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Curriculum vitae 
 

Peter de Jong is geboren op 20 december 1953 te Delft. Hij heeft in 1971 het diploma 

H.B.S.-B behaald aan de stedelijke scholengemeenschap Hugo Grotius te Delft. Hierna is 

hij Scheikundige Technologie gaan studeren aan de Technische Universiteit Delft. Het 

afstuderen vond plaats bij de vakgroep Biochemie en Biofysica. De studie is afgerond op 

15 september 1977.  

 Tijdens en kort na zijn studie is hij studentassistent geweest bij NUFFIC te Delft en 

heeft vervolgens tijdelijke arbeidsplaatsen vervuld bij TNO en bij de Erasmus Universiteit. 

In 1980 is hij opnieuw bij TNO in dienst getreden bij het toenmalige Instituut Maat-

schappelijke Technologie in Delft als hoofd van de radionuclidenlaboratoria op B- en C-

niveau van de afdeling Analytische Chemie. In deze tijd begon juist de natuurlijke 

radioactiviteit aandacht te krijgen. In Nederland resulteerde dat onder meer in het 

zogenoemde SAWORA-programma, waarin een brede inventarisatie werd gemaakt van de 

natuurlijke achtergrondstraling in Nederland.  

 Binnen TNO zijn diverse functies vervuld bij nog meer Instituten. De werkzaamheden 

ten aanzien van de natuurlijke stralingsbronnen gingen echter telkens mee. Op 1 januari 

2000 is het toenmalige Centrum voor Stralingsbescherming en Dosimetrie TNO te Arnhem 

door Nuclear Research and consultacy Group (NRG) overgenomen. Momenteel vervult hij 

daar de functie van teammanager bij de teams Individual Monitoring en Consultancy & 

Operational Support in Arnhem en is tevens plaatsvervangend hoofd van de produktgroep 

Radiation & Environment waartoe beide teams behoren. 
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