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Bij de Reddingsbrigade-‘Wat een innovatieve club!’ 

De ladder  
van Jens-Een sociale nerd met diepgang
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‘ Ik zie  
schoon-
heid  
in het  
leren zelf’

De ladder Beeld Janita Sassen

Via Japans en Psychologie kwam Jens Simons terecht bij Java. Een 
atypische route voor een atypische programmeur. Jens: “Ik ben een 
echte nerd en heel sociaal, dat is vrij uniek voor een developer.”

Jens Simons 

Jens werkt bij Brunel en is 
sinds begin 2017 als developer/ 
programmeur gedetacheerd bij 
Movares, afdeling Re-design, specia-
lisme Gebouwen. Voordat Jens zich 
liet omscholen tot Java-programmeur 
behaalde hij zijn bachelor Japans  
en master Cognitieve Psychologie. 
In zijn vrije tijd luistert Jens elektro-
nische muziek (Deephouse), tekent  
hij digitaal science fiction, gaat hij 
naar de sportschool en speelt hij  
Indie computerspellen (independent 
videogames).
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Een bachelor Japans, master  
Psychologie en nu programmeren.  
Bijzondere route.
“Niet de meest logische, hè? Eigenlijk wist 
ik in mijn tweede jaar al dat ik niets met 
Japans zou gaan doen. Ik koos psycho-
logie, omdat ik cognitieve psychologie 
heel boeiend vond. Mijn masteronderzoek 
ging over de vraag hoe mensen informatie 
verwerken en dat heeft raakvlakken met 
programmeren. Wat is de interactie tussen 
apparaat en gebruiker? Aan wat voor eisen 
moet het voldoen? Hoe ziet het eruit? Wat 
me ook aansprak in het programmeren, 
is dat er ontzettend veel te leren valt. Dat 
was uiteindelijk de belangrijkste motivatie 
om me om te scholen. Ik wil uitgedaagd 
worden en blijven leren.” 

Lukt dat bij Movares? 
“Zeker! Ik leer continu. Zodra ik iets kan, 
mag ik iets anders gaan doen. Zo ben ik 
in een klein jaar al op diverse projecten 
gezet. Van een webportaal voor mede-
werkers van Movares tot een viewer 
waarin we modellen aan de klant kunnen 
laten zien. Van de wiskundige logica in de 
backend tot de visuele uitwerking aan de 
voorkant. Erg gaaf dat ik zoveel ruimte 
krijg om te leren. Tegelijkertijd is het nogal 
intensief. Ik moet veel vragen en loop voor 
mijn gevoel vaak achter de feiten aan. 
Maar als ik me zo door blijf ontwikkelen, 
ben ik over drie jaar een solide program-
meur. Dat is voor nu het doel.” 

Hoe kwam je bij Brunel?
“Na mijn omscholing tot programmeur 

wilde ik aan de bak. Via-via ontmoette  
ik een Bruneller die me aanmoedigde  
gewoon eens langs te gaan. Al in het  
eerste gesprek kreeg ik een baan aan-
geboden. Ik krijg bij Brunel veel ruimte  
om te leren en ervaring op te doen. Mijn 
consultant denkt mee over wat ik wil en 
waarin ik me verder kan ontwikkelen. Zo 
ben ik begonnen met online cursussen  
om een volgende certificering te behalen 
in de beheersing van C sharp, de program-
meertaal waar ik nu mee werk.” 

Wat maakt jou een goede programmeur?
“Ik ben sociaal, voor een developer is dat 
vrij uniek. Het is denk ik ook wat Brunel 
in dat eerste gesprek verraste. Contact 
met anderen vind ik belangrijk. Sluit je mij 
de hele dag op in een kamer om logica te 
coderen, dan word ik ongelukkig. Ik heb 
collega’s nodig om het fris te houden en  
te relativeren. Tuurlijk, ik ben een echte 
nerd. Maar ik heb tegelijk nul moeite met 
gespreksvoering. Ook voel ik goed aan 
waar mensen mee bezig zijn en wat ze 
vinden of willen. Ik denk dat die combinatie 
mij onderscheidend maakt. In de toekomst 
zou ik daar graag iets mee willen. Een  
leidinggevende functie misschien.” 

Een sociale nerd dus? En wat nog meer?
“Ik kan mezelf verliezen in dingen. Dat is 
wat ik bedoel met nerd. Het woord heeft 
een negatieve lading gekregen, maar ik 
zie een nerd als iemand die passie heeft 
voor een onderwerp en daarin de verdie-
ping zoekt. Zo bezien, val ik zeker in de 
categorie. Verder ben ik enthousiast en 

perfectionistisch. Dat laatste is een goede 
motivator – ik kijk altijd hoe het beter 
kan – én een valkuil: niets is goed genoeg. 
Soms ben ik bang dat ik tekortschiet.”

Hoe zie je de toekomst?
“Ik blijf niet hardcore programmeren. 
Daarvoor houd ik te veel van mensen en 
het visuele aan de voorkant. Maar een 
combinatie van die twee spreekt me 
wel aan: bijvoorbeeld programmeren als 
developer of gamedesigner én een team 
aansturen. Ik denk sowieso dat C Sharp 
het fundament onder mijn loopbaan zal 
blijven, een mooie basis om op verder te 
bouwen. Als ik over vijftig jaar terugkijk,  
wil ik kunnen zeggen dat ik ergens heel 
goed in ben geworden. Waarin, dat maakt 
me niet uit. Ik zie schoonheid in het leren 
zelf, dat is mijn grootste drijfveer.”

Tip van Jens voor  
beginners 
“Begin gewoon en houd een open 
mind. Het is heel makkelijk om als 
beginner continu bezig te zijn met 
de vraag of je wel voldoet. Laat dat 
los. Want het vreet energie en levert 
niets op. Op het moment dat je lekker 
bezig bent, vallen dingen vanzelf op 
hun plek.” 

De ladder

 ‘ Ik heb collega’s  
nodig om het fris  
te houden en te  
relativeren’ 


