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Ik ben geboren en getogen in de plaats Bilthoven gele-
gen in de provincie Utrecht. Na het behalen van mijn 
vwo-diploma ben ik een jaar gaan reizen en werken en 
deed toen voornamelijk veel met licht- en geluidstech-
niek, maar heb ook in de catering gewerkt en ben zelfs 
eenpaar weken ijsmeester van een ijsbaan geweest. 
Samen met een goede vriend van me ben ik een paar 
maanden wezen backpacken door Kenia. In 2003 
ben ik gaan studeren aan de Universiteit Twente. Eerst 
Chemische Technologie, maar omdat we een gemeen-
schappelijke propedeuse met Technische Natuurkunde 
hadden kon ik later vrij makkelijk mijn studierichting 
aanpassen toen bleek dat ik meer met die studie had. 

Met heel veel liefde en plezier heb ik die studie ge-
daan en heb daarnaast heel veel andere activiteiten 
ondernomen. Zo heb ik samen met een maatje van 
me workshops gemaakt die wetenschap uitlegde aan 
middelbare scholieren. Zijn we met een groep studen-
ten tientallen keren langs basis- en middelbare scholen 
gegaan om natuurkundige proefjes te laten zien. Ook 
heb ik jaren lang bijles gegeven en heel veel toneel gespeeld. Een extra curriculaire activiteit die me veel helpt bij 
het werk dat ik nu doe. 

Tijdens mijn afstuderen heb ik een extra stage gedaan bij het wetenschappelijke consumentenprogramma: “Weet 
wat je Koopt”. Daar heb ik mijn eerste redactie-ervaring opgedaan. Ongeveer een jaar na die stage, toen ik inmid-
dels al afgestudeerd was en aan het werk was bij de Universiteit Twente, kreeg ik de kans om uit te leggen over 
de stof grafeen bij “De Wereld Draait Door”. Dat was zo ongelooflijk leuk om te doen dat het me alleen maar naar 
meer smaakte en ik heb rond die tijd ook gesolliciteerd bij de VPRO als internet redacteur voor de wetenschappe-
lijke website: “Noorderlicht”, nu heet dat al een paar jaar Wetenschap24.nl. 

Per 1 januari 2011 ben ik nu full-time wetenschapsjournalist en kan ik dat niet meer combineren met onderzoek 
doen. Alhoewel ik onderzoeker zijn en de academische wereld heel erg mis mis, heb ik het gevoel dat dit het pad 
is dat ik moet gaan en dat ik hier het meeste mijn ei in kwijt kan. Sinds die tijd heb ik voor Noorderlicht gewerkt, 
redactie gedaan voor Labyrint en de Wetenschapsquiz senior en junior en heb ik de laatste met André Kuipers 
mogen presenteren. Ben ik regelmatig te zien geweest bij De Wereld Draait Door en heb ik ruim de helft van 
de afleveringen van De Wereld Leert Door gepresenteerd. Heb ik een boekje uitgebracht en daarover verteld bij 
TEDxAmsterdam en ben ik bezig aan een nieuw boek. Heb in diverse programma’s van jong (o.a. Huisje Boom-
pje Beestje, ZappLive, SchoolTVWeekjournaal) tot oud (o.a. Het Journaal, NOSop3, HollandDoc) mogen aan-
treden om over wetenschap te praten. Ook ben ik al tientallen keren op de radio geweest om de luisteraars van 
Radio1, 3FM en Q-music op de hoogte te brengen van wetenschap. 

Tegenwoordig mag ik door heel het land presentaties geven over populaire wetenschap en geef ik veel communi-
catietrainingen voor wetenschappers die hun werk willen overbrengen aan het brede publiek. Maar ik heb ook het 
geluk dat ik in andere werelden mag meekijken als dagvoorzitter en dat kan dan zijn voor de GGZ, onderwijsin-
stellingen of voor industriëlen.


