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AL VOOR DE ZINDERENDE OLYM-
PISCHE ROEIFINALE IN RIO VORIG 
JAAR – waarin Chantal Achterberg 
samen met Nicole Beukers, Inge Janssen 
en Carline Bouw de gouden plak nipt 
aan zich voorbij zag gaan op het onder-
deel dubbelvier – stond vast dat ze 
meteen na Rio zou stoppen met toproei-
en. “Als ik door zou gaan tot de Olympi-
sche Spelen in Tokio in 2020 werd het 
voor mijn gevoel te laat om nog serieus 
aan mijn carrière te kunnen werken en 
op termijn ook nog een leuke man te 
vinden en hopelijk een gezin te stichten.” 
Omdat ze als topsporter een A-status 
had, werd haar onder meer loopbaanbe-
geleiding aangeboden. Achterberg ging 
dit traject al een jaar voor Rio in. Uit 
allerlei tests bleek dat ze heel geïnteres-
seerd was in en aanleg had voor data, en 
met name het structureren en analyse-
ren daarvan. Dingen die allemaal zeer 
goed van pas komen in het beroep van 
data-analist. Via de contacten van haar 
begeleidster kwam ze in aanraking met 
iemand van SAS, die haar wees op hun 
Academy for Data Science. Ze besloot 
de stap te wagen en de week nadat ze 
terugkeerde uit Rio – de roes van alle 
huldigingen en feestelijke activiteiten 
was nog nauwelijks uitgewerkt – moest 
ze beginnen aan een aantal onlinecursus-
sen, gevolgd door de eerste van de twee 
reeksen van zes weken opleiding bij 
SAS. 

Na de tweede reeks opleidingen en het 
behalen van een vijftal examens, waarbij 
zij onder meer kennis opdeed op het 
gebied van SAS, Python, Pig, Hive en 
Hadoop, kon ze vrijwel meteen aan  
de slag als data-analist bij CGI. Een 
medecursist werkte daar al en tijdens 
een netwerkbijeenkomst stelde hij haar 
voor aan zijn manager. Ze werd uitgeno-
digd voor een sollicitatiegesprek en kreeg 
al snel te horen dat ze mocht komen.  
Ze had in die periode ook bij Albert 
Heijn Online gesolliciteerd, waar ze ook 
werd aangenomen, maar ze koos toch 
voor CGI. “Het is een bekende naam 
met veel interessante klanten, waar  
ik nog alle kanten op kan. Ik heb het  

idee dat ik mijn carrière hier echt vorm 
kan gaan geven.”
Op 1 maart dit jaar had ze op haar 31e 
‘eindelijk’ haar eerste echte baan en 
inmiddels werkt ze aan haar tweede 
project bij Rijkswaterstaat op het gebied 
van het visualiseren van projectbeheer 
en risicomanagement. Achterberg vond 
het best eng om op die leeftijd pas te 
beginnen en op te moeten boksen tegen 
starters van begin twintig. “Voor mijn 
gevoel begin ik helemaal onderaan.  
Het leek soms wel of ik tien keer langer 
over dingen doe dan mijn collega’s. 
Inmiddels ben ik erachter dat ik ook 
weer niet zo’n grote achterstand heb als 
ik dacht, want als topsporter doe je 
natuurlijk ook een hoop nuttige vaardig-
heden op en moet je beschikken over 
een aantal waardevolle eigenschappen.” 
De voormalig roeister denkt dat vooral 
haar doorzettingsvermogen, het goed 
kunnen samenwerken en haar communi-
catieve skills deuren voor haar hebben 
geopend in de wereld van de data-analy-
se. Daarnaast beschikt ze over een 
enorme drive en wil ze ook in haar 
nieuwe vakgebied graag de allerbeste 
worden. “Ik weet dat ik nog een lange 
weg te gaan heb, maar het begin is er!  
Ik weet al meer van SAS dan sommige 

van mijn collega’s”, lacht ze.
Van twee keer trainen per dag naar een 
kantoorbaan in de IT is een behoorlijke 
overgang, vertelt Achterberg. “Ik mis af 
en toe de structuur en de stress, werken 
naar een deadline, de spanning opbou-
wen en dan de ontlading. Hier is het 
soms wat lastig om te bepalen wanneer 
je tevreden mag zijn. Maar misschien dat 
dat straks verandert als ik meer verant-
woordelijkheid krijg en meer deadlines 
moet halen.” 

Het leukste aan haar werk vindt  
Achterberg code schrijven. Het liefst 
stort ze zich op een ingewikkelde klus, 
waar ze dagen voor moet gaan zitten. 

“Lekker pielen, googelen als je er niet 
uitkomt en als het dan uiteindelijk lukt, 
dan geeft dat zo’n kick!”

Ze mist de topsport wel, vooral het 
voortdurend bezig zijn om fit te worden 
en blijven, de structuur, het wereldje en 
ook het reizen. “Ik weet ook niet of ik 
het trek om over drie jaar rustig voor de 
buis te zitten om naar de verrichtingen 
van de Nederlandse roeisters te kijken in 
Tokio. Ik vrees dat ik tandenknarsend op 
de bank zit”, lacht ze.

Of ze de rest van haar carrière in de 
IT-branche wil blijven weet ze nog niet. 
“Ik ben het nog aan het onderzoeken, ik 
moet mijn rol ook nog vinden.” Het lijkt 
haar leuk als haar volgende opdracht bij 
een wat kleiner bedrijf is of in de 
transportbranche, omdat het daar vaak 
om meer tastbare data gaat dan nu.
Het kost haar soms moeite om de hele 
dag binnen te zitten. Vroeger was ze de 
hele dag buiten, nu zit ze hoofdzakelijk 
in het datalab achter haar computer.  
“In de zomer gaat het nog wel, want dan 
is het langer licht en kan ik op de fiets 
naar het werk of uit het werk gaan 
hardlopen, maar in de winter wordt dat 
anders…” Ze wil jonge IT’ers in ieder 
geval adviseren om te kiezen voor een 
baan waar je blij van wordt. “Dat heb ik 
ook gedaan. Doe het nooit alleen voor 
het geld!” 

CV
Chantal Achterberg (32) 
was in haar jeugd een 
succesvol zwemster, maar 
tijdens haar studie Life 
Science & Technology aan 
de TU Delft stapte ze over 
op roeien. Ze werd in 
2009 wereldkampioen op 
het onderdeel vier zonder 
stuurvrouw en prolon-
geerde die titel in 2010. 
Op de Olympische Spelen 
behaalde ze brons 
(Londen, 2012) en zilver 
(Rio, 2016). Ze studeerde 
ook nog Bewegingswe-
tenschappen en in maart 
van dit jaar startte ze als 
data-analist bij CGI.
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De carrière van
Chantal Achterberg: 

DIT VOORJAAR HAD CHANTAL ACHTERBERG OP HAAR 31E 
‘EINDELIJK’ HAAR EERSTE ECHTE BAAN. BEST ENG OM PAS 
OP DIE LEEFTIJD TE BEGINNEN EN OP TE MOETEN BOKSEN 
TEGEN STARTERS VAN BEGIN TWINTIG. “VOOR MIJN GE-
VOEL BEGIN IK HELEMAAL ONDERAAN.” MAAR IN HAAR 
LEVEN ALS TOPSPORTER HEEFT CHANTAL OOK VAARDIG-
HEDEN EN EIGENSCHAPPEN ONTWIKKELD DIE HAAR IN 
HAAR NIEUWE CARRIÈRE GOED VAN PAS KOMEN.  
door Ester Schop beeld De Beeldredaktie / Guido Benschop

Bij CGI kan ik mijn 
carrière vormgeven


