
RUUD IN DE SPOTLIGHTSSSSSSSSSSS! 
 
 

Hi, ik ben Ruud, 33 jaar oud en werkzaam als Business Consultant bij WE 
ARE DECODE. Ik ben geboren en getogen in Weert waar ik nog altijd 
woon, samen met mijn vriendin en twee kinderen. Eind 2019 kwam ik bij 
toeval in contact met The DOC. Na een leuk gesprek bleek de energie en 
drive enorm aanstekelijk te werken waardoor ik in januari 2020 ben 
overgestapt. De combinatie van het opzetten van een nieuwe business 
unit, een cool technologisch platform en een leuk en jong team trokken 
me destijds over de streep en tot op heden heb ik nog geen moment spijt 
gehad. De tijd vliegt voorbij en ik ben trots op de zaken die we tot op 
heden bereikt hebben. In mijn vrije tijd ben ik geregeld te vinden in de 

         voetbalkantine, of met vrienden aan een pokertafel. Daarnaast heb ik in 
         het verleden veel gereisd en dat blijft een passie van me.  
 

Ruud! Meteen met de deur in huis: alles kan en alles mag. Wat staat er dan nu ab-so-luut 
bovenaan jouw bucketlist? 

Mijn bucketlist bestaat meestal uit aankomende vakantiebestemmingen 😉. En bovenaan dat lijstje 
staat momenteel de Rinjani Summit; een 3 of 4-daagse trekking in Lombok naar de Rinjani vulkaan. 
Omringd door schitterende natuur en tegelijkertijd actief bezig zijn en het uiterste van jezelf vragen. 
Even weg uit alle Nederlandse hectiek.  
 

Wie is jouw állergrootste voorbeeld en waarom? 

Ik heb niet één voorbeeld waar ik tegen op kijk. Ik doe meestal lekker mijn eigen ding en kijk wat ik 

van anderen kan leren. Dat kan een directe collega zijn, familie of vrienden, of Elon Musk 😉. 
 

Welke app zou jij nú willen ontwikkelen om de wereld een klein beetje beter te maken? 
Moeilijke vraag haha, ik zou denk ik gaan voor een lokaal initiatief voor een maatschappelijk 
probleem, waarbij bijvoorbeeld veel vrijwilligers actief zijn. Iets waar normaliter geen budget voor 
zou zijn, maar waar technologie een boost kan geven aan het project. Daar waar de bijdrage enorm 
gewaardeerd wordt. Nog niet heel specifiek he? Als ik achter het initiatief sta en daar zelf ook 
enthousiast over ben dan kan dat van alles en nog wat zijn.  
 

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? 
Wow, 100.000 mensen. Ik sta liever niet zo in de spotlight. Ik zou waarschijnlijk voor een onverwacht 
onderwerp gaan met een korte boodschap, zoals deze Ted Talk: 
https://www.ted.com/talks/terry_moore_how_to_tie_your_shoes . Voor degene die hem nog niet 

gezien heeft, lifechanger! 😉  
 

Als je één vraag zou mogen stellen aan een alleswetend iemand: welke vraag zou dat zijn? 
Zijn er ook mensen op andere planeten / zonnestelsels in het heelal?  
 

https://www.ted.com/talks/terry_moore_how_to_tie_your_shoes

