“Soms denken mensen wel eens: waarom onderzoek je sla? 
Maar als we nu niet het DNA hadden uitgeplozen, hadden 
we veel ziektes niet kunnen bestrijden. Wetenschap zorgt er 
voor dat we steeds verder komen en die vooruitgang is heel 
belangrijk voor onze maatschappij. Dus ook wat betreft sla.”

mARIEkE jEukEN (38)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Erasmus Medisch Centrum

FuNCTIE:
Viroloog 

BEROEP:
Medisch bioloog

PASSENDE OPLEIDING:
Medische Biologie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Nieuwsgierig

Nauwkeurig

Het begrijpen van
zowel medische als

biologische processen

werkzaamheden
“Ik werk op de afdeling virologie van het universitair Medisch 
Centrum Rotterdam. We houden ons hier ondermeer bezig 
met onderzoek naar virussen. Hoe ze zich ontwikkelen en 
welke methodes nodig zijn om een virusinfectie in een patiënt 
vast te kunnen stellen. Ik zoek nieuwe manieren om virussen 
aan te tonen of te meten hoeveel virus er zich in een patiënt 
bevindt. Als je medicijnen tegen dit virus geeft aan geïnfec-
teerde patiënten, hoort de hoeveelheid virus in het bloed af te 
nemen. Het is belangrijk voor artsen om te weten of dit ook 
werkelijk gebeurt. Ik ontwikkel methoden om deze afname 
aan te kunnen tonen.”

Maatschappelijk belang
“Je bent bezig om individuele patiënten beter te krijgen, maar 
je bent ook bezig met de algemene volksgezondheid. Door 
bijvoorbeeld bij de Mexicaanse griep ervoor te zorgen dat er 
genoeg capaciteiten zijn om zo’n virus te herkennen, kun je 
als maatschappij beter inspringen op dit soort bedreigingen 
voor de volksgezondheid.”

mARTIN schuTTEN (45)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
AmOlf

FuNCTIE:
oio

(onderzoeker in opleiding)  

BEROEP:
Moleculair

wetenschapper 

PASSENDE OPLEIDING:
Moleculaire

Wetenschappen

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Oplossingsgericht

creatief

Kritisch

Objectief

Doorzettingsvermogen

werkzaamheden
“Ik ben een oio (onderzoeker in opleiding) bij AMOLF, een 
natuurkundig onderzoeksinstituut. Ik doe onderzoek naar 
quantum dots, ook wel nanokristallen genoemd. Dan heb je 
het over deeltjes die ontzettend klein zijn, niet te zien met 
het blote oog. Quantum dots hebben een aantal eigenschappen 
die ze interessant maken om te gebruiken in zonnecellen. In 
mijn onderzoek probeer ik meer te weten te komen over deze 
eigenschappen en kijk ik hoe ik een efficiëntere zonnecel, 
efficiënter dan de huidige zonnecel, kan maken met het gebruik 
van deze quantum dots.”

creatief werk
“Ik heb veel kennissen en vrienden die in de kunstwereld 
werken. Zij zijn steeds weer bezig met iets nieuws te bedenken 
en steeds op zoek naar een nieuwe manier van kijken naar zaken. 
Dat doe ik in feite ook, creativiteit en oplossingsgerichtheid 
zijn naar mijn mening twee belangrijke eigenschappen in 
mijn vakgebied. In die zin zie ik veel overeenkomsten in het 
werk van kunstenaars en dat van wetenschappelijke onder-
zoekers.”

Puck mOll (27)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Luchtverkeersleiding 

Nederland

FuNCTIE:
Luchtverkeersleider bij 

Tower/Approach

BEROEP:
Verkeersleider

PASSENDE OPLEIDING:
Interne opleiding bij LVNL 

tot Luchtverkeersleider

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Ruimtelijk inzicht

goed in multi-tasken

je kunt je
goed concentreren

Stressbestendig

werkzaamheden
“Voor iedere fase van de vlucht is een andere luchtverkeers-
leider bezig. Als we uitgaan van een vertrekkende vlucht van 
Schiphol dan krijgt de bemanning als eerste te maken met de 
luchtverkeersleider op de Toren die de toestemming geeft om 
de parkeerplaats, of de gate, te verlaten. Dan neemt de zo-
genoemde ground controller op de Toren de begeleiding over 
en zorgt ervoor dat het vliegtuig op de drukke luchthaven naar 
de juiste startbaan taxiet. Daarna krijgt het vliegtuig van de 
Torenverkeersleider de toestemming  om te starten. Ik ben 
ground controller en ben momenteel in opleiding tot Toren-
verkeersleider. Als een vliegtuig geland is, krijg ik hem op 
mijn radiofrequentie en zorg ik dat het veilig over de taxibaan 
naar de aangewezen gate rijdt.”

Zware toelating
“Er zijn verschillende selectierondes waar je doorheen moet. 
Je wordt getest op vaardigheden zoals multi-tasken, ruimtelijk 
inzicht en je snelheid van het correct verwerken van gegevens. 
Maar je krijgt ook uitgebreide persoonlijkheidtest, een medische 
keuring en een soort luchtverkeersleidingspel, om te kijken 
of je het ‘in de vingers’ hebt.”

BENjAmIN VAN DER sANDEN (24)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
klm

FuNCTIE:
Co-piloot Boeing 737

BEROEP:
Piloot

PASSENDE OPLEIDING:
KLM Flight Academy 

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Stressbestendig

Technisch

Analytisch

Houden van afwisseling 

werkzaamheden
“Ik ben co-piloot op de Boeing 737. Als ik vlieg, stuur ik de 
ene keer en de andere keer monitor ik. Dat betekent dat je de 
brandstofmeter, de hoogte en de route in de gaten houdt en 
contact onderhoudt met de luchtverkeersleiding. Soms moet 
ik om zes uur op Schiphol zijn. Dan vlieg ik naar Parijs en ben ik 
om elf uur weer thuis. Soms slaap je ergens om de volgende 
dag terug te vliegen.”

Opleiding
“De studie bestaat uit twee intensieve jaren. Je moet binnen 
relatief korte tijd een hoog niveau halen. Ik heb mijn natuurkun-
decertificaat gehaald en kon toen beginnen met de opleiding. 
Het eerste jaar bestaat alleen uit theorie. Je krijgt bijvoorbeeld 
vakken als aerodynamica, airlaw en meteorologie. Het tweede 
jaar bestaat uit praktijkonderwijs. Je leert dan daadwerkelijk 
vliegen. Dat leer je, in het buitenland, in eenmotorige vlieg-
tuigjes, zoals de Piper Archer en de Piper Arrow.”

BjORN kOOPmAN (30)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Royal Haskoning

FuNCTIE:
Planoloog

BEROEP:
Planoloog

PASSENDE OPLEIDING:
Ruimtelijke Ordening

en Planologie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Ruimtelijk inzicht

Verbeeldingskracht

Graag op pad

Sociaal

werkzaamheden
“Ik werk bij de afdeling Stad & Landschap van Royal Haskoning, 
waar ik klanten adviseer over ruimtelijke ontwikkeling. Dat 
gaat bijvoorbeeld over de aanleg van een woonwijk, brug, weg 
of dijk en alles wat daarbij hoort. Ook brengen we de gevolgen 
van de bouw voor het milieu in beeld. Ik zit vaak achter mijn 
computer omdat ik veel rapporten moet schrijven. Maar ik heb 
ook regelmatig overleg met een klant, meestal samen met een 
collega, of een brainstorm met collega’s over nieuwe plannen.”

Maatschappelijk nut
“Voor veel mensen is het misschien vanzelfsprekend dat scho-
len en winkels staan waar ze staan. Maar feitelijk wordt er heel 
veel nagedacht over waar welke voorziening komt. Winkels, 
cafés en publieke ruimtes zijn onderdeel van een bestem-
mingsplan. Wij streven naar een goed woon- en leefklimaat en 
proberen zo goed mogelijk in kaart te brengen wat de gevolgen 
van bepaalde ontwikkelingen zijn voor de omgeving.”

EljA BElD (23)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
ministerie van lNV

FuNCTIE:
Projectleider binnen het 

programma Lekker Groen!

BEROEP:
Landschapsplanoloog

PASSENDE OPLEIDING:
Landinrichtings-
wetenschappen

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Doorzetter

Maatschappelijk betrokken

milieubewust

creatief

Denker

werkzaamheden
“Ik werk nu als projectleider bij Lekker Groen! Dit is een pro-
gramma waarbij jongeren worden betrokken bij voedsel en groen 
in hun directe omgeving. Mijn project richt zich specifiek op 
jongeren uit achterstandswijken. Voor mij is geen dag hetzelfde. 
Ik ben heel veel op pad en zit weinig achter de computer. Vaak 
ga ik kijken bij projecten waar jongeren met voedsel en groen 
bezig zijn.”

Jongeren en het belang van natuur
“Wat ik specifiek doe vind ik belangrijk, omdat ik wil dat jonge-
ren een idee hebben van wat er om hen heen groeit en bloeit, 
maar ook waar hun voedsel vandaan komt. Als ze dat niet meer 
belangrijk vinden, verdwijnt het groen in de stad en de natuur 
daarbuiten heel snel. De jongeren van nu zijn de beslissers 
van later. Het opwarmen van onze aarde, schonere lucht en 
een gezond leven in een veilige omgeving: het zijn allemaal 
directe gevolgen van hoe jongeren omgaan met de natuur om 
hen heen. Dat maakt mijn werk maatschappelijk belangrijk.”

fEmkE VAN BREE (33)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
grontmij

FuNCTIE:
Adviseur mobiliteit

BEROEP:
Ingenieur civiele techniek

PASSENDE OPLEIDING:
Civiele Techniek

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Maatschappelijke
interesse

Ruimtelijk inzicht

snelle denker

Ordelijk

werkzaamheden
“Ik werk bij de afdeling Infrastructuur & Mobiliteit als adviseur 
mobiliteit. Ik bedenk aan de hand van verkeersmodellen, ver-
keersstromen en verkeerssituaties oplossingen voor bepaalde 
problemen. We kijken hoe we met bepaalde aanpassingen files 
kunnen verhelpen of doorstroming van kruispunten kunnen 
verbeteren. De ene dag bouw ik een verkeersmodel, de andere 
dag overleg ik met collega’s en andere teams.”

Maatschappelijk belang
“De resultaten van mijn werk zie je dagelijks om je heen. Ieder-
een wil veilig van huis naar school of werk komen. Daarnaast 
wil je ook wel eens naar een pretpark, stad, strand of festival 
en daar moeten natuurlijk wel wegen, een trein of ander vervoer 
naartoe zijn. De grootste uitdaging in mijn werk is om oplossingen 
te vinden voor complexe problemen in een complexe omgeving.” 

guIDO VOs (30)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Royal Haskoning

FuNCTIE:
havenplanner

BEROEP:
Ingenieur civiele techniek

PASSENDE OPLEIDING:
Civiele Techniek

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Reislustig

Ruimtelijk inzicht

Nauwkeurig

flexibel

werkzaamheden
“Als havenontwerper en –planner adviseer ik grote haven-
bedrijven die bijvoorbeeld een terrein met een kade waar 
schepen worden gelost en geladen willen bouwen. Eerst moet 
je inventariseren wat een klant wil. Daarna ga ik schetsen. Zo 
kan ik bepalen waar de kade moet komen en hoe het terrein 
bereikbaar moet worden, via de weg, het water of het spoor. 
Vervolgens ga je nadenken waar verschillende functies moeten 
komen, zoals het kantoor, de opslag, de werkplaatsen. Op basis 
hiervan schrijf ik vervolgens een advies. Soms moet ook het 
hele plan uitgewerkt worden en in sommige gevallen begeleiden 
we ook de bouw van zo’n terrein.”

Reizen voor je werk
“Ik ga vaak voor mijn werk naar het buitenland. Om de locatie 
te bekijken of het plan te presenteren. Afgelopen half jaar ben 
ik vier maanden in Lima geweest om daar een eigen project 
te doen. Ook in Mexico heb ik onlangs een project afgerond. 
Onlangs heb ik ook meegewerkt aan een project in Dubai.”

INgE kATEmAN (28)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Hoope Architekten

FuNCTIE:
Architect

BEROEP:
Architect

PASSENDE OPLEIDING:
Bouwkunde,

Architectuur TU Delft 

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

creatief

Ondernemend

Structureel

Ruimtelijk inzicht

kunnen luisteren
 en overtuigen

werkzaamheden
“Ik werk als architect in het bedrijf van mijn vader en mijzelf. 
We doen uiteenlopende projecten: van verbouw, nieuwbouw en 
interieurontwerp tot restauratie en herbestemming. Het 
voordeel van een kleinschalige bedrijfsstructuur is dat de lijnen 
tussen het bureau en de andere partijen kort zijn. Ik ben de 
spin in het web van opdrachtgever, gemeente en uitvoerende 
partijen. Als architect ben ik vanaf het kennismakingsgesprek 
en het ontwerpen tot en met de eindoplevering betrokken bij 
het bouwproces.”

Maatschappelijke functie
“Architectuur is overal. Het kan de stemming van mensen 
bepalen. Een groot deel van ons dagelijks leven speelt zich 
in en om gebouwen af. Deze gebouwen weerspiegelen niet 
alleen de maatschappij en cultuur waarin wij leven, maar 
werken ook terug op ons uiterlijk en innerlijk leven. Mensen 
moeten zich prettig voelen binnen de architectuur die wij maken. 
Eigenschappen zoals openheid en geborgenheid kun je creëren 
met jouw werk.”

jOs hOOPE (27)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
koninklijke Boskalis

westminster

FuNCTIE:
Assistent uitvoerder

BEROEP:
Ingenieur

PASSENDE OPLEIDING:
Civiele Techniek &

Offshore Engineering

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Stressbestendig

Interesse in verschillende 

culturen

Avontuurlijk

Niet honkvast

werkzaamheden
“Boskalis is actief op het gebied van baggeren, maritieme infra-
structuur en maritieme diensten. Mijn volgende project gaat 
om de uitbreiding van een haven. Als assistent uitvoerder 
moet je ervoor zorgen dat de werkzaamheden op locatie goed 
gaan. Je werkt met schepen, mensen, verschillende werk-
zaamheden en mijn taak is om al het werk naast elkaar, binnen 
de vastgestelde tijd uit te voeren. Je moet echt in de gaten 
houden dat niets in de weg komt te staan, zodat we geen vertra-
ging oplopen.”

Verdiensten
“Het basisinkomen van een assistent uitvoerder is ongeveer 
35.000 bruto per jaar. Maar als je in het buitenland werkt, 
wordt je loon met een bepaalde index vermenigvuldigd. Het 
werk verdient dus goed, maar je werkt dan ook veel.”

mORTEZA ABDElI (26)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
fakton BV

FuNCTIE:
Consultant financiële

haalbaarheid
vastgoedprojecten  

BEROEP:
Bouwkundig ingenieur

PASSENDE OPLEIDING:
Bouwkunde

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

flexibel

Handig met cijfers

goed kunnen luisteren

Oplossingsgericht

werkzaamheden
“Als consultant financiële haalbaarheid vastgoedprojecten ben 
ik een soort ‘vastgoedregisseur’. Ik begin met het probleem 
van de klant vast te stellen, daarna ga ik bij verschillende 
mensen met de benodigde kennis informatie verzamelen zodat 
ik dit kan analyseren. Vervolgens presenteer ik de bevindingen 
bij de klant. We adviseren bijvoorbeeld een grote supermarkt-
keten over de professionalisering van het beheer en hoe ze 
hun vastgoed het beste kunnen ontwikkelen. Je werkt constant 
op ander locaties en met andere mensen.”

Tastbaar product
“Het leukst aan mijn werk vind ik het klantcontact. Ik vind het een 
uitdaging om de juiste vragen te stellen zodat het probleem 
van de klant boven tafel komt. Het is ook iets waar ik goed in ben. 
Het leukst aan werken in de techniek is dat je iets tastbaars 
maakt. In mijn ogen is een echte bètaman of –vrouw iemand 
die niet te soft is en echt van aanpakken weet.”

EVElyN PlEIjTE (30)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Royal Bank of Scotland

FuNCTIE:
kwantiteiten analist   

BEROEP:
Econometrist

PASSENDE OPLEIDING:
Technische Informatica

en Econometrie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Ambitieus

Stressbestendig

Wiskundig inzicht

Doorzetter

werkzaamheden
“Ik werk op de handelsvloer waar met name obligaties, aandelen 
en valuta verhandeld worden. Het gedeelte waar ik werkzaam 
ben, houdt zich vooral bezig met investeringen. Ik lever ie-
dere dag bij de handelaren een spreadsheet af waarmee je 
op een simpele manier een renteproduct kunt samenstellen. 
Een renteproduct kun je investeren en krijgt waarde door de 
ontwikkeling van de rente in de toekomst. Gedurende de dag 
ben ik dus ook druk met aandelenkoersen en de belangrijkste 
economische ontwikkelingen in de gaten te houden.”

Geld verdienen met je eigen product
“Ik vind het ontzettend leuk dat ik informatica en wiskundige 
modellen combineer met actuele ontwikkelingen in de markt. 
Ik ben er trots op als ik een nieuw product heb ontwikkeld, 
wat is vertaald naar een spreadsheet, waar vervolgens echt 
geld aan wordt verdiend.”

jOs kAlB (28)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Rabobank Nederland

FuNCTIE:
Risicoanalist

BEROEP:
Wiskundige

PASSENDE OPLEIDING:
Technische Wiskunde

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Analytisch

Goed met cijfers

Zorgvuldig

Inventief

werkzaamheden
“Het verstrekken van kredieten brengt voor een bank niet alleen 
inkomsten, maar ook risico’s met zich mee. Als de bank een 
financiering verstrekt, moeten we geld achter de hand houden 
voor als het mis gaat. Bijvoorbeeld als de klant niet meer kan 
betalen, omdat ze failliet zijn. Ik bereken hoeveel geld er als 
buffer moet zijn om een bedrag te kunnen uitlenen. Om een 
inschatting voor deze buffer te maken werken we veel met 
data. In nauwe samenwerking met de lokale banken maken 
we dan een inschatting waar de meeste risico’s zich bevinden 
en welke klanteigenschappen dit bepalen.”

Geld verdienen met je eigen product
“We hebben sinds kort een nieuwe hypotheek gelanceerd met 
de bank. Daar hebben wij een scenarioanalyse voor gedaan, 
dus bijvoorbeeld uitgezocht wat er met de rente kan gebeuren 
in bepaalde situaties en wat voor problemen dit kan opleveren 
voor onze klanten. Het was onze taak uit te zoeken hoe de 
hypotheek ‘reageert’ in verschillende situaties. Dat moet je 
weten voor je een hypotheek aan de klant verkoopt.”

kARIN RIETjENs  (29)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Bo Blanckenburg

journalism

FuNCTIE:
Wetenschapsjournalist  

BEROEP:
Technoloog 

PASSENDE OPLEIDING:
Life Science & Technologie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Nieuwsgierig

Vlotte pen

Initiatiefrijk

creatief

flexibel

werkzaamheden
“Ik wil graag wetenschappelijke kennis begrijpelijk maken voor 
iedereen. Dat doe ik door artikelen te schrijven voor tijdschriften 
en internet, maar ook door filmpjes te maken. Ik heb mijn 
eigen bedrijf als wetenschapsjournalist. Dat betekent dat ik 
op freelance-basis artikelen schrijf en soms voor een langere 
periode een opdracht doe. Mijn werk  is heel afwisselend. De 
ene dag ben ik op reportage voor een onderwerp, de andere 
dag zit ik te schrijven of ben op pad voor een filmpje.”

De toekomst
“Ik zie mezelf wel ergens als hoofdredacteur eindigen. Van 
een grote krant, of van een wetenschapsredactie, of van een 
populair wetenschapstijdschrift zoals Kijk. Ik moet dan eerst 
nog veel ervaring op doen met het schrijven van stukken. Ik 
ben al bezig met een cursus eindredactie. Je leert daar naar 
de structuur van de tekst te kijken en hoe je de tekst beter 
kunt maken.” 

BO BlANckENBuRg (25)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
TNO

FuNCTIE:
Adviseur mobiliteit

en logistiek

BEROEP:
Wiskundig ingenieur 

PASSENDE OPLEIDING:
Technische Wiskunde

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Oplossingsgericht

Maatschappelijk betrokken

Secuur

Nieuwsgierig

Sociaal

werkzaamheden
“Op onze afdeling adviseren we bedrijven en overheid hoe ze 
mobiliteit en logistiek kunnen verbeteren. Mijn team richt zich 
voornamelijk op hoe je met techniek in de auto of langs de 
weg het verkeer veiliger, sneller en milieuvriendelijker kunt 
maken. Ik ontwikkel zelf niet die techniek, maar wij kijken wel 
naar de werking. Bijvoorbeeld of je met een cruise control 
systeem in alle auto’s echt files kunt verminderen. Ook doen 
we veel opdrachten op Europees niveau. Dat betekent dat ik 
ook wel eens reis voor mijn werk.”

Maatschappelijk nut
“Ik vind het heel belangrijk dat mijn werk ook maatschappe-
lijk is. Ons idee is om altijd problemen aan te pakken en liefst 
op te lossen. Minder files, meer veiligheid, betere bereikbaarheid, 
een beter milieu. En of het nu direct lukt, of dat we aan iets 
werken wat misschien over tien jaar voor een oplossing zorgt, 
dat maakt niet uit. Het is altijd belangrijk voor de maatschappij, 
uiteindelijk.”

ElINE jONkERs (29)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Océ 

FuNCTIE:
R&D medewerker/

control-systems engineer 

BEROEP:
Ingenieur elektrotechniek

PASSENDE OPLEIDING:
Elektrotechniek,

specialisatie Control-systems

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 
Praktisch ingesteld

Toekomstgericht

flexibel

Breed inzicht

werkzaamheden
“Ik werk als R&D medewerker op de afdeling onderzoek en ont-
wikkeling. Onze taak is om eisen van de klant te vertalen naar 
oplossingen en innovatieve producten. Het project waar ik nu 
aan werk is een breed formaat printer, die in kleur behoorlijk snel 
A0 posters kan printen. De techniek die daarvoor gebruikt 
wordt, is helemaal nieuw. Omdat het helemaal nieuw is, hebben 
we onze klanten gevraagd dit product te testen zodat we het 
product kunnen verbeteren.”

carrière en verdiensten
“Ik wil later projectteams aansturen. Je bent dan verant-
woordelijk voor de planning en de communicatie richting de 
projectleiding. Ik vind het leuk om een groep mensen een 
bepaalde richting in te krijgen. Op de universiteit vond ik dat 
al interessant. Vandaar dat ik ook een certificaat Technisch 
Management heb gehaald. Ik verdien per maand ongeveer 
3500 tot 4000 euro bruto.”

hEIcO sANDEE (30)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Oracle

FuNCTIE:
Sales consultant 

BEROEP:
 Ingenieur elektrotechniek 

PASSENDE OPLEIDING:
Elektrotechniek

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 
Commercieel inzicht

Zorgvuldig

Aanpassingsvermogen

Initiatiefrijk

werkzaamheden
“Ik werk als sales consultant op de verkoopafdeling van Oracle. 
Ik lever inhoudelijke technische kennis voor het salesteam in 
de vorm van demonstraties, presentaties en contact met de 
klanten. Vaak begin ik de dag op kantoor met gesprekken met 
het salesteam om te zien wat voor mogelijkheden er zijn voor 
een klant. Vervolgens heb ik afspraken met klanten over een 
specifiek product. Verder geef ik ook regelmatig presentaties 
van een product.”

Maatschappelijk belang
“Met techniek kun je dingen laten gebeuren, je kunt mensen 
helpen om informatie te vinden. Kijk bijvoorbeeld wat sites als 
Google en Hyves teweeg hebben gebracht. De wereld draait 
inmiddels om internet. Informatisering van de maatschappij 
is belangrijk. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat persoonlijke 
gegevens niet zomaar op straat liggen. Mijn functie draagt er 
indirect aan bij dat dit voorkomen kan worden.”

jAN POORTINgA (54)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Tebodin consultants

& Engineers B.V.

FuNCTIE:
Proces engineer  

BEROEP:
Proces engineer 

PASSENDE OPLEIDING:
Chemische Technologie

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Zorgvuldig

Goed met cijfers
en techniek

Sociaal

Communicatief

werkzaamheden
“Op de procesafdeling berekenen we vooral de ontwerpen door. 
Bijvoorbeeld hoe groot moeten leidingen worden, hoe gaat de 
installatie werken, hoeveel schotels moeten in de destillatie-
kolom, noem maar op. Het hele project wordt van a tot z berekend 
en ontworpen. De afdeling Proces zit helemaal aan het begin 
van de ontwerpfase; je kunt immers niet ontwerpen als je niet 
weet wat er precies nodig is en hoe groot dit moet zijn om 
bijvoorbeeld de juiste hoeveelheid vloeistof er doorheen te 
laten lopen.”

Trots op grote bouwwerken
“Ik heb met een leuke klant gewerkt, een grote olieopslag-
terminal, waarvoor we recent een aantal opslagtanks hebben 
ontworpen. Dan heb je het over hele grote tanks met enorme 
leidingen. Alles wat ik maak, is uiteindelijk zichtbaar. Als je 
langs een project of locatie rijdt waar je aan hebt meegewerkt 
dan voelt dat echt tof! Op papier lijkt het allemaal niet zo groot. 
Maar in het echt blijkt het dan gigantisch, dat is heel gaaf.”

mARlOEs VAN DER VEER (31)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Info support

FuNCTIE:
Software engineer

BEROEP:
Programmeur 

PASSENDE OPLEIDING:
Informatica

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Analytisch

Communicatief

Hulpvaardig

samenwerker

werkzaamheden
“Bij Info Support doen we veel verschillende dingen. We advi-
seren klanten over welke softwareoplossing zij nodig hebben om 
hun doel te bereiken. Maar we kunnen ook hun data managen. 
Ik zit sinds een maand op de Managed IT Services afdeling. 
Hier staan we klanten te woord met hulpvragen, doen we 
klanttevredenheid onderzoek en beantwoorden we vragen 
van klanten.”

Maatschappelijk
“Wat wij vaak doen is gastcolleges en presentaties geven. Ik 
heb dat zelf ook gedaan bij de Hogeschool Den Haag. Ik heb 
een presentatie voorbereid over de introductie van Silverlight 
en wat het precies inhoudt. Ik vind het prettig mensen nieuwe 
dingen te leren en op die manier te motiveren. Als ik kan zien 
dat zij naar aanleiding van mijn presentatie vinden dat ze het 
goede vak hebben gekozen, is dat een fijn gevoel.”

OZhAN kARkuklI (25)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Leidsche Rijn College en

de docentenopleiding
Hogeschool Utrecht  

FuNCTIE:
Docent natuurkunde

BEROEP:
Docent natuurkunde en 

leraaropleider

PASSENDE OPLEIDING:
Natuurkunde met een
master eerste graads

lerarenopleiding

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Geduldig

goede prater

flexibel

PETER DuIfhuIs (31)
werkzaamheden
“Ik geef natuurkundeles aan de onderbouw en bovenbouw 
van havo en vwo op het Leidsche Rijn College. Dit jaar geef ik 
voor het eerst ook in de brugklas les, het vak mens & natuur. 
Dat is biologie, verzorging, seksuele voorlichting en techniek 
ineen. Tijdens de les volg ik grotendeels het boek, maar voor 
de delen in het boek waar ik veel vanaf weet, bedenk ik practica 
of andere opdrachten.”

carrière
“Het leuke van de lerarenopleiding is dat je overal in Nederland 
kunt werken. Als docent natuurkunde verdien je, als je alleen 
de onderbouw lesgeeft, maximaal 3800 euro en met bovenbouw 
erbij maximaal 5000 euro.”
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
Brandweer 

Amsterdam-Amstelland

FuNCTIE:
Manager Facilitaire

Ondersteuning 

BEROEP:
Ingenieur

werktuigbouwkunde

PASSENDE OPLEIDING:
Werktuigbouwkunde

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Innovatief

Ambitieus

Avontuurlijk

harde werker

werkzaamheden
“Ik ben manager van de afdeling Facilitaire Ondersteuning. 
Op mijn afdeling stuur ik drie afdelingshoofden aan. Omdat mijn 
afdeling ook verantwoordelijk is voor alle inkoop, besteed 
ik veel tijd aan financiën, maak ik begrotingen en schrijf ik 
rapporten. Vaak moet ik voor overleg naar ons hoofdkantoor. 
Naast mijn functie als manager, heb ik ook een uitrukfunctie. Ik 
ben één van de vier hoofdofficieren van het korps. Daarnaast 
ben ik voorzitter van de vakgroep grootschalig optreden en 
stuur ik een aantal van onze officieren aan. Buiten de regio 
ben ik instructeur tijdens trainingen in buitenlandse oefencentra 
en ben ik voorzitter van het landelijk netwerk materieel en 
verwerving.”

Imago
“Als ik zeg dat ik bij de brandweer werk, moet ik toch uitleggen dat 
ik niet dagelijks uitruk naar branden. Of ze vragen waarom 
ik bij de brandweer ben gaan werken,  terwijl ik zo goed kon 
leren. Terwijl we met veel hoog opgeleiden werken. We zijn niet 
alleen een bedrijf met een rode auto’s, we zijn een organisatie 
als vele anderen.”

RITchIE TROmPERT (37)
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Het hele interview lees je op www.betaberoepen.nl

WERKT BIJ:
maxgrip  

FuNCTIE:
Teammanager

BEROEP:
Technisch bedrijfskundige

PASSENDE OPLEIDING:
Technische Bedrijfskunde, 

specialisatie
Voorraadbeheersing &

Supplychainmanagement

HANDIGE
EIGENSCHAPPEN: 

Zorgvuldig

goede prater

Commercieel

Planner

ROgIER BERBEN (28)
werkzaamheden
“Ik ben teammanager bij MaxGrip. Dit houdt in dat ik de helft 
van mijn tijd projecten uitvoer en de andere helft van mijn tijd 
zes consultants aanstuur. Wij adviseren grote bedrijven over 
het onderhoud van technische installaties en gebouwen. Ik 
start een project met het verzamelen van veel informatie. Dan 
wil ik weten wat er mogelijk mis kan gaan en daarvoor moet je 
zo veel mogelijk data en kennis verzamelen over de apparatuur. 
Als we alle risico’s op een rij hebben, dan is het onze taak om 
verbetervoorstellen te doen. Daarnaast zorg ik voor acquisitie 
en zorg ik dat alle projecten goed gepland worden.”

carrière
“Je komt binnen als trainee en kan dan doorgroeien naar 
adviseur, teamleider, operationeel manager en uiteindelijk 
naar het management team. Ik wil misschien wel ooit in het 
management team terecht komen.”
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Apotheker 24
Architect 49
Astrochemica 34
Beeldend kunstenaar 19
Bioloog 32, 39
Biomedische technoloog 21
Bouwkundig ingenieur 52
Chemisch technoloog 9, 31
Docent natuurkunde 62
Econometrist 53
Elektrotechnicus 23
Flash ontwikkelaar 15
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Gezondheidstechnoloog 36
Industrieel ontwerper 14, 17
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Natuurkundige 38
Piloot 44
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Tandarts 26
Technisch bedrijfskundige 22, 64
Technoloog 30, 56

Verkeersleider 43
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Deze publicatie heeft als doel te laten zien welk scala aan beroepen 
mogelijk is in de bètasector, of wel met een bèta-achtergrond. 
De interviews zijn afgenomen in 2009 en 2010 en zijn daardoor 
een momentopname. De gegevens in de profielen (functie, 
werkgever en uiteraard de leeftijd) kunnen daardoor, tegen de 
tijd dat u dit als lezer onder ogen krijgt, zijn veranderd. De profielen 
van de geïnterviewden dienen hoofdzakelijk ter inspiratie en als 
kijkje in de fascinerende wereld van bèta.
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