
  
Wie Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Wat Universitair hoofddocent Financiële Markten & Toezicht aan de Rechtenfaculteit 

van de Erasmus Universiteit, auteur en publicist. Waar Erasmus Universiteit Rotterdam. Opleiding Financiële 

Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Carrièreverloop Begonnen bij Rabobank International als 

management trainee. Daarna  naar  Rabo Corporate Finance en in positie doorgegroeid tot Vice Pesident Project Finance. 

Intussen drie kinderen gekregen, in 1998, 1999 en 2000. Ik mocht drie dagen gaan werken en ik had het enorm naar 

mijn zin bij Rabobank, maar ik wilde weer de verdieping in én ik wilde altijd al promoveren. Ik ben als universitair docent 

naar Erasmus Universiteit gegaan en heb mijn tijd verdeeld tussen doceren en promotieonderzoek. Uiteindelijk ben ik 

gepromoveerd, raakte betrokken bij het Nationaal Commissarissen Onderzoek, ik heb in de Female Board Index in kaart 

gebracht dat raden van bestuur en van commissarissen nog altijd mannenbolwerken zijn en ik heb samen met Marike 

van Zanten het populair wetenschappelijke boek Topvrouwen geschreven. Tevens heb ik heb een Commissariaat bij de 

Beleggingsfondsen van ASN Bank. Invulling werkweek Ik werk vier dagen uitgesmeerd over 7 dagen. Ik heb veel 

deadlines, ik heb het gevoel dat ik van deadline naar deadline werk, het gaat maar door, maar dat heeft ook te maken met 

het feit dat ik zoveel dingen leuk vind. Ik zeg snel ja als iemand vraagt ‘zullen we dat samen schrijven of onderzoeken.’ Ik 

houd regelmatig voordrachten over een bepaald onderwerp, ik publiceer veel met het oog op mijn gewenste professoraat 

en ik vervul, zoals gezegd, een commissariaat. Meest aantrekkelijke aan functie Ik vind het erg leuk om ergens 

helemaal in te duiken, wat dat betreft ben ik een specialist en geen generalist. Elk college kun je in deze dynamische 

tijden beginnen met een publicatie uit het Financieel Dagblad en ik vind het erg leuk om met enthousiaste leergierige 

studenten om te gaan. Ook waardeer ik mijn flexibele werkomgeving, 

dat creëert loyaliteit. Ik werk ook ’s avonds en in het weekend, maar ik 

kan ook een keertje eerder naar huis gaan als ik iets met de kinderen 

moet doen bij voorbeeld. Dat geeft een heel positieve draai aan je 

werk en motiveert enorm. Ik geloof echt in het nieuwe werken, voor 

vrouwen én mannen. Tip(s) voor vrouwen die aan het begin 

van hun loopbaan staan Trek je eigen plan. De maatschappij heeft 

overal een mening over, zeker over vrouwen die werken. ‘Je bent een 

slechte moeder omdat je werkt, je doet je werk niet voor 100% omdat 

je ook moeder bent, je man is een watje als hij ook voor de kinderen 

zorgt’, als je er gevoelig voor bent wat anderen van jou vinden, dan heb 

je het zwaar. Kies ergens voor, sta erachter en ga ervoor, ongeacht 

wat mensen  vinden. Een andere tip zou zijn ‘regel het goed’. Zeker als 

je kinderen krijgt. Bezuinig niet op het inschakelen van hulp. Quality 

time met je kinderen is het allerbelangrijkst en laat de boodschappen 

dan lekker bezorgen, laat je huis schoonmaken, neem oppas, investeer 

daarin. Je kunt nog beter bezuinigen op je vakantie dan op je dagelijkse 

hulp in huis, want die rust in je hoofd heb je nodig om goed te kunnen 

functioneren. Als je het gevoel hebt dat je in alles perfect moet zijn, dat 

houdt niemand vol. Je moet keuzes maken. Prettige karaktertrek 

Ik kan goed mijn eigen plan trekken. Niet dat ik me niets aantrek van 

wat mensen zeggen maar ik neem een besluiten op basis van wat ik 

wil en hoe ik het wil invullen en dan laat ik me niet uit mijn evenwicht 

brengen. Trots op Ik ben nog steeds heel trots op mijn promotie. 

Toen het dichtbij kwam kon ik er van dromen en nog altijd denk  ik wel 

eens ‘OOh wat knap dat ik dat gedaan heb!’ Ook bij de Rabobank als ik 

samen met juristen en fiscalisten ingewikkelde transacties bedacht, dat 

vond ik geweldig!  Ook geeft het me een goed gevoel te merken dat 

je mening gewaardeerd wordt, dat je autoriteit wordt op een bepaald 

gebied, dat maakt trots. Werk is ook een beetje hobby en soms vind ik 

dat een beetje triest van mezelf. Gelukkig heb ik wel een sociaal leven 

hoor. Ik houd van uit eten gaan en van koken en met vrienden eten. 

En ik ga graag met vriendinnen een weekend weg en winkelen, want 

ik ben dol op winkelen. Maar goed, ik heb dus ook geen moeite met 

de combinatie werk /privé. Carrièrewensen? Ik heb zelf de ambitie 

om hoogleraar te worden binnen niet al te lange tijd en daar werk ik 

nu ook voor. Ambitie is ook wel eens lastig. Als je geen ambitie hebt 

zou het leven op veel vlakken een stuk eenvoudiger zijn, maar het is 

ook een karaktertrek die veel voldoening kan geven. Ik zou er nog wel 

een commissariaat bij willen om de voeling met het bedrijfsleven te 

houden. En een beetje meegenieten van de kick van grote deals doen. 

De combinatie van wetenschap en praktijk spreekt mij enorm aan, ik zou 

heel graag die twee werelden combineren in mijn werk.
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