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Plenaire sprekers 
 

Eppo Bruins 
Voorzitter; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie 
 
Paulien Herder 
Decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen; Technische Universiteit Delft 
 
Pieter Waasdorp 
Directeur Ondernemersklimaat; Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

 
Overige sprekers 
 

Henri Bontenbal 
Tweede Kamerlid, CDA 
 
Erik van de Burgwal 
Senior Beleidsmedewerker Directie Innovatie en Kennis; Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 
 
Floor Frederiks 
Bestuurssecretaris / Hoofd Bestuurszaken Faculty of Science; Universiteit van Amsterdam 
 
Sandra de Keijzer 
Teamleider chemie & natuurkunde, Kennissecretaris Topsector Energie, en coördinator 
GroenvermogenNL; Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Hamilcar Knops 
Senior Raadsmedewerker; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie 
 
Marjolein Lauwen 
Teamcoördinator Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid; Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 
 
Cynthia Liem 
Universitair Hoofddocent Multimedia Computing Group, Themaleider Digitalisering TU Delft 
| The Hague; Technische Universiteit Delft 
 
Martine Roza-Molenschot 
Taakveldcoördinator Visie, Innovatie & Kennis voor de Circulaire Economie; Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat 
 
Luc Stultiens 
Hoofd Beleid & Organisatie; Tweede Kamerfractie GroenLinks 
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Plenaire sprekers 
 

 

 
Eppo Bruins 
Voorzitter 
Adviesraad voor wetenschap, 
technologie en innovatie 
 
Na mijn promotie in de kernfysica (1995, 
Universiteit Utrecht) en een postdoc bij MIT 
heb ik altijd aan de rand van de wetenschap 
gewerkt. Eerst als beleidsmaker bij Stichting 
FOM, daarna als manager van het Leidse 
natuurkunde instituut en toen als directeur 
van STW, destijds de grootste financier van 
technisch-wetenschappelijk onderzoek in 
Nederland.  
 
In 2015 werd ik beëdigd als lid van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal. Als Tweede 
Kamerlid richtte ik mij op onderwijs, 
wetenschap, innovatie, vakmanschap, 
bedrijfslevenbeleid, arbeidsmarkt en vele 
andere zaken. ChristenUnie-politici staan 
bekend om hun dossierkennis (en hun 
genuanceerd en invoelend spreken), dus het 
was een geweldige uitdaging om als bèta in 
het hart van onze democratie te staan. 
 

Sinds 2021 ben ik zelfstandig adviseur op het 
grensvlak van wetenschap, technologie, 
innovatie, bestuur en politiek. Ik adviseer over 
kennisoverdracht en kennismanagement en 
begeleid complexe projecten in en rond 
kennisinstellingen. Sinds afgelopen april ben ik 
benoemd tot voorzitter van de onafhankelijke 
Adviesraad voor wetenschap, technologie en 
innovatie (AWTI). Verder coach ik als 
geaccrediteerd leiderschapsconsultant een 
nieuwe generatie jonge leiders, waarmee ik 
mijn steentje wil bijdragen aan 
transformationeel leiderschap in politiek, 
wetenschap en onderwijs. 

 

 
 
Paulien Herder 
Decaan Faculteit Technische 
Natuurwetenschappen 
Technische Universiteit Delft 
 
Paulien Herder is decaan van de Faculteit 
Technische Natuurwetenschappen aan de 
Technische Universiteit Delft. Zij heeft een 
MSc graad in Chemical Engineering en een 
PhD graad in Systems Engineering Science. 
Zowel technische wetenschappen als sociale 
en gedragswetenschappen spelen een 
belangrijke rol in haar onderzoek op het 
gebied van energie en industrietransitie.  



 

 

 4 

Zij was 7 jaar voorzitter van het Delft Energy 
Initiative, een faculteitsoverstijgend initiatief 
in Delft dat alle energiegerelateerde 
onderzoeksgroepen omvat. Zij was bestuurslid 
van NWO-TTW, het domein Toegepaste en 
Technische Wetenschappen van de 
Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek.  
 
Momenteel is ze o.a. Captain of Science in het 
nationale TopTeam Energie, waarin ze 
kennisinstellingen verbindt met bedrijfsleven 
en overheid om innovatie voor 
energietransitie te versnellen. In 2022 trad zij 
toe tot het bestuur van GroenvermogenNL, 
een groeifonds-programma naar groene 
waterstof en chemie. 
 

 
 

Pieter Waasdorp 
Directeur Ondernemersklimaat 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 
 
Pieter Waasdorp is sinds 2014 EU MKB-gezant 
voor Nederland en directeur 
Ondernemerschap bij het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat in Nederland. 
Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring op het 
gebied van beleidsvorming in verschillende 
managementfuncties bij het Ministerie van 
Economische Zaken. Hij maakte o.a. deel uit 

van het managementteam dat het 
Topsectorenbeleid in Nederland heeft 
opgezet. 
 
MKB en ondernemerschap zijn onderwerpen 
die als een rode draad door zijn carrièretraject 
lopen. Pieter Waasdorp is lid geweest van vele 
jury's van ondernemerschapwedstrijden en 
heeft een uitgebreid netwerk op het gebied 
van MKB en venture capital. Hij heeft een 
universitaire graad in economie. 
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Overige sprekers 
 

 
Credit: Leonard Walpot 

Henri Bontenbal 
Tweede Kamerlid 
CDA 
 
Henri Bontenbal studeerde natuurkunde aan 
de Universiteit Leiden en werkte daarna 13 
jaar in de energiesector. In 2021 werd hij 
Tweede Kamerlid voor het CDA met de 
portefeuilles energie en klimaat, en digitale 
zaken. Henri is altijd bezig geweest om de 
wereld van de beta te verbinden met beleid 
en politiek. Juist een analytische blik, interesse 
in complexe vraagstukken en de vaardigheid 
om moeilijke onderwerpen uit te leggen, zijn 
cruciaal in deze tijd van de grote, 
noodzakelijke transities. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Erik van de Burgwal 
Senior Beleidsmedewerker Directie 
Innovatie en Kennis 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 
 
Erik is in 1993 begonnen aan de HTS 
Autotechniek in Arnhem, en heeft daarna nog 
de vervolgstudie Techniek & Maatschappij 
gedaan aan de TU Eindhoven. In 2000 begon 
hij bij TNO Automotive als onderzoeker op het 
gebied van duurzame mobiliteit. In 2005 
maakt hij de overstap naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland als adviseur op 
diverse nationale en internationale 
programma’s voor duurzame en innovatieve 
mobiliteit. Sinds 2021 werkt Erik als senior 
beleidsmedewerker bij de Directie Innovatie 
en Kennis van het Ministerie van EZK. Hier 
werkt hij aan publiek-private samenwerking 
tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen, 
onder andere binnen het Nationaal 
Groeifonds. 
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Floor Frederiks 

Bestuurssecretaris / Hoofd 
Bestuurszaken Faculty of Science 

Universiteit van Amsterdam 
 
Floor Frederiks studeerde scheikunde aan de 
Universiteit van Amsterdam en promoveerde 
aan het Nederlands Kanker Instituut op een 
onderzoek naar genregulatie in gistcellen. Na 
haar promotie besloot ze om uit de actieve 
wetenschap te stappen, maar ze wilde wel 
graag verbonden blijven met het onderzoek. 
Sindsdien heeft ze op verschillende plaatsen in 
de academische wereld gewerkt in beleids- en 
adviesfuncties: onder meer bij de KNAW, de 
Universiteit Leiden en bij NWO. Op dit 
moment werkt ze bij de bètafaculteit van de 
UvA als rechterhand van het faculteitsbestuur 
en hoofd van de beleidsafdeling. 

 

 
 

Sandra de Keijzer 

Teamleider chemie & natuurkunde, 
Kennissecretaris Topsector Energie, 
en coördinator GroenvermogenNL 

Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Sandra de Keijzer heeft een PhD in de 
biofysica (1996) waarna zij nog enkele jaren 
heeft gewerkt als postdoc in het buitenland. In 
deze periode heeft zij ervaren dat ze het een 
uitdaging vindt om op de grensvlakken van 
disciplines te werken en de groepen waarmee 
ze samenwerkt aan elkaar te verbinden. 
Tegelijkertijd leerde ze dat ze gelukkiger werd 
van de hoofdlijnen i.p.v. het onderzoeken van 
moleculaire bewegingen. In 2016 ging werken 
bij FOM waar ze nieuwe uitdagingen vond als 
programmacoördinator. In 2018 kreeg ze de 
kans om zich als teamleider Chemie en 
Natuurkunde bij het ENW domein verder te 
ontwikkelen als leidinggevende. Wat haar 
aantrekt in de functie is de combinatie van 
leidinggeven en complexe opdrachten 
oppakken. Zo zorgt zij in haar rol als 
kennissecretaris van de Topsector Energie dat 
de wetenschap een belangrijke stem heeft in 
de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en 
programma’s. En sinds 2020 coördineert zij 
het groeifondsprogramma GroenvermogenNL. 
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Credit: AWTI 

Hamilcar Knops 
Senior Raadsmedewerker;  
Adviesraad voor wetenschap, 
technologie en innovatie 
 
Na de studies natuurkunde en rechten aan de 
Universiteit Leiden (en Harvard) verrichtte 
Hamilcar een promotieonderzoek aan de 
Universiteit Leiden en de TU Delft. Hij was een 
van de pioniers op het gebied van 
‘energierecht’ en promoveerde in 2008 in 
Delft op het ontwerp van complexe 
regelgeving. In die periode verdeelde Hamilcar 
zijn tijd tussen academisch onderzoek en werk 
voor het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA (2005-2013), waar hij wetenschappelijke 
inzichten vertaalde in strategische 
beleidsadviezen. Tussen 2013 en 2015 werkte 
hij op de TU Delft aan vele publiek-private 
projecten, o.a. beleidsadvies voor de 
overheid. Sinds 2015 is Hamilcar senior 
raadsmedewerker bij de Adviesraad voor 
wetenschap, technologie en innovatie. Naast 
het leiden van adviestrajecten is hij hier ook 
verantwoordelijk voor het onderhouden van 
de relaties van de AWTI met de Tweede en 
Eerste Kamer. Naast zijn werk was Hamilcar 
o.a. toezichthouder bij een 
woningbouwcorporatie (2000-2008) en een 
onderwijsstichting (2013-2020) en lid van de 

gemeenteraadscommissie ‘Ruimte en verkeer’ 
in Delft (2021-2022). 
 

 
 

Marjolein Lauwen 

Teamcoördinator Directie 
Onderzoek en Wetenschapsbeleid; 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
 
Marjolein heeft biologie gestudeerd aan de 
Universiteit Utrecht (1996-2002). Daarna is zij 
in het LUMC (Universiteit Leiden) 
gepromoveerd op onderzoek naar de activatie 
van het immuunsysteem om tumoren op te 
ruimen (tot 2007).  Vervolgens heeft zij aan 
het Karolinska Institute in Stockholm de start 
van een internationaal project op het gebied 
van nanomaterialen gecoördineerd (2008-
2009). Daarna was zij senior 
beleidsmedewerker bij NWO (tot 2017) en 
hoofd onderzoeksbeleid bij de Faculteit der 
Wiskunde en Natuurwetenschappen van de 
Universiteit Leiden. Sinds 2020 is zij 
teamcoördinator bij OCW en houdt ze zich 
bezig met onderwerpen zoals het stelsel van 
wetenschappelijk onderzoek in Nederland en 
de rol van verschillende organisaties daarin. 
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Credit: Sam Rentmeester 

Cynthia Liem 
Universitair Hoofddocent 
Multimedia Computing Group, 
Themaleider Digitalisering TU Delft | 
The Hague 
Technische Universiteit Delft 
 
Cynthia Liem is universitair hoofddocent in de 
Multimedia Computing Group aan de TU Delft. 
Na een MSc in Media and Knowledge 
Engineering aan de TU Delft (2009) vervolgde 
ze een promotietraject (PhD 2015) op het 
gebied van digitale muziektoegankelijkheid, 
medegefinancierd door een Google European 
Doctoral Fellowship. Hiernaast studeerde ze 
klassieke piano aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag (Master of Music 
2011). Industriële ervaring deed ze op bij Bell 
Labs Netherlands, Philips Research en Google. 
Hiernaast was ze in 2018 Researcher-in-
Residence aan de Koninklijke Bibliotheek in 
Den Haag, en is ze van 2021-2026 lid van De 
Jonge Akademie. 
 
Als wetenschapper initieerde en coördineerde 
ze verschillende (inter)nationale 
onderzoeksprojecten op het gebied van 
informatietoegankelijkheid en niet-triviale 
informatiefiltering, zowel in de culturele 
sector, als in interdisciplinaire samenwerking 

met sociale wetenschappers, en recent ook in 
het ICAI AI for Fintech lab. Hierbij is ze met 
name geïnteresseerd in het ontwikkelen van 
AI-technologie, die mensen in staat stelt 
buiten eigen perspectieven te kijken, die 
zowel betrouwbaar als te vertrouwen is, en 
die verantwoord ingezet kan worden. Ook is 
ze nog steeds actief als musicus, en zoekt ze 
als pianist van het internationaal bekroonde 
Magma Duo (met Emmy Storms, viool) naar 
manieren om minder verkende muziek- en 
genreverbindingen naar een breder publiek te 
brengen. 
 
Cynthia zet zich hiernaast al jaren in om 
(vragen rond) digitalisering toegankelijk te 
maken voor een breed publiek, onder andere 
als oprichter van de Youth Music Challenge, 
waarin jongeren muziekdiensten van de 
toekomst ontwerpen die de maatschappij 
beter kunnen maken. In november 2021 
verscheen zij in Trouw als de eerste 
technische commentator op het 
risicoclassificatiemodel dat een grote rol 
speelde in het toeslagenschandaal. Hierna 
werkte ze twee keer (in december 2021 en 
juni 2022) samen met onderzoeksjournalisten 
van Argos, in afleveringen rond ongewenste 
effecten van risicomodellering in gemeenten. 
Bij al deze ervaringen viel het haar op hoe 
groot de kloof tussen 'technische' en 'niet-
technische' stakeholders momenteel is. Als 
themaleider Digitalisering in het kernteam van 
TU Delft | The Hague probeert ze deze kloof te 
dichten, en zet ze zich actief in om Delftse 
digitale expertise dichter naar bestuur en 
beleid te brengen. 
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Martine Roza-
Molenschot 
Taakveldcoördinator Visie, Innovatie 
& Kennis voor de Circulaire 
Economie  
Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat 
 
Martine Roza heeft aan de Universiteit van 
Utrecht Natuurwetenschappen en Bedrijf & 
Bestuur gestudeerd (1997-2001). Martine 
heeft inmiddels bij drie ministeries gewerkt: 
gestart als beleidsmedewerker natuurbeleid 
bij het Ministerie van (toen nog) Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, vervolgens gewerkt 
aan de implementatie van Natura 2000 beleid 
en mede gewerkt aan de totstandkoming van 
de Programmatische Aanpak Stikstof. Bij het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
heeft Martine gewerkt aan het klimaat- en 
energiebeleid en het missiegedreven 
innovatiebeleid. Inmiddels werkt Martine nu 
ruim 1,5 jaar aan de Circulaire Economie 
opgave vanuit het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat.  

 
 

 
Credit: Jonas van Impe 

Luc Stultiens 
Hoofd Beleid & Organisatie;  
Tweede Kamerfractie GroenLinks 
 
Luc Stultiens heeft eerst een brede bachelor 
gedaan met een focus op wis- en natuurkunde 
aan University College Utrecht en de 
University of California Berkeley. Daarna heeft 
hij twee masters gedaan in toegepaste 
wiskunde, aan de London School of Economics 
en de University of Oxford. Toen hij op het 
punt stond om in Oxford te beginnen aan een 
PhD in toegepaste wiskunde, besloot hij het 
roer om te gooien en als Trainee aan de slag 
te gaan bij het Ministerie van Financiën. Na de 
verkiezingen van 2017 heeft hij de overstap 
gemaakt van de Rijksoverheid naar de politiek, 
bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. 
Hier heeft hij jarenlang gewerkt als adviseur 
op het terrein van Financiën, Belastingen en 
Pensioenen. Inmiddels stuurt hij als Hoofd 
Beleid & Organisatie de fractie aan en is hij 
rechterhand van de fractievoorzitter van 
GroenLinks. 
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Organisatie: 
 

− Eppo Bruins (AWTI) 
− Patrick Decowski$ (Nikhef/UvA) 
− Frits Deiman (UMCG) 
− Lennart van Doremalen 

(Nikhef/UU) 
− Liedewij Laan$ (TUD), voorzitter 
− Petra Rudolf$ (RUG) 
− Arlette Werner$ (NWO) 
 
$ tevens verbonden aan de  
Dutch Physics Council 
 
 
 
 
Deze eerste BiBB-carrièredag is 
georganiseerd onder auspiciën van 
de Dutch Physics Council 
www.dutchphysicscouncil.nl  

 
 

http://www.dutchphysicscouncil.nl/

