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’ Waarom heb je gekozen voor Technische 
natuurkunde?
Nadat ik mijn havodiploma had gehaald, heb ik 
overwogen om VWO te gaan doen. Maar dat leek 
me erg moeilijk. Bovendien ben ik nogal praktisch 
ingesteld. Ik heb geen spijt gehad van mijn keus 
voor het HBO, want daarmee kun je ervoor kiezen 
om ook praktisch bezig te blijven. Met een acade-
mische studie is die kans toch kleiner.

( Bij wat voor soort bedrijven kun 
je met jouw opleiding terecht?
Je kunt met de opleiding Technische natuurkunde 
nog veel kanten op. Je kunt terecht bij grotere 
onder zoekscentra tot kleine technische bedrijfjes. 
Tijdens de opleiding ontwikkel je een sterk oplos-
singsgericht denkvermogen. Voor sommige bedrij-
ven, uit andere vakgebieden, is dat de reden om 
je aan te nemen. Bij deze bedrijven gebruik je de 
natuurkundekennis die je hebt opgedaan jammer 
genoeg minder.

) Wat doe jij voor werk?
Ik pas natuurkundig onderzoek toe bij het beden-
ken van nieuwe technische producten. Met col-
lega’s brainstorm ik over ideeën om technische 
producten nog beter te maken. Daarna ga ik op 
de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling deze  
nieuwe ideeën testen. De laatste jaren ben ik bij- 
voorbeeld bezig met onderzoek en ontwikkeling 
van een printerreeks voor de architectenmarkt. 
Daarnaast coach ik op dit moment drie tot vier 
collega’s. Dat aantal verandert weleens, waardoor 
ik soms weer meer onderzoek doe.

* Welke vaardigheden en eigenschappen 
heb je voor deze functie nodig?
Zelf ben ik nogal praktisch aangelegd. Bij de pro-
ductlijn waaraan ik werk, komt dit bijzonder goed 
van pas. Maar Océ heeft ook plekken waar theoreti-
sche kennis belangrijker is. Mijn collega’s hebben 
allemaal verschillende eigenschappen. Iedereen 
wordt zoveel mogelijk naar eigen kwaliteiten in-
gezet. Initiatief nemen en keuzes durven maken 
zijn belangrijk. Er is ook ruimte voor fouten. Ook 
al maak je een keer een verkeerde keuze, je blijft 
de specialist.

+ Waarom heb je voor dit bedrijf gekozen?
R&D van Océ bood werk aan dat naadloos aansloot 
bij mijn opleiding. In die tijd kon ik ook in Delft 
terecht, maar daar zou ik in de oorlogsindustrie 
moeten werken. Dat zag ik niet zitten. Mocht ik 
ooit weer op zoek zijn, dan zou ik zonder aarzelen 
op mijn huidige baan solliciteren.
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