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De een maakte de eerste foto van een 
zwart gat in het heelal, de tweede runt 
een miljoenenbedrijf en een derde won 

de Pulitzerprijs. De jonge garde van Elsevier 
Weekblad koos ook dit jaar weer dertig namen 
die u de komende jaren in de gaten moet hou
den. Het gaat om jonge uitblinkers in politiek, 
wetenschap, cultuur, sport en bedrijfsleven. 
Ze behoren tot de slimsten, innovatiefsten en 
creatiefsten in hun vak en zijn de smaak
makers van de komende decennia. 

Naast een uitzonderlijk talent kenmerkt de 
groep een grenzeloze ambitie; alles wat zij 
aanraken lijkt te veranderen in goud. In de 
editie van dit jaar opvallend veel namen uit de 
medische wereld en dat is gezien de corona
crisis geen toeval. 

In het zonnetje ook drie extra talenten die 
een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd 
tijdens deze pandemie. ‘In de weekeinden 
werk ik door, maar ik zie mezelf echt niet als 
een held.’

Max de Haan, Nicolette van den Hout, 
Victor Pak, Tom Ramaker,  

Matthijs van Schie,  
Mireille van der Stoep en Fleur Verbeek

Josefien Groot 25
CEO en medeoprichter  
Qlayers

Opgegroeid in Venhuizen 
(NH)
Studie Science, business & 
innovation (VU) en master 
Complex systems enginee-
ring & management (TU 
Delft)
Bijzonder omdat ze in 2017 
met Ruben Geutjens (30) 
Qlayers oprichtte, een 
 bedrijf dat de structuur 
van haaienhuid 3D-print 
op microschaal.

‘Ik vind ondernemen en 
organiseren echt leuk. Je 
kunt dan alles op je eigen 
manier doen. Mijn eerste 
bedrijf, in yogakleding 
van gerecycled plastic, 
verkocht ik voor het begin 
van mijn master. Met Ru-
ben vorm ik een heel goed 
team in Qlayers. Hij is de 
uitvinder van de print-
technologie van een coa-
ting met microstructuren 
die lijkt op haaienhuid. 
Door het materiaal op 
vliegtuigen en schepen 
aan te brengen, zorgt het 
voor minder weerstand 
en zo kan een gemiddeld 
vliegtuig 4.400 ton CO2 
per jaar besparen. Ik doe 
de commerciële kant. Vo-
rig jaar draaiden we op 
donaties, dit jaar gaan we 
echt inkomsten maken.’
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Roelof ten Napel 27
Dichter en schrijver

Opgegroeid in Joure (Fr)
Studie wiskunde en wetenschapsfilosofie (Univer-
siteit Utrecht)
Bijzonder omdat zijn poëziedebuut Het woedeboek 
(2018) werd genomineerd voor de Grote Poëzie-
prijs, de C. Buddingh’-prijs en de Poëziedebuut-
prijs Aan Zee. Opgenomen in het Poëziegeschenk 
2020 en laureaat van het C.C.S. Crone-stipendium.

‘Problemen worden door literatuur niet opgelost, 
ze worden erin uitgesproken. Ik begin met iets 
wat ik niet begrijp en zoek formuleringen die het 
scherper uitwerken. Betere zinnen zorgen voor 
meer grip, meer inzicht. Ik haal inspiratie uit filo-
sofie, religie, sociale relaties, en ben vooral geïn-
teresseerd in conflicten zonder eenduidige dader. 
Vaak praten we daar nogal abstract over, maar al-
les gaat uiteindelijk over mensen van vlees en 
bloed. In mijn werk probeer ik het dus concreter 
te maken. Wie lijdt er? Waaronder? Wat zeggen 
we nu eigenlijk? Mijn thema’s zijn de meest alge-
mene: vriendschap, pijn, liefde, dood, herinne-
ring, enzovoort. Die laten zich niet uitputten.’

Boris Blijham 28
Eigenaar ThePhoneLab

Opgegroeid in Broek op  
Langedijk (NH)
Studie bedrijfskunde (VU), 
master entrepreneurship 
(VU en UvA)
Bijzonder omdat hij met wat 
van zijn vader geleend geld 
vijf jaar geleden de repara
tiewinkel voor smartphones 
ThePhoneLab oprichtte. In
middels stuurt Blijham der
tig mensen aan, heeft hij 
meerdere vestigingen en 
draaide hij vorig jaar 2,5 
miljoen euro omzet.

Mohamed 
 Ihattaren 18
Voetballer bij PSV

Opgegroeid in Utrecht (U)
Studie Sport en bewegings
coördinator (Summa 
 College)
Bijzonder omdat hij op zijn 
zeventiende al een basis
plaats had bij PSV. Wordt 
geroemd om zijn dribbel en 
traptechniek. ‘Hij is zo’n na
tuurtalent dat eens in de zo
veel tijd wordt geboren,’ zei 
teamgenoot Ibrahim Afellay 
in Voetbal International. De 
PSV’er koos voor een inter
landcarrière bij Nederland.

Sophie Heesen  20
Gemeenteraadslid PvdA 

Opgegroeid in Gouda (ZH)
Studie Bestuurskunde 
(Haagse Hogeschool)
Bijzonder omdat ze op haar 
achttiende werd verkozen 
in de gemeenteraad van 
Gouda en zich bezighoudt 
met onderwijs, emancipa
tie, jeugdzorg en gelijke 
kansen. Nadat ze vorig jaar 
haar homoseksuele broer 
verloor door zelfdoding, 
 begon ze campagne voor 
acceptatie van LHBTIjon
geren.

Charlotte Koster 27
Industrieel microbioloog

Opgegroeid in Den Haag (ZH)
Studie Life science & technology (TU Delft en Universiteit Leiden)
Bijzonder omdat ze het DNA van een biergist manipuleerde waardoor het licht-
gevend werd

‘Op de middelbare school wilde ik minister-president worden. Maar ik was al wel 
gefascineerd door hoe DNA alles bepaalt, van hoe je eruitziet en hoe je bent, maar 
ook of je ziek kunt worden of niet. Aanvankelijk wilde ik met mijn studie dan ook 
genetische ziektes genezen. Nu onderzoek ik gisten. We kunnen het DNA van een 
gist aanpassen, zodat we bepalen wat hij opeet en weer uitscheidt. Zo zou je plas-
tics en textiel die nu door zwaarvervuilende chemische industrie worden ge-
maakt, kunnen laten produceren door een gist, zonder dat hij CO2 of giftige stof-
fen uitstoot. Nu testen we medicijnen nog op dieren, maar gist- en dierlijke cellen 
lijken veel op elkaar. Ik hoop over tien jaar een gist te ontwikkelen die testen op 
dieren overbodig maakt. Mijn grote voorbeeld is Robbert Dijkgraaf en hoe hij 
haarscherp uiteen kan zetten hoe iets in de wetenschap werkt. Daar wil ik naar-
toe. Ik wil dat iedereen weet waarmee we bezig zijn.’ 

Bram Cappers 29
Oprichter AnalyzeData

Opgegroeid in Heerlen (L)
Studie Informatica, cum 
laude (TU Eindhoven)
Bijzonder omdat hij met zijn 
startup in cyberveiligheid 
samenwerkt met KPN en de 
Nationale Politie. Ontwik
kelde het programma 
Eventpad dat complexe di
gitale informatie weergeeft 
als gekleurde blokjes. Daar
mee zijn afwijkende patro
nen makkelijker te herken
nen en computervirussen 
sneller op te sporen.

Gaite Jansen 28
Actrice 

Opgegroeid in Rotterdam 
(ZH)
Studie Toneelacademie 
Maastricht
Bijzonder omdat ze internati
onaal aan de weg timmert 
in tvseries als Peaky Blin-
ders en JETT. Speelde in tal
loze Nederlandse films en 
series, waaronder Flikken 
Maastricht, Supernova en 
Hoe Duur Was de Suiker? 
Genomineerd voor Gouden 
Kalf voor rollen in Knielen 
op een bed violen en 170 Hz.

D E R T I G  O N D E R  D E R T I G D E R T I G  O N D E R  D E R T I G
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Mariska Neefjes 28
Adviseur Europese Unie in 
de Tweede Kamer

Opgegroeid in Zwolle (Ov) 
Studie Internationaal recht, 
cum laude (Maastricht Uni
versity)   
Bijzonder omdat ze mee
schreef aan het CDAverkie
zingsprogramma voor het 
Europees Parlement (2019). 
Adviseert over EUbeleid, 
onder meer stikstof, natuur 
en corona. ‘Ik werk achter 
de schermen, in de toe
komst misschien vanuit een 
zetel in de Tweede Kamer of 
het Europees Parlement.’

Else Rowel 30
Advocaat bij De Brauw 
Blackstone Westbroek

Opgegroeid in Raalte (Ov)
Studie Rechten (Utrecht Law 
College) en liberal arts & 
sciences (University College 
Utrecht)
Bijzonder omdat ze haar ver
antwoordelijke baan (grote 
banken en verzekeraars ad
viseren over financiële re
gelgeving) combineert met 
de maatschappelijke kant. 
Zo werkt ze pro bono voor 
de Stichting Kinderoncolo
gische Vakantiekampen. 

Jordy Davelaar 28
Promovendus, onderzoekt zwarte gaten

Opgegroeid in De Klomp (Gld)
Studie Astronomie (Radboud Universiteit Nijmegen)
Bijzonder omdat hij onderdeel is van Event Horizon Telescope, een internationaal 
team dat vorig jaar de eerste foto maakte van een zwart gat in het heelal.

‘Werken voor Event Horizon Telescope is topsport. Je werkt samen met twee- tot 
driehonderd wetenschappers over de hele wereld. Dat is gaaf. Mijn onderzoek 
bestaat uit modellen maken van de omgeving van zwarte gaten. Visualisatie dus. 
Hiervoor heb ik speciale virtualrealitysoftware ontwikkeld. Na mijn promotie ga 
ik naar Columbia University in New York en blijf ik onderdeel van het team. Uni-
versiteiten als Harvard en Columbia zijn mooie werkplekken, maar in de toe-
komst teruggaan naar Europa kan ook. Het gaat uiteindelijk om de mensen met 
wie je samenwerkt.’

Julian Jagtenberg 24
Medeoprichter en commer
cieel directeur Somnox

Opgegroeid in Amersfoort 
(U)
Studie Industrial design 
engineering en master 
 robotics (TU Delft)
Bijzonder omdat hij samen 
met medestudenten Stijn 
Antonisse (24), Job Engel 
(26) en Wouter Kooyman 
van Guldener (26) een 
slaaprobot uitvond en die 
succesvol verkoopt via 
hun bedrijf Som6nox.

‘Het begon als een acade-
misch project, omdat ik 
mijn moeder van haar 
slaapproblemen af wilde 
helpen. Ze kreeg pillen 
en ik dacht: daarvoor 
moet een technische op-
lossing zijn. Ik wilde al-
tijd al Willie Wortel zijn. 

‘Na verder onderzoek 
naar mensen met insom-
nie vonden we de slaap-
robot uit. We zochten 
contact met beddenfabri-
kant Auping, zodat we 
hun zachte matrasmate-
riaal konden gebruiken. 
Als je de robot tegen je 
aan houdt, synchroni-
seert je ademhaling met 
de meditatieve ademha-
ling van de robot, waar-
door je sneller in slaap 
valt en beter doorslaapt.

‘Via crowdfunding 
haalden we geld op om 
onze uitvinding op de 
markt te brengen, zodat 
we meer mensen kunnen 
helpen. Met succes. We 
hebben nu een patent en 
verkopen ze wereldwijd. 
Vorig jaar draaiden we 1,5 
miljoen euro omzet.’

D E R T I G  O N D E R  D E R T I G D E R T I G  O N D E R  D E R T I G
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Sywert van Lienden 29
Medeinitiatiefnemer van de Stichting 
Hulptroepen Alliantie 

Opgegroeid in Ermelo (Gl)
Studie Europese studies, rechten, 
 politicologie (Universiteit van 
 Amsterdam)
Bijzonder omdat hij in een maand een 
gecontroleerde aanvoerlijn van me-
dische mondkapjes opzette (zonder 
winstoogmerk) met Coolblue, KLM 
en distributeur Flexport

‘Als toezichthouder in de zorg zag ik 
begin maart dat zorgverleners buiten 
de ziekenhuizen onbeschermd werk-
ten. En dat terwijl een bevriende on-
dernemer vertelde dat in Hongkong 
pakhuizen vol mondkapjes lagen. 
We draaien nu veertien weken en 
zijn één van de grootste leveranciers 
van mondkapjes in Nederland; het 
gaat soms om miljoenen stuks per 
week. Kwaliteit is wat ons onder-
scheidt. Alle producten zijn getest 
door Van Straten Medical/GreenCycl 
in samenwerking met de TU Delft en 
volgens de richtlijnen van het RIVM.’

Isabella van Dijk 27
Artsassistent IC in het Amphia Ziekenhuis in Breda

Opgegroeid in Houten (U), 
woonde van haar derde tot 
negende jaar in Brazilië
Studie Geneeskunde 
 (Universiteit Utrecht)
Bijzonder omdat ze als arts 
in de frontlinie werkt in het 
zwaarst getroffen gebied 
van Nederland.

‘Mijn oma was ook arts en 
had een eigen praktijk in 
Brazilië, waar ik als kind 
veel kwam. Ik dacht: dit 
wil ook, mensen helpen. 
In december, vlak voordat het coronavirus in Nederland uit-
brak, ben ik op de IC begonnen. Maar ik had die overstap 
ook gemaakt als het virus er al was geweest. Het klinkt mis-
schien gek, maar acute zorg verlenen vind ik leuk. Je moet 
snel denken, snel handelen, het is heel dynamisch. Het was 
wel schrikken om te zien hoe snel patiënten ziek worden. 
Gelukkig kan ik er met collega’s goed over praten.’

Marieke Hoogerwerf 30
Biosafety level 3laborant bij het RIVM

Opgegroeid in Apeldoorn 
(Gl)
Studie Biologie en medisch 
laboratoriumonderzoek 
(Saxion Hogeschool  
Deventer)
Bijzonder omdat ze in een 
zwaarbeveiligd lab 
 levensgevaarlijke virussen 
onderzoekt.

‘Ik heb de test opgezet 
voor corona-antistoffen 
in het bloed. Zo kun je 
aantonen dat iemand het 
virus werkelijk heeft gehad. Bij deze topdrukte test ik soms 
150 samples per dag. Dan werk ik in het weekeinde door, of 
analyseer resultaten ’s avonds thuis. Bang om zelf iets te 
krijgen ben ik nooit. Het lab is hermetisch afgesloten. Ik 
draag altijd mijn beschermende pak en een noodknop. Het 
leukste aan mijn werk is dat ik echt bijdraag aan de volks-
gezondheid. Een held? Welnee, ik doe gewoon mijn werk.’

Nadine Gronert 29
Hoofd betalingsverkeer 
 Nederland en Azië bij ING

Opgegroeid in Heiloo (NH)
Studie Business administra
tion (Vrije Universiteit)
Bijzonder omdat ze na de ver
koop van haar eigen 
 recruitmentbedrijf begon 
als trainee bij ING (2018) en 
daar een jaar later opklom 
tot hoofd betalingsverkeer 
Nederland en Azië. Ze stuurt 
honderd mensen aan in Ma
nilla (Filipijnen). Daarnaast 
zet ze zich via haar stichting 
VERSE in voor lokale bevol
kingsgroepen.

Naaz Mohammad22
Zangeres

Opgegroeid in Rotterdam (ZH)
Studie Havo
Bijzonder omdat ze in 2014 
de finale haalde van talen
tenshow Holland’s Got 
 Talent. In 2018 won ze twee 
Edisons, de belangrijkste 
Nederlandse muziekprijs: 
een voor beste clip en een 
voor beste nieuwkomer. 
Toerde in 2019 door Europa 
en stond in het voorpro
gramma van de band Ar
cade Fire en van zangeres 
 Jessie J.

Tess Wester 27
Keeper bij Odense Hånd
bold en het Nederlands 
handbalteam 

Opgegroeid in  Heerhugo
waard (NH)
Studie Havo
Bijzonder omdat zij met het 
Nederlandse team goud 
won op het WK handbal 
van 2019 en werd uitgeroe
pen tot beste keeper van het 
toernooi. ‘Wester grossierde 
in de  finale in miraculeuze 
reddingen,’ schreef journa
list Hugo Camps over haar. 
Eerder zei ze dat ze de beste 
van de wereld wil worden 
en dat daarvoor alles moet 
wijken.

Ruud van Sloun 30
Docent intelligent sensor 
systems aan de TU Eind
hoven

Opgegroeid in Echt (L)
Studie Elektrotechniek,  
cum laude (TU Eindhoven)
Bijzonder omdat hij onder
zocht hoe kankercellen be
ter kunnen worden opge
spoord met algoritmen en 
geluidsgolven. Speciaal 
voor longartsen ontwik
kelde hij een algoritme dat 
(via een echo) longschade 
door het coronavirus op
spoort.

Lisa Ostermann 27
Cabaretier 

Opgegroeid in Amsterdam 
(NH)
Studie Conservatorium (Haarlem) en Toneelschool 
en Kleinkunstacademie (Amsterdam)
Bijzonder omdat ze het Leids Cabaret Festival 2020 
won, met de jury-, publieks- en studentenjuryprijs.

‘Mijn ouders hadden liever gezien dat ik iets ging 
studeren met een hogere baangarantie. Het was 
niet heel gek dat zij twijfelden. Mijn middelbare 
schoolrapporten waren veelbelovender dan mijn 
idee om iets met zingen en toneel te doen. Ik wil 
dat mijn cabaret een uitvergroting is van wie ik 
ben. Het moet zo eerlijk mogelijk zijn: over alles 
waarmee ik bezig ben of waarover ik me verwon-
der, maak ik grappen. Soms zoek ik naar woorden 
om erge dingen grappig te maken. Daarin vind ik 
zelf troost en ik hoop dat het anderen ook een 
beetje relativering biedt. Daniël Arends vind ik heel 
goed. Het is alsof hij in de kroeg een verhaal vertelt, 
elke zin is weer een goede grap. Zo knap. Je wordt 
continu verrast: waar gaat het nu weer heen?’

C O R O N A S T R I J D E R S  O N D E R  D E R T I G D E R T I G  O N D E R  D E R T I G
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Alwin Snel 28
Ondernemer en lid  
Jongerenplatform SER

Opgegroeid in Delft (ZH)
Studie Bedrijfskunde, niet 
afgerond (Erasmus  
Universiteit) 
Bijzonder omdat hij al tien 
jaar succesvol onderneemt 
in de evenementenbranche 
en levert aan dancefeesten 
als Thunderdome en festival 
Tomorrowland. Was  lokaal 
bestuurder bij werkgevers
club VNONCW. Sinds 2019 
lid van het  Jongerenplatform 
van de SociaalEconomische 
Raad (SER).

Eva  
Vlaardingerbroek 23
Rechtsfilosoof

Opgegroeid in Hilversum (NH)
Studie Rechten (Universiteit 
Utrecht) en rechtsfilosofie, 
cum laude (Universiteit 
 Leiden)
Bijzonder omdat ze zich in 
een toespraak op het partij
congres van Forum voor De
mocratie keerde tegen het 
 hedendaags feminisme. Stu
deerde af op de scriptie De 
contractualisering van seks 
in het #MeToo-tijdperk. 
Sinds februari 2020 is ze do
centonderzoeker aan de 
Universiteit Leiden.

Christiaan Triebert 29
Visueel onderzoeksjournalist 
bij The New York Times

Opgegroeid in Leeuwarden (Fr)
Studie Internationale betrek
kingen (Rijksuniversiteit 
 Groningen) Conflict studies 
(King’s College, Londen)
Bijzonder omdat hij in mei 
2020 de Pulitzer Prize won, 
de belangrijkste journalis
tieke prijs ter wereld, voor 
onderzoek naar Russische 
bombardementen in Syrië. 
Werkt sinds 2009 voor The 
New York Times, eerder bij 
onderzoekscollectief Belling
cat. Won ook de Europese 
persprijs voor innovatie.

Bas van Rossum 27
Bestuurslid internationaal 
Rode Kruis (IFRC) en Global 
accountmanager Verenigde 
Naties bij Deloitte

Opgegroeid in Vlist (ZH)
Studie Business administra-
tion (Universiteit van 
 Amsterdam)
Bijzonder omdat hij op zijn 
23ste bestuurslid werd bij 
het internationale Rode 
Kruis, het jongste lid ooit. 
Bij Deloitte coördineert hij 
het advieswerk in zestig 
landen en adviseert hij de 
meest internationale klant: 
de Verenigde Naties.

Nicki Pouw-Verweij 29
Lid Eerste Kamer en lid  Provinciale  
Staten voor  Forum voor Democratie 

Opgegroeid in IJsselstein (U)
Studie Geneeskunde (Vrije Universiteit)
Bijzonder omdat ze de enige senator onder de 
 dertig jaar is en daarnaast artsonderzoeker 
 reumatologie

‘Het is een grote eer om in de Eerste Kamer te 
 zitten. Ik ben half zo oud als de rest: de gemid-
delde leeftijd daar is 58 jaar. Mijn wil om de 
politiek in te gaan, komt voort uit wat ik mee-
maakte in de thuiszorg, waarin ik jaren heb 
gewerkt. Daar zag ik het schrijnende effect 
van de bezuinigingen op de  ouderenzorg en 
begon ik me af te vragen: zouden de mensen 
die deze beslissingen hebben genomen zelf 
weleens in de zorg hebben gewerkt? Het lijkt 
er niet op. Mijn ambitie is om huisarts te wor-
den, want  direct contact met patiënten vind ik 
leuker dan stukken lezen en vergaderen. Maar 
daarnaast wil ik iets voor hen kunnen beteke-
nen in de politiek.’

Inge Gerrits 27
Accountant bij PwC en bij 
PwC lid jongerenbestuur  
accountancypraktijk

Opgegroeid in Overasselt (Gl)
Studie Accountancy & con
trolling (Rijksuniversiteit 
Groningen)
Bijzonder omdat zij volgens 
PwC de accountant is van 
de toekomst. Ze wil impact 
hebben in vele bestuurska
mers en snijdt daar tal van 
maatschappelijke thema’s 
en discussies aan. In het 
jongerenbestuur zet ze zich 
in om de kwaliteit van de 
jaarrekeningcontroles te 
vergroten. 

Matthijs Korevaar 26
Promovendus historisch on
derzoek woningmarkt

Opgegroeid in Elburg (Gl)
Studie Economie, bachelor en 
master cum laude  
(Maastricht University)
Bijzonder omdat omdat zijn 
scriptie over vijfhonderd jaar 
woningmarkt internationaal 
aandacht kreeg en hij er vijf 
prijzen voor ontving, waar
onder de Amerikaanse  
C. Lowell Harriss Disser tation 
Fellowship en de Jan Brou
wer Scriptieprijs. Was bezoe
kend onderzoeker aan de 
Amerikaanse Stanford Uni
versity.

Mert Kumru 23
Jongerenvertegenwoordiger bij de  Verenigde Naties

Opgegroeid in Den Haag (ZH)
Studie Rechten (Universiteit Utrecht)
Bijzonder omdat hij de belangen van Nederlandse jongeren behartigt bij de VN 

‘Een jongerenvertegenwoordiger vormt de brug tussen jonge mensen en beleids-
makers, lokaal en internationaal. Ik geef gastlessen aan jongeren en organiseer 
evenementen. De input die de jongeren mij meegeven, kaart ik aan bij de Ver-
enigde Naties. In september spreek ik weer bij de Algemene Vergadering in New 
York Een mooie kans om daadwerkelijk iets te kunnen veranderen. Mijn doel is 
jonge mensen bewust te maken van waar ze recht op hebben: velen ervaren de 
politiek als iets stoffigs en zijn er daarom niet erg mee bezig. Of het VN-jongeren-
lidmaatschap voor de bühne is? Onzin, het is heel belangrijk. In plaats van praten 
over jonge mensen, praten wij met jonge mensen. We hebben een vrij mandaat 
en we zitten er niet voor onszelf, maar voor hen. In de politiek gaan, is niet mijn 
droom, maar iets in de diplomatieke of juridische wereld lijkt mij wel leuk. Het 
moet geen negen-tot-vijf kantoorbaan zijn.’

D E R T I G  O N D E R  D E R T I G D E R T I G  O N D E R  D E R T I G
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Rick Oudshoorn 28
Landelijk voorzitter JOVD

Opgegroeid in Den Hoorn 
(ZH)
Studie Rechten (De Haagse 
Hogeschool) 
Bijzonder omdat hij als voor
zitter van de VVDjongeren
club kritiek op VVDbeleid 
niet schuwt. De partij is toe 
aan een ‘liberale herwaar
dering’ en gaat te veel mee 
in links klimaatbeleid. Het 
kabinet moet tijdens de 
 coronacrisis geen nieuwe 
klimaatmaatregelen ne
men, zei hij begin april. 
Werkte bij advieskantoor 
EY, BMW en De Hypotheker.

Eline van Haaften 
27
Systeemtester bij Philips

Opgegroeid in Buren (Gl) 
Studie Biomedische 
 technologie, cum laude    
(TU Eindhoven)
Bijzonder omdat ze cum 
laude promoveerde op 
 onderzoek naar biologisch 
afbreekbare buisjes die 
 veranderen in levende 
bloedvaten zodra ze in het 
menselijk lichaam worden 
ingebracht. Kreeg de 
L’OréalUnescoonderschei
ding voor aanstormend 
vrouwelijk wetenschappe
lijk talent.

Jasmin Vodjdani 29
Directeur HR bij AkzoNobel 

Opgegroeid in Bremerhaven 
(Duitsland), van Iraanse 
 afkomst
Studie Psychologie, cum 
laude (Radboud Universi
teit Nijmegen en VU) 
Bijzonder omdat ze een op
merkelijke carrière maakt 
bij AkzoNobel. Begon in 
2015 als stagiair en werd 
 vorig jaar directeur HR van 
de divisies Marine, Protec
tive & Yacht Coatings. Ze   
is de jongste senior execu-
tive in de geschiedenis van 
het bedrijf.

Sebastiaan Groot 22
Schilder

Opgegroeid in Egmond (NH)
Studie Kunstgeschiedenis 
(Universiteit van Amster
dam)
Bijzonder omdat hij in 2019 
het NTRprogramma Project 
Rembrandt won met zijn 
schilderij Een Vallend Boek 
dat in het Rijksmuseum 
werd geëxposeerd. Werkt 
aan een serie schilderijen 
over haast en ongeduld in 
de huidige maatschappij. 
Liet zich inspireren door de 
Spaanse schilder Diego 
Velázquez (15991660).

Jetze Plat 29
Paralympisch handbiker

Opgegroeid in Vrouwen akker (ZH)
Studie Fijnmechanische techniek (Leidse 
 instrumentmakers School, mbo-4)
Bijzonder omdat hij op de Paralympische Spelen van 
2016 een gouden en een bronzen medaille won 

‘Vroeger wilde ik vooral alles zelfstandig kunnen 
doen. Veel van wat ik als jong ventje heb geleerd, 
neem ik  mee in de sport. Ik geef nooit op. Vandaar 
mijn motto: “alles of alles”. In 2008 was ik als toe-
schouwer bij de Paralympische Spelen. Daar zag ik 
de mannen strijden om het goud bij het handbiken. 
Ik deed op nationaal niveau al aardig mee, maar 
 nadat ik deze wedstrijd had gezien, dacht ik: dit wil 
ik ook. Vanaf dat moment besloot ik nog harder te 
trainen. In 2011 behaalde ik mijn A-status bij het 
NOC*NSF. Met mijn begeleidingsteam heb ik een 
plan opgesteld: ik wil in Tokio voor drie gouden 
medailles gaan, voor de tijdrit, de wegwedstrijd en 
de paratriatlon. Ik denk dat het haalbaar is. Anders 
had ik wel voor maar één sport gekozen.’
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