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Hans werkt bij Croda en is global research 

director 

 

 

 

Croda is een internationaal Engels bedrijf, geves-

tigd in Gouda; vroeger bekend als De Kaarsenfa-

briek, nu als duurzame producent van biobased 

chemicaliën voor allerlei hoogwaardige toepassin-

gen.  

 

Ik woon en werk in Gouda, vertelt Hans, maar dat 

had natuurlijk ook ergens anders op de wereld, 

bijvoorbeeld in Engeland of Singapore kunnen 

zijn. Ik ben namelijk verantwoordelijk voor zeven 

labs en deze staan in: Nederland (Gouda), Enge-

land, Finland, Noord-Amerika, Brazilië, China en 

India. 

 

Thuiskantoor 

Ik was veel op het kantoor in Gouda maar vanaf 

maart kon dat niet meer. Ik heb nu de mooiste 

kamer van mijn huis ingericht als kantoor en een 

airco aangeschaft. Daar heb ik de hele zomer ple-

zier van gehad. Thuiswerken gaat met mijn werk 

prima. Het grootste deel van de dag zit ik achter 

twee computerschermen. Ik zit vaak in een video 

conference of heb een teammeeting met mijn col-

lega’s. Dat deed ik natuurlijk ook al voor corona-

tijd. Ik ben de hele dag aan het communiceren, 

wereld wijd. Ik heb het geluk dat ik een goede 

persoonlijke relatie heb met alle 7 teams in de 

verschillende landen. Ik ken alle mensen persoon-

lijk. Dus dat maakt ook een persoonlijk gesprekje 

online mogelijk. Ik bezocht de landen buiten Eu-

ropa 1 á 2 keer per jaar. In de landen binnen Eu-

ropa, Finland en Engeland, kwam ik elke 2 á 3 

maanden. Dat kan op dit moment dus niet. 

 

Informele contacten zijn belangrijk 

Als je mensen op afstand spreekt, ben je gerichter 

bezig met wat je wilt bereiken. Je werkt efficiën-

ter. Dat werkt dus goed tot op zekere hoogte. 

Want op de langere termijn gaat dat deels tegen 

je werken omdat je het informele contact mist. Je 

mist de kleine signalen waar mensen tegen aan 

lopen op het werk. De kleine gesprekjes in de 

wandelgangen zijn dus heel waardevol.  

 

Deuren dicht! 

Hans vertelt dat zijn vrouw in april in een nieuwe 

baan is begonnen. Midden in de coronacrisis. Dat 

was niet makkelijk. Zij werkt ook thuis en is ook 

de hele dag aan het bellen. We moeten met elkaar 

rekening houden en oppassen dat we elkaar niet 

storen. Niet te hard praten en deuren dicht! In de 

lunchpauze zien we elkaar weer. 

 

 

 

 

 

 


