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Wat is er zo boeiend aan chemie en wat maakt
werken in de chemiesector zo leuk? Chemie
Magazine vraagt het aan mensen die chemie
hebben gestudeerd en nu in de chemie werken.

Bart Lucassen
PRODUCTONDERZOEKER BIJ DE
CONSUMENTENBOND
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Wie ben je, waar werk je
en wat is je functienaam?
Ik ben Bart Lucassen, 36
jaar, en werk bij de Consumentenbond als redacteur-onderzoeker. Ik ben altijd met drie à vier
onderzoeken naar producten bezig,
meestal via vergelijkende tests. Ik
kijk wat er te krijgen is, waar je dat
koopt, wat het kost en wat er allemaal in zit. Vervolgens laten we het
testen: meestal met externe labs,
soms in-house. Ik draag zelf nooit
een labjas.
Momenteel onderzoek ik bijvoorbeeld potgrond. Ik koop dat en stuur
het op naar het lab. Wat is de
samenstelling? Zitten er onkruid en
ziektekiemen in? Hoeveel procent
bestaat uit compost en houtvezels?
De resultaten krijg ik terug in Excel,
waarna ik mijn artikel schrijf.
Vanwege mijn achtergrond als chemisch technoloog komen de meeste
chemie-onderwerpen bij mij. Bij
potgrond komt veel chemie kijken:
pH-analyses en chemische bepalingen van de aanwezige stikstof en
kalium. Collega’s worden sneller
afgeschrikt door stofnamen en
molecuulformules. Ik niet. Ik deins
niet terug en vind het juist interessant.
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Wat vertel je je kleine
nichtje als zij vraagt wat
voor werk je doet?
Ik heb weleens voor Sinterklaas een speelgoedtest met kinderen gedaan. We hadden heel veel
kinderen uitgenodigd om te komen
spelen met het meest populaire
speelgoed. (lachend) Dat was vreselijk, want het werd een grote chaos.
Maar kids snappen vrij snel wat ik
doe. Simpel gezegd koop ik een aantal soorten toiletpapier in de supermarkt, probeer ze uit, en zeg vervolgens wat de beste is.
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Even leek het erop dat chemisch technoloog
Bart Lucassen de sector voorgoed had verlaten.
Via een omweg houdt de redacteuronderzoeker van de Consumentenbond zich
toch weer regelmatig met chemie bezig.
“Collega’s worden sneller afgeschrikt door
stofnamen en molecuulformules. Ik niet.”
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Hoe ben je in deze baan
terechtgekomen?
Ik was altijd heel erg
nieuwsgierig naar van alles.
Op de havo had ik een bètakant,
maar was vooral geïnteresseerd in
computers. Scheikunde vond ik ook e
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‘Mede door dit
werk, heb ik een
oprechte hekel
gekregen aan
grote bedrijven’
32 Chemie Magazine november 2016

heel erg leuk, en dan vooral de
praktijk. Dingen doen, bezig zijn en
reacties in actie zien.
Bij het HLO in Delft hadden ze net
een nieuwe opleiding: laboratoriumautomatisering. Voor mij was dat het
beste van twee werelden. Maar toen
de opleiding verhuisde naar Rotterdam, werd het meer procestechnologie. Ik ben toen op wilskracht
doorgegaan. Tijdens mijn stage bij
het toenmalige General Electric in
Bergen op Zoom had ik het gevoel
dat ik vooral voor anonieme aandeelhouders werkte. Een vervolgstage in de Botlek vond ik vooral
stoffig en bevolkt door mannen in
een rare machocultuur. Ik was er
daarom klaar mee en wilde weg uit
deze business.
Ik koos voor algemene cultuurwetenschappen, iets heel anders dan
die bètakant. Daar vond ik wat ik
echt leuk vind: heel makkelijk communiceren over heel ingewikkelde
dingen, zoals wat ik nu doe. Na mijn
universitaire studie zocht de Consumentenbond iemand die digitale
producten kon testen. Dat was precies wat ik wilde: ik heb én verstand
van computers én ik vind het leuk
om te schrijven én ik vind het leuk
om onderzoek te doen. Twee jaar
geleden maakte ik de overstap naar
de afdeling Wonen & Leven. Daar
test ik van alles: van gereedschap
tot babyproducten en producten die
de chemie raken, zoals allesreinigers, cosmetica en potgrond.
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Wat vind je zo leuk aan
wat je doet?
Ten eerste de variatie. De
keerzijde van mijn nieuwsgierigheid is dat ik heel snel verveeld ben. Gelukkig krijg ik hier elke
keer een nieuw onderwerp op mijn
bord. Ik verdiep me daar dan helemaal in. Wat ook heel leuk is, is de
wereld achter de alledaagse objecten die voor me opengaat. Wat is
precies potgrond? Hoe wordt het
gemaakt? Maar het leukste dat is
ergens heel diep in duiken, bovenkomen, en dan met overtuiging zeggen: dít moet je kopen.
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Op welke eigen prestatie
ben je het meest trots?
Dat ik alle onderwerpen
aandurf en aankan. Normaal testen onderzoekers tien jaar
achter elkaar bijvoorbeeld stofzui-

gers. Dan zijn ze daar expert in,
maar bij een ander onderwerp
beginnen ze heel weifelend. Dat is
logisch, want wij moeten namens de
Consumentenbond aan vijfhonderdduizend mensen vertellen wat het
beste is. Bij fabrikanten kan ons
advies voor tonnen extra omzet zorgen. Dat durf ik nu altijd aan. Geef
me een onderwerp en ik duik erin
om tot een integere rapportage te
komen.
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Wat drijft je in je werk?
Ik heb een heel sterk integriteitsgevoel en ben ervan
overtuigd dat een organisatie als de Consumentenbond een
heel belangrijke taak heeft in de
maatschappij. Mede door dit werk
heb ik een oprechte hekel gekregen
aan grote bedrijven. Want als er een
gebrek aan regels is in de markt,
dan gaat het soms helemaal fout.
Een goed voorbeeld is Apple, dat de
hoofdtelefoonplug in zijn telefoons
heeft vervangen voor zijn eigen variant. Daar kan ik me heel erg druk
over maken. Juist standaarden zijn
goed voor consumenten, maar
bedrijven hebben een natuurlijke
push om niet met standaarden mee
te doen. Consumentenorganisaties
moeten daartegen optreden en zeggen hoe het moet.
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Wat levert je werk je op?
In het grote geheel der dingen is consumentenbescherming in Nederland
geen wereldprobleem. Ik red geen
mensenlevens in Afrika of zo. Maar
ik vind het belangrijk dat ik mijn
talenten inzet voor een maatschappelijk nut. En dat lukt hier.
Ik word hier niet arm van. Maar ik
heb ook veel verantwoordelijkheden. Als ik een fout maak, en dat doe
ik heus wel, dan heeft dat serieuze
gevolgen. Gelukkig hebben we daar
intern controlesystemen voor. Ook
moet ik veel communiceren met
fabrikanten, het vervelendste aspect
van mijn werk. Als ik een product
helemaal afkraak, dan komt een
fabrikant soms boos verhaal halen.
Dat is heel erg moeilijk. Soms wordt
het dan wat minder vriendschappelijk, inclusief dreigingen met een
rechtszaak en advocaten. Daar kan
ik wel wakker van liggen. Verder
maak ik veel onregelmatige uren en
reis ik vaak naar het buitenland. Dan

sta ik weer ergens op een vliegveld
met m’n trolley.
Het geeft ook voldoening dat mijn
werk heel erg tot de verbeelding
spreekt. Op verjaardagen zijn mensen meteen geïnteresseerd: wat
leuk, wat interessant! Er zijn altijd
onderzoeken die aansluiten op hun
werk en ik kan over veel onderwerpen meepraten. Plus dat het
gewoon superdankbaar werk is.
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Bart Lucassen: ‘Ik test van alles: van gereedschap tot babyproducten en producten die de
chemie raken, zoals allesreinigers, cosmetica
en potgrond.’
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Aan welke ‘normale’
producten lever jij een
bijdrage?
Soms beïnvloedt ons onderzoek de markt. Laatst bekeken we
babydoekjes, wat inspeelde op het
gevoel van mensen over toxicologie
en de veiligheid van chemicaliën. Er
is een groeiend idee dat er allemaal
rotzooi in producten zit. Wij legden
daarom uit wat al die stoffen precies
betekenen. Dat kreeg zo veel respons! De Nederlandse Cosmetica
Vereniging kwam langs, net als toxicologen van het RIVM. Het was echt
the talk of the town. Zo kunnen we
heel veel impact hebben en producten veranderen.
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Wat zou je nóg liever doen
dan wat je nu doet?
Ik hecht veel waarde aan
mijn vrije tijd. Ik heb een
vakantiehuisje met een heel grote
tuin in de buurt van Heerjansdam
geërfd van mijn opa. Tuinieren en
klussen vind ik écht leuk. Ik zou
alleen niet weten hoe ik daar geld
mee moet verdienen. Het is daarom
mijn ambitie om zo snel mogelijk
financieel onafhankelijk te worden
en rustig te leven.
Ik denk soms na over ander werk,
maar ik kan niet bedenken wat ik
anders wil doen. Ik moet de diepte in
kunnen gaan. Daarom vereenzelvig
ik me ermee dat dit weleens een
baan voor het leven kan zijn.

?

WIE IS BART NAAST ZIJN WERK?

Bart tuiniert en klust graag, dus besteedt hij daar
veel tijd aan (“En daarom is het ook leuk dat ik
tegenwoordig tuinspullen en gereedschap test”).
Ook is hij veel bezig met computers (zowel met
games als programmeren), luistert hij veel podcasts
(via internet verspreide radioprogramma’s) en leest
hij alles wat los en vast zit, meestal in de hoek van
sciencefiction en geschiedenis.
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Hoe zie je jezelf over
tien jaar?
Ik vind het geen
bizarre gedachte dat
ik hier over tien jaar nog werk.
Waarom niet? Tegenwoordig denkt
iedereen dat als je niet vooruit holt,
je achteruit gaat. Maar continu van
baan switchen? En tijden veranderen, producten veranderen, dus
mijn werk zal niet hetzelfde zijn.
(valt even stil) Tja. Het zou zomaar
kunnen. p
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