
 

ALEX IN DE SPOTLIGHTSSSSSSSSSSS!  
 
 

Ik ben Alex, 21, en ik woon in Weert samen met mijn ouders en zusje. Ik 
ben begonnen bij WE ARE DECODE als onderdeel van mijn 
afstudeerstage. Dit is allemaal erg goed bevallen en ik ben dan ook cum 
laude als Software Engineer afgestudeerd aan de opleiding HBO-ICT: 
Software (Fontys). Na mijn afstuderen ben ik direct door gegaan bij WE 
ARE DECODE als Software Engineer, en dit doe ik nu al enige tijd met 
veel plezier. Naast mijn werkzaamheden bij WE ARE DECODE vind ik het 
ook leuk om zelf in mijn vrije tijd met techniek en andere dingen bezig 
te zijn. Denk daarbij aan: 3D-printing, hobby software projectjes, 
volleyballen en uiteraard ook af en toe wat gamen! 

 
 

Alex! Meteen met de deur in huis: alles kan en alles mag. Wat staat er dan nu ab-so-luut 
bovenaan jouw bucketlist? 
Wat absoluut bovenaan op mijn bucketlist staat, is denk ik toch wel het maken van een wereldreis. Ik 
wil graag nog zo veel mogelijk verschillende culturen en natuurgebieden zien die deze wereld te 
bieden heeft om zo mijn eigen horizon te verbreden.  
 

Wie is jouw állergrootste voorbeeld en waarom? 
Ik heb niet echt een groot voorbeeld. Ik neem voornamelijk een voorbeeld aan pioniers in de 
techniek en aan de ontdekkingsreizigers van vroeger en nu. Ik denk dat dit komt omdat ik altijd 
verder probeer te kijken dan de horizon en altijd weer meer vragen heb dan dat ik antwoorden krijg. 
Ik heb van jongs af aan altijd alles willen weten en dat heb ik nu nog steeds. Alle nieuwe 
ontdekkingen en innovaties op het gebied van techniek en ruimte volg ik dan ook op staande voet. 
 

Welke app zou jij nú willen ontwikkelen om de wereld een klein beetje beter te maken? 
Ik wil dan een app ontwikkelen waarmee het heel makkelijk wordt om als gebruiker in te kunnen zien 
welke data er beschikbaar is op het internet over jou. De app zou dan ook ondersteuning bieden in 
het verwijderen van ongewenste data (voor zover mogelijk). Dit om een beter inzicht te geven in de 
data privacy van mensen en de mensen ook meer controle te geven over hun eigen data. 
 

BOEM. Je bent betoverd en je bent opeens de beste motivational speaker van de wereld. 
Er zitten 100.000 mensen in jouw zaal. Over welk onderwerp gaat jouw lezing? 
Ik benut mijn lezing dan om mensen aan te sporen meer te doen voor het klimaat en onze huidige 
milieuproblematiek. Als er één ding is dat prioriteit heeft en waarmee niet gewacht kan worden, dan 
is het klimaat het wel. We zijn als mens ver gekomen en hebben een hele hoop verbazingwekkende 
dingen gedaan en gemaakt, maar dat is allemaal voor niets geweest als we straks geen leefbare 
planeet hebben.  
 

Als je één vraag zou mogen stellen aan een alleswetend iemand: welke vraag zou dat zijn? 
Bestaan er nog andere civilisaties naast de mensheid in ons heelal? De kans hierop is erg groot, maar 
toch zou ik het zeker willen weten. Wanneer er andere civilisaties blijken te zijn, dan zou ik misschien 
ook wel contact willen maken om zo van deze civilisaties te kunnen leren. Er is namelijk een grote 
kans dat deze civilisaties al verder zijn dan de mensheid. 
 


