
Eerste baas

‘Roberts energie
washeel goed voor
de club’

V
anEekhout solliciteert
zonderdathij er erg
inheeft via e-mail op
een voorbeeldvacatu-
rewaarmeedegemeen-
teAmsterdamdesol-

licitatieprocedureuitlegt. ‘Ik kreeg een
mailtje terug vandegemeente: ze zou-
denmijnbrief doorsturen,want ‘jeweet
maarnooit’.Het toevalwildedatWillem
net een stagiair zocht. Ik studeerde com-
merciële economie, dus een stageplek
hierwasniet logisch.Al realiseerde ikme
datpas achteraf’, zegtVanEekhout.

‘Wehaddenmeteeneenband.Ro-
bertwasééndag jongerdanmijnzoon.
Hijwasalshbo’er veelpraktischerdan
wehiergewendzijn.Wehebbendenei-
gingnogweleensachterover te leunenen
na tedenkenoverdeonderzoeksresulta-
ten.Hijpakteallesdirectop, vuldegaten
endookoveral in. Ikhebervarendathet
fijn is als zo iemandop jeafdeling rond-
loopt’, aldusBosveld.VanEekhout: ‘Ik
liepgewoonbij iedereennaarbinnenom
tevragenwaternog tedoenwas.’

Het isdanookgeen toevaldatVan
Eekhoutdekanskrijgtomnazijn stage-
tijdaan teblijvenalsparttimejunioron-
derzoeker.Hijheeftdie ruimte,doordat
hij in zijn schakeljaarhet toelatingsexa-
menwiskundevoordeuniversiteitniet

loosheidenbeleidvoorbereidendwerk
voor coffeeshopsdiedooreengemeente-
lijke verordeningminstens250meter van
eenschool verwijderdmoestenzijn.

‘Ikhebookmeegeholpenmethet
tellenvandrugsdealersopdeWallen.
’sOchtends teldenwedewietzakjesop
straat en ’s avonds lagenweophetdak.
Wewerdenbegeleiddoorundercover-
agenten. Jehadechthet ideedat je ineen
JamesBond-scènezat.’Bosveld, lachend:
‘Robertmaaktonsbureaupasecht span-
nend.Onzedienst stamtuit 1894endaar-
meezijnwehetoudsteonderzoeksbu-
reauvanNederland.Wezijnnu tweekeer
zogrootals toenRoberthier rondliepen
wedoen tegenwoordignaastonderzoek

WillemBosveld voelt al snel een klik
met stagiair Robert vanEekhout. Zijn
hands-onmentaliteit kandeDienstOn-
derzoek inAmsterdamgoedgebruiken.

Gwen vanLoon

meteenhaalt. ‘Datwasafschuwelijk, ik
waser letterlijk ziek van.’Bosveld: ‘Ikhad
zomet ’mtedoen.’VanEekhoutwordt
vervolgens ingeschakeldbijdeVeilig-
heidsmonitor, deArmoedemonitor,het
bijhoudenvanstatistiekenoverwerk-
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‘Ik liep bij iedereen
naar binnen om te
vragen wat er nog
te doen was’

netbureauVanOns,met zijncompagnon
Bas vanderLans.Bosveld: ‘Dathad ik in
dieperiodeeigenlijkhelemaalniet zo
door.’ VanEekhout stoptbijBosveldals
hijbegint aanzijnmasteropleidingmar-
keting. ‘Ik liethemechtmetpijn inhet
hart gaan.Hijwasgoedvoordeenergie
indeclub.’NazijnafstuderenbouwtVan
EekhoutVanOnsuit, tothet technische
internetbureaudathetnu is.Naastweb-
sitesbouwenzeookwebshopsenapps.

VanEekhout: ‘Ikhadhier eengoede
leerschool enhetwasbijzonder te zien
wat voor vakidiootWillemis.Hijwasdes-
tijds indebanvanTheWisdomofCrowds,
eenboekwaarinwordt verdedigddateen
grotegroep lekensomsmeerweetdan

enkeledeskundigen, zoalsbijhet raden
vanhetgewicht vaneenstierof gokken
hoehoogdeWestertoren is. Ikherinner
meeenprijsvraagovereenLego-stella-
ge indeBijenkorf.Uithoeveelblokjesbe-
stonddie?Willemgingvragenofhij de
inzendingenmochthebbenomtekij-
kenofde theorieklopte.Hij tiktealle ant-
woorden inExcel.DestellinguitTheWis-
domofCrowdsginghier voorgeenmeter
op,doordatonduidelijkwasofhetbouw-
werkholwas.’

Bosveld ispasnaast zijneerstebaan
begonnenmet studerenenpromoveert
uiteindelijkals sociaalpsycholoog.Hij
geeft,net als toen,nogsteeds leidingaan
deonderzoekers,maar isnaeenstruc-
tuurwijziginggeen lidmeer vanhetma-
nagementteam.Grappend: ‘Ikbeneigen-
lijkomhooggerold.Maar ik vindhetnog
steeds leukomleiding tegeven.’VanEek-
hout: ‘Watfijnwas,wasdat je altijdeen
gevoel vangelijkwaardigheidervoermet
Willem.Datprobeer ikerbijVanOnsook
in tehouden.Wemoetenaltijdeenbier-
tjemetelkaarkunnendrinken.’

Dat streeftBosveldookna. ‘Ikwil een
sfeer vanopenheid, contact envertrou-
wenenbengeenhiërarchisch leider.We
werkenmetallemaal intelligentemen-
sen. Inhetbegindacht ik:diehoef jeniet
temanagen.Maar jemoetwetenhoe je
hunenthousiasmeknop indrukt enhet
wetenals zeniet goed inhunvel zitten.Zo
heb ikookgeleerddathetgeenzinheeft
ermetgestrektbeen in tegaanals iets
meniet zint.Mijnboosheidkanmetme
opde loopgaanen ikhebspijt vangeval-
lenwaarindat is gebeurd.Daaromblijf ik
daarop letten: ikbenmedaarnuveelbe-
wuster vandan toenRoberthierwerkte.’

VanEekhoutprobeertnooitboos te
worden,maarblijft ‘nietneutraal’ als iets
hemniet lekker zit. ‘Desondanksmerk ik
datmensensomsverwachtendat jeuit
jeplaat gaat, als eensoort signaalfunc-
tie.En ikheb inhetbeginookheus veel
verkeerdgedaan. Ikbenniet alsmana-
ger,maaralsondernemergeboren.Als
bedrijfseigenaardenk jeanders. Ik ver-
wachtnietdatonzemedewerkersaltijd
aanhetwerkzijn,maarkanhet echtniet
begrijpenals zemoeilijkbereikbaar zijn
ophunvrijedag.Het ishungoedrecht,
maarhetblijftmij irriteren.’

Gwen van Loon is
freelancejournalist.

ooksteedsmeeraandecombinatie van
data.Ergebeurt zoveel indeonderzoeks-
wereld,daarwil ikdekomende jarennog
graagbij zijn.’

VanEekhoutbegint inzijn tijdbijBos-
veldopeenzolderkameralmet zijn inter-
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‘Er gebeurt zoveel
in de onderzoeks-
wereld, daar wil ik
nog graag bij zijn’
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