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‘Mijn zus wees me na 

mijn studie op het 

Rijkstraineeprogramma. 

Ik werd toegelaten en 

had vier boeiende werk-

plekken bij de toenma-

lige ministeries Verkeer  

en Waterstaat en Volks-

huisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu-

beheer (VROM). Twee 

jaar later solliciteerde ik 

intern en ging aan de slag 

met waterveiligheid, vooral het beleid over de kust. Na vijf jaar was ik toe 

aan iets anders. Ik had tot dan vooral mijn hoofd gebruikt en wilde meer  

praktisch werk doen. En iets met duurzaamheid, een thema dat op begon 

te komen en me aan het hart ging. Het ministerie bood hulp bij het starten 

van een eigen bedrijf. Ik heb energie-advies geven overwogen, maar koos 

uiteindelijk voor groene daken. Ik heb er een stuk of tien aangelegd. De 

meeste klanten willen een dak met sedumplantjes. De voordelen van een 

groen dak? Waar wil je beginnen? Het ziet er mooier uit, het houdt water 

vast waardoor het riool minder belast wordt, het verkoelt.

Ik ben steeds beschikbaar gebleven voor advieswerk. Vorig jaar heb ik nog 

een klus gedaan in loondienst, maar dat beviel niet zo goed. Op mijn laatste 

werkdag werd Sam geboren. Nu zorg ik vooral voor hém. Dit jaar heb ik 

maar één dak gedaan. Het is een bewuste keus het eerste jaar vier dagen 

per week bij Sam te zijn. Om zo’n kleine baby meteen naar de opvang te 

brengen past niet bij mijn filosofie.

Ik ontdek de wereld opnieuw door de ogen van mijn kind. Prachtig om te 

zien hoe hij een grassprietje vast kan pakken of enthousiast is over een 

takje. 

De rest van mijn leven huisvader zijn is niet mijn bedoeling. Ook die daken 

zie ik mij niet tot mijn pensioen volhouden. Ik ben dan zelf in de weer met 

een ladder en planten, dat is fysiek zwaar. Ik ga weer solliciteren en hoop 

een baan te vinden. Een combinatie van water en duurzaamheid zou mooi 

zijn. Duurzaamheid is de rode draad in mijn leven. Het heeft te maken met 

hoe ik omga met de aarde, met energie, maar ook met hoe ik mijn zoon 

opvoed. Mensen die mij kennen noemen mij Sustainable Bert.’

‘Ik houd van verhalen over 

mensen en de levens- 

keuzes die ze maken. Het 

leidde me naar ruimte- 

lijke wetenschappen in 

Groningen. Na de bache-

lor sociale geografie 

deed ik de tweejarige 

researchmaster met de 

specialisatie population 

studies, maar twijfelde 

over promoveren. Zou dat  

niet vier jaar achter de 

computer worden? Mijn begeleidster zei dat ik ook lekker veldwerk kon 

gaan doen. Zij zat toevallig in het bestuur van een organisatie die seksuele 

voorlichtings-programma’s helpt ontwikkelen in verschillende landen in 

Azië en Afrika. Ze zochten iemand voor de evaluatie van een programma 

in Oeganda. Dat werd mijn afstudeeronderzoek. Ik studeerde cum laude 

af. Bij mijn afstuderen lag de focus op leerlingen, voor mijn promotie 

heb ik in en om de hoofdstad Kampala docenten van zestien middelbare 

scholen geïnterviewd over hoe zij het ervaren om seksuele voorlichting te 

geven. Seksuele voorlichting is een uitdagend en maatschappelijk relevant 

onderwerp waar nog veel over te leren valt, niet alleen in Oeganda, maar 

ook in Nederland. Mijn contract als promotiestudent liep in 2013 af, mijn 

proefschrift was nog niet klaar. Ik ben als zzp’er gaan werken. De klussen 

kwamen uit mijn eigen netwerk, wat onderwijs, wat onderzoek, koude 

acquisitie hoefde ik niet te doen. Het ging zo goed dat mijn dissertatie op 

de achtergrond raakte, ik wist op een bepaald moment niet eens meer 

precies waar die over ging! Gelukkig sprak ik een professor die me weer 

op het goede spoor bracht. Hij overtuigde me ervan dat die PhD-graad 

voor mijn cv belangrijk was. De universiteit heeft mij toen een tweedaags 

contract gegeven voor onderwijs, om als zzp’er te kunnen stoppen en toch 

een basisinkomen te hebben. Nu mijn proefschrift klaar is, is mijn contract 

uitgebreid tot vijf dagen in de week. Ik houd van de autonomie die je als 

zelfstandige hebt. Maar om je bedrijf levensvatbaar te houden moet je hard 

werken. De pieken brengen veel drukte en vergen een flexibiliteit die soms 

lastig te combineren is met een jong gezin. Gelukkig biedt het werken bij 

de universiteit mij ook veel autonomie en kan ik doen wat ik het liefst doe, 

onderwijs geven en onderzoek doen.’
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STUDIE  ruimtelijke wetenschappen van 2002 tot 2007  IS  momenteel  

vooral bij zijn zoon  HUISHOUDEN  met Astrid Pater (36), RUG-alumnus 
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Twee ruimtelijke wetenschappers, beiden roken aan het 

zelfstandig ondernemerschap. Maar de ene zette zijn bedrijf 

op een laag pitje om bij zijn zoon te kunnen zijn, de andere 

verkoos een vast inkomen boven onzekerheid. 
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