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Afmelden voor deze nieuwsbrief?
Aan- en afmeldingen voor deze digitale nieuwsbrief kunnen gedaan worden door te
mailen aan: alumni.psy@rug.nl o.v.v. naam en e-mailadres.
Lid worden van de Groninger Alumnivereniging Psychologie?
Deze nieuwsbrief wordt gestuurd aan alle alumni psychologie waarvan bij de
alumnivereniging een e-mail adres bekend is. Wanneer u lid wilt worden van deze
vereniging kan dat via www.rugpsychologie-alumni.nl of door contact op te nemen via
alumni.psy@rug.nl.
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Agenda
Vrijdag
Vrijdag
November

10 juni:
Lunch
13.00 Het Heerenhuis, Groningen
9 september Lunch
13.00 Het Heerenhuis, Groningen
2011
VIP Lustrum Nog niet bekend

Oproep ledenwerving
Kent u andere alumni van de RuG-psychologie opleiding? Nodig ze uit om lid te
worden. Een persoonlijke uitnodiging werkt vaak het beste om iemand te interesseren
voor de vereniging! Lid worden kan via onze website www.rugpsychologie-alumni.nl of
door contact op te nemen via alumni.psy@rug.nl.
Lunches
Iedere tweede vrijdag van de maand om 13.00 uur lunchen alumni gezamenlijk in het
Heerenhuis, Spilsluizen 9. Opgeven is niet nodig (maar mag natuurlijk wel - via
alumni.psy@rug.nl). De lunches zijn een gelegenheid voor alumni om in contact te
komen met elkaar en met het bestuur van de alumnivereniging. We zijn meestal met 612 personen. De volgende lunches zijn op: 10 juni en 9 september. In juli en augustus
slaan we de lunches over in verband met de zomervakantie.
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Alumni Psychologie aan de Rug: wie zijn dat?
Iedereen die afgestudeerd is binnen de psychologie (bachelor/ master/ kandidaats/
doctoraal/ post doctoraal) is automatisch alumnus, de adresgegevens van alumni
worden zo goed mogelijk bijgehouden door een centraal bureau van de universiteit.
Van bijna 5000 alumni psychologie is een postadres bekend. Het totale aantal
afgestudeerde psychologen aan de Rug is echter nog groter. Niet iedereen die
afstudeert als psycholoog is automatisch lid van de GAP. Om lid te worden moet u zich
expliciet opgeven. De GAP kent:
Leden
Leden zijn alumni die expliciet aan hebben gegeven lid te willen worden, zij hebben
zich schriftelijk of elektronisch aangemeld, zij betalen contributie (€10 per jaar), hebben
stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en krijgen korting bij activiteiten.
Momenteel (juni 2011) heeft de GAP 132 leden.
Belangstellenden en ‘overige’ alumni
Belangstellenden zijn alumni die voor het bestaan van de vereniging aangegeven
hebben interesse te hebben bij de vereniging maar die na de oprichting nooit de stap
hebben gezet om lid te worden (dit zijn er ongeveer 250) deze alumni ontvangen
uitnodigingen voor activiteiten en ontvangen 4 maal per jaar een nieuwsbrief. Overige
alumni zijn alle alumni waarvan een post- of e-mailadres bekend is. Zij worden via de
e-mail benaderd met aankondigingen van activiteiten en bij uitzondering (bijvoorbeeld
een lustrum) via de post. Alumni die bij de VIP op de lijst staan om benaderd te worden
over alumni activiteiten krijgen ook post. Vanaf 14 mei jongstleden vervult een lid van
het VIP bestuur ook een bestuursfunctie bij de GAP (zie ook de notulen van de
algemene ledenvergadering vanaf p.7)
Groninger Alumnivereniging Psychologie digitaal
-

Website: www.rugpsychologie-alumni.nl
Facebook: ‘Groninger Alumnivereniging Psychologie’
LinkedIn: ‘Groninger Alumnivereniging Psychologie’

Via deze drie kanalen kunt u met ons in contact komen als alumnus psychologie.
Neem vooral een kijkje! Via de website kunt u ook lid worden van de Groninger
Alumnivereniging Psychologie.
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Oproepen en uitnodigingen VIP (studievereniging psychologie)
Lustrum VIP
Dit jaar zal de VIP, Studievereniging Psychologie Groningen haar zesde lustrum
vieren. Het belooft een jaar vol leuke activiteiten te worden met een heuse
lustrumweek in november. In deze week zal er ook een activiteit georganiseerd worden
voor alumni. De invulling van de week is nog niet bekend, maar wanneer er meer
informatie is, wordt u hierover geïnformeerd.
Gezocht: Enthousiaste sprekers
Het commissiejaar van de VIP is in december begonnen en inmiddels zijn de
commissies druk bezig. Voor verschillende activiteiten zijn sprekers nodig. Zo worden
er carrièreavonden georganiseerd in verschillende richtingen, worden er lezingen
gehouden over uiteenlopende thema’s en worden er workshops georganiseerd. Vindt u
het leuk om te vertellen hoe u aan een baan gekomen bent of geeft u een leuke
workshop? Neem dan contact op met vip.gmw@rug.nl en misschien kunt u komen
spreken op een VIP-activiteit!
Column door Peter Bügel: Nadenken
Eén van de meest wonderlijke eigenschappen van de mens is zijn vermogen zichzelf
voor de gek te houden. Zo is het heel gewoon dat mensen zichzelf eigenschappen en
capaciteiten toedichten, die ze in het geheel niet bezitten. Wanneer iemand de vaste
overtuiging zou zijn toegedaan dat hij vloeiend Russisch sprak, terwijl hij uitsluitend de
woorden 'njet', 'da' en 'vodka' machtig was, zou hij voor een pathologische fantast
gehouden worden. Het vervelende is nu, dat behoudens een handjevol psychologen,
die er voor doorgeleerd hebben, iedereen in die categorie valt.
Om te beginnen is vrijwel iedereen van mening dat hij over dingen kan nadenken,
terwijl een eenvoudige proefneming aantoont dat dit niet zo is. Ga rustig zitten en
bedenk wat je zou gaan doen wanneer je 10 miljoen euro zou winnen. Je zult merken
dat je gedachten al na een minuut afdwalen. En dat was dan ook nog bij een leuk
onderwerp. Mensen kunnen niet nadenken. Van denken kom je vanzelf bij gedrag.
Zegswijzen als 'daar heb ik over nagedacht' of 'dat was een bewuste keuze van me',
zijn misleidend. Mensen kunnen niet alleen niet nadenken, ze kunnen ook niet doen en
beslissen op grond van bedoelingen, wensen en overtuigingen. Daar komt bij dat het
bestaan van een continu 'ik' een illusie is. In ons brein huist een Poolse landdag waarin
dan weer de één en dan weer de ander over het rumoer tracht heen te schreeuwen.
Waar mensen wel heel goed in zijn, is het verzinnen van interpretaties achteraf. Ze zijn
er zo goed in, dat ze er zelfs zelf in geloven. Sommigen willen ons zelfs doen geloven
dat hun gedrag tot stand kwam op grond van waarden en normen, die ze 'principieel'
van belang achtten. Allemaal onzin. Waar het gedrag van de mens door bepaald wordt
is raadselachtig. Op hersenscans is allerlei voorbereidende hersenactiviteit zichtbaar,
voordat de proefpersoon zelf zich bewust is van een voorgenomen handeling.
Dit alles voert tot een laatste verzinsel: de zogenaamde zelfkennis. Door diep in
zichzelf te schouwen, zo gaat deze fantasie, leert de wijze wie hij is. Merkwaardig,
iedereen weet dat beschouwing van het innerlijk leven niet meer oplevert dan het
bewustzijn van een tamelijk ongestructureerde stroom gewaarwordingen. Daar valt
weinig zelfkennis uit te peuren. In werkelijkheid leer je jezelf op dezelfde manier
kennen als anderen. Door te kijken naar je eigen gedrag. Door oplettend te volgen hoe
je handelt en reageert op situaties, leer je jezelf kennen. Om iets over jezelf te leren,
moet je letten op wat je doet. Alleen gaan zitten nadenken over jezelf leidt in het beste
geval tot slaperigheid.
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Alumnidag 2011 binnen, langs en aan de Diepenring
Het jongste en het oudste lid van de alumnivereniging aanwezig op de alumnidag (het
bestuur uitgezonderd). Yvonne A.B. Buunk-Werkhoven en
Justus Verster.
Wat waren de drijfveren van de GAP leden en de psychologie alumni die (nog) niet lid
zijn van de vereniging om op 14 mei jl. naar Groningen af te reizen? Op associatieve
wijze doen het jongste én het oudste alumnilid verslag van diverse beweegredenen en
mogelijk komt daarmee het ervaren generatieverschil tot zijn recht...
In elk geval zal Justus als oudst aanwezige het snel en goed geschreven
verslag van Yvonne aanvullen met enkele opmerkingen die behalve vertraging
misschien ook enige verdieping kunnen aanbrengen, zoals twee ogen dat ook
doen door uit een verschillende richting naar iets te kijken.

Startpunt van de stadswandeling. Foto: Lony Emmen, © 2011.

De dag startte met een stadswandeling onder leiding van Paul Passchier. Een
algemene impressie van hem over het rondleiden van alumni psychologen was dat een
actieve zoektocht naar drijfveren uitmondde in gezellige onderlinge gesprekken. Dit in
tegenstelling tot een groep leerkrachten uit de provincie, die juist in stilte hun
associaties verwerkten. W.F. Hermans is mij bekend van het boek ‘onder professoren’
en Heymans associeer ik met het 100 jaar psychologiefeest en het gebouw aan de
Grote Kruisstraat…
Helaas was ik pas om half tien wakker zodat ik slechts in gedachten aan deze
onderhoudende wandelpret deel kon nemen. Ik begrijp dat voor Paul de
diepenring een andere verdieping betekent dan die in Aristoteles’ syllogismen
die wij indertijd bestudeerden. Heymans is voor mij de leermeester van
Brugmans, die mijn eerste leermeester was. Werkman wiens werkpand ook
werd aangewezen herinnert mij aan de oorlog, toen de joden het slachtoffer van
de Nationaal Socialisten waren, met alle ellende van dien. Het is te hopen dat
wij kunnen voorkomen dat de moslims in onze dagen eenzelfde lot zullen
ondergaan.
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Publiek tijdens de lezing van Eline Vissia. Foto: José Piest, 2011.

Na de ALV (Notulen vanaf p.7) sneed Eline Vissia een discussie aan over
Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) als mogelijk een van de meest controversiële
psychiatrische diagnoses. Globaal bestaan er twee visies over het ontstaan van DIS:
de iatrogene- en de traumatogene visie. De eerste stelt dat DIS kan ontstaan door
(suggestieve) psychotherapie en de creatie van valse herinneringen, terwijl in de
andere visie DIS wordt beschouwd als ernstige vorm van posttraumatische stress
stoornis (PTSS) ontstaan door vroegkinderlijke, chronische traumatisering. Met een
nieuwe fMRI-studie worden beide getoetst, waardoor er hopelijk meer kennis komt over
de etiologie en biologische basis van DIS...
Kennelijk heeft Yvonne er meer van begrepen dan ik in de gauwigheid heb
kunnen opnemen. Gelukkig kan ik alles nog eens nalezen op de mail die ze ons
toestuurde voor dit verslag. Interessant is dat lokalisatie van
hersenverschijnselen uitkomst moet en kan bieden, dat is echt een totale
verbetering in vergelijking met vroeger onderzoek.
Lilian Eggens stelde conform haar proefschrift dat naarmate het sociale netwerk van
studenten groter is, er minder kans is op studievertraging. Echter, als in het sociale
netwerk meer ‘ouderen’ zitten, dan is de kans op studievertraging groter. Nader
onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de samenwerking van de GAP met de
studievereniging psychologie (VIP) bevorderlijk is voor beide partijen…
Ik herkende deze studie als één uit een lange serie onderzoeken die ook in mijn
tijd al voort stroomde. Het probleem is om tot een samenvattend inzicht te
komen met een algemeen beeld van de mens.
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Deelnemers aan workshop conflicthantering. Foto: José Piest, 2011.

Tijdens de workshops werd er beroep gedaan op actieve participatie van de
deelnemers. Marian Nijlunsing vertelde over conflicthantering; niet alleen over de
theorie, maar vooral over het nut ervan, en dat er 5 stijlen zijn. Testjes werden (zonder
dat er conflicten ontstonden) met de buurman en buurvrouw besproken. Nicole Wever
testte groepsgewijs de culturele competentie; de gemiddelde groepsscore was 67,
opgebouwd uit de onderdelen culturele empathie (75), openmindedness (56) en
sociale identiteit (62). Dit is een relatief hoge score, die misschien verklaard kan
worden uit de belangstelling voor het onderwerp. Misschien zou de andere groep lager
scoren, daar hun voorkeur uitging naar de workshop conflicthantering...
Ook mijn belangstelling ging uit naar de interculturele competentie omdat het
misschien kan bijdragen tot iets meer inzicht in de interculturele problematiek
die ons land voor mijn gevoel in zijn vaste greep heeft.
Gelukkig werd er tijdens de borrel niet geslurpt en ontstonden er geen conflicten...
Ik heb dat niet kunnen controleren, noch eraan bijdragen omdat het inmiddels
mijn tijd was geworden, zodat ik voortijdig in de bus naar Roden gestapt ben om
over alle indrukken nog wat na te kunnen rumineren.
Tot slot, er is nog geen alumnilied: wie o wie stelt zich het bedenken van een lied ten
doel en reist om die reden voor GAP volgend jaar naar Groningen af? Dit is geen
GRAP, want Groninger Reünisten en Alumni Psychologie zijn van harte welkom op de
alumnidag 2012.
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Notulen GAP alumnidag 2011
Aanwezig:
Marian Nijlunsing, Frits Visser, Anouk Douma, Sandra Meijers, Matty Siersema, José
Piest, Sanne Gerrits, Pierre Cavalini, Paul Passchier, Theo van Mourik, Gerard Kern,
Corrie Meesters, Maarten Goeman, Mirjam Mulder, Ina Punt, Bert van Raalte,
Annemiek Sinnema, Lucette Teurlings, Yvonne Buunk-Werkhoven, Josephine Grol,
Dick Jeronimus, Luc van der Nat, Hans Otto, Justus Verster, Otto Wiersma, Marjan
Zwering en Aukje Busser Tijmstra.
Enkele van de hierboven genoemde aanwezigen zijn geen lid van de GAP, zij mochten
deelnemen aan de vergadering maar hadden geen stemrecht.
Opening
Marjan Nijlunsing opent de vergadering om 13.02 uur.
Notulen 2010
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Jaarverslag voorzitter
Marjan Nijlunsing vertelt over de activiteiten van de GAP: In de nieuwsbrief die
ongeveer vier keer per jaar verstuurt worden, staan activiteiten, columns en andere
informatie. Elke twee vrijdag van de maand vindt er een alumnilunch plaats in het
Heerenhuis. Daarnaast wordt er een alumnidag georganiseerd. Er is een keer een
alumniborrel geweest, deze borrel vond plaats in café de Sleutel.
Daarnaast is er een linkedIn groep voor de alumni psychologie. Deze groep was eerst
alleen toegankelijk voor leden van de GAP, en is nu ook toegankelijk voor alle alumni.
De nieuwe kandidaten voor de bestuursfuncties worden voorgesteld:
Pierre Cavalini:
Kandidaat algemeen bestuurslid
José Piest:
Kandidaat penningmeester
Sanne Gerrits:
Kandidaat bestuurslid namens de VIP
Anouk Douma, penningmeester:

Financieel jaarverslag

Financieel overzicht GAP oprichting tot en met 04-04-2011
Alle vermelde bedragen zijn in euro's.

7 › 10

Inkomsten op betaalrekening
startsubsidie
contributie 2009
contributie 2010
contributie 2011
alumnidag 2010
Totaal

230.00
790.00
975.00
5.00
300.00
2300.00

Balans GAP op 04-04-2011
Contant
Betaalrekening
Spaarrekening

0.00
292.09
1300.00

Uitgaven op betaalrekening
betaalpakket
kamer van koophandel
debetrente
alumnidag 2010
spaar
Totaal

177.89
52.78
0.39
476.85
1300.00
2007.91
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Verslag kascommissie
Theo van Mourik, namens de Kascommissie waar hijzelf en Christiane de Lange in
zaten. Alles wordt goed bevonden. Er zitten geen fouten in de balansen en de
rekeningen. Er is één lid dat in 2010 per ongeluk €15,- contributie heeft betaald in
plaats van €10,- (vandaar de €5,- die geboekt staat als contributie 2011).
De vergadering verleent decharge aan de Penningmeester.
De nieuwe leden van de Kascommissie voor het lopende jaar zijn: Theo Mourik en Siet
Bootsman. Daarnaast zal Matty Siersema reserve zijn. De leden worden aangenomen
door de Algemene Leden Vergadering.
Voorstel samenwerking GAP met VIP
Voorstel: het bestuur van de GAP wordt uitgebreid met een lid uit het VIP-bestuur.
Sanne Gerrits legt uit: de VIP is de studievereniging van psychologie. De VIP heeft ook
een bestand van oud-leden. Verder is ook iedereen die een bachelordiploma heeft
alumnus.
Anouk Douma legt uit: Niet-alumni kunnen bijzonder lid worden van de GAP na
goedkeuring door het bestuur. Zij kunnen bestuurslid worden als ze daartoe tijdens een
algemene ledenvergadering worden verkozen. Er komt geen GAP-lid in het VIPbestuur, omdat dit een heel ander soort bestuur is (zeer actief, bijna dagtaak).
Bestuursverkiezing
Alle voorgestelde nieuwe bestuursleden worden bij acclamatie verkozen.
Er is een bedankje voor de oud-bestuursleden Marjan Nijlunsing en Matty Siersema.
Marian Nijlunsing neemt afscheid en bedankt voor de leuke tijd. Ze geeft Anouk Douma
een groot compliment. Daarnaast neemt Matty Siersema ook afscheid en bedankt ook
voor de leuke tijd.
De nieuwe samenstelling van het bestuur is:
Voorzitter:
Anouk Douma
Secretaris:
Frits Visser
Penningmeester:
José Piest
Contact VIP:
Sanne Gerrits
Webmaster:
Sandra Meijers
Algemeen:
Pierre Cavalini
Anouk neemt de voorzittersfunctie tijdens de vergadering over.
Oproepen
Zoek een nieuw GAP-lid! Hiervoor zijn aanmeldformulieren rondgedeeld. Kan ook via
de website:
http://www.rugpsychologie-alumni.nl/
Bijdragen aan de nieuwsbrief zijn gewenst:
Respons: Yvonne en Justus (jongste en oudste aanwezige alumnus buiten het
bestuur) schrijven samen een verslag over de alumnidag.
Voor op de website van de opleiding psychologie zijn interviews met afgestudeerde
psychologen gewenst. Hiervoor hoeft men niet ‘klassiek psycholoog’ te zijn. Vijf
aanwezige alumni melden zich aan.
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WVTTK en rondvraag
Gerard: kunnen er ook activiteiten gepland worden meer op het eind van een dag voor
mensen die verder af wonen?
Anouk Douma: Er worden borrels gepland, eind van de middag.
Alumnus*: wie is beschikbaar voor studenteninterviews voor vak “psychologen in het
wild”(??) over je loopbaan? 2 alumni melden zich aan.
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Alumnus*: kan de ledenlijst op de website?
Anouk: wordt aan gewerkt, we moeten eerst schiften wie er wel/niet op wil.
Alumnus*: Uitnodigingen versturen voor de Linkedin groep?
Sandra: kan niet zomaar via Linkedin, komt wel weer in de nieuwsbrief en via
facebook.
Alumnus*: Kan er meer toegankelijkheid komen bij LinkedIn? En krijgen GAP leden
ook een uitnodiging voor deze groep?
Sandra Meijers: eerstegraads contacten kunnen uitgenodigd worden voor de LinkedIn
groep.
Alumnus*: Jullie hebben alle e-mailadressen van alumni. Jullie kunnen hen een mail
sturen met een uitnodiging voor de groep.
Anouk Douma: In de nieuwsbrief van juni zal dit nogmaals genoemd worden.
Matty en Sandra : Paul, bedankt voor het verzorgen van de drijfverenwandeling.
Paul Passchier: Het GAP heeft een verbinding gemaakt met de VIP, en hiermee de het
contact gelegd met studenten. Daarnaast is er nu een website. Complimenten voor het
bestuur, de actiepunten zijn gerealiseerd.
* excuses, wij hebben niet van alle vragen goed bijgehouden door wie ze gesteld zijn.
Waar we niet weten door wie een vraag gesteld is staat ‘alumnus’ in plaats van een
naam.
Sluiting
Anouk sluit de vergadering om 13.47 uur.
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Geef de pen door - Carrièrebeschrijving Frits Visser
Carrière, ofwel: loopbaan, mijn loopbaan. Een stukje over mijn loopbaan als alumnus
psychologie.
Best leuk, een stukje schrijven over mijn loopbaan als alumnus psychologie. Die pas
op mijn 44ste begon, want toen studeerde ik af als klinisch psycholoog.
Er ging een wereld voor mij open! Een wereld die zat te wachten op een
briljante net afgestudeerde 44-jarige doctorandus klinische psychologie zonder
werkervaring… Nou, nee dus. De wereld zat niet te wachten, die draaide gewoon door,
ook toen al zonder speciaal TV programma. Ìk zat te wachten, op die droomcarrière.
Voordat ik een ons woog kwam ik tot inzicht dat dit het niet zou worden. Ik was
klinische gaan studeren in de overtuiging dan als therapeut te kunnen werken, een tak
van sport waar ik zelf daarvoor de zoete vruchten had geproefd. Idealisme dus, maar
weinig realisme. Een vak als beroepenoriëntatie was er toen nog niet, en pas in mijn 2e
of 3e studiejaar kwam ik er achter dat ik na mijn afstuderen nog helemaal niets voor
zou stellen qua therapeut-zijn, afknappertje dus.
Gelukkig bleek er nog een mooie ontsnappingsroute te zijn: op het juiste
moment verscheen aan de horizon het fonkelnieuwe beroep van eerstelijnspsycholoog,
en omdat het zo nieuw was, waren er nog geen hoge drempels opgeworpen om
nietswaardige nieuwkomers de toegang tot het wenkend carrièreperspectief te
bemoeilijken. Mijn doctoraal, aan te vullen met 60 uurtjes supervisie, was genoeg en ik
kon onder supervisie direct starten!
Hoogezand, here I come! Foldertjes gemaakt, huisartsen bezocht,
praktijkruimte geregeld, ik was praktijkhouder! Wat mooi… en: wat rustig… Netwerken
is toch ook een vak, wat je als ex-beroepswerkloze niet direct onder de knie hebt. En
een alternatieve presentatiewijze, samen met mijn partner/yogalerares bleek niet
helemaal de juiste gevoelige snaar te raken bij de plaatselijke huisartsen. En het vrijwel
gelijktijdig open gaan van een locale Riagg-vestiging met zonder wachtlijsten hielp ook
al niet…
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Toch heb ik geleidelijk mijn praktijk uitgebouwd, dank zij vergoedingsregelingen
in de sfeer van de aanvullende verzekeringen op basis waarvan mensen zich mijn
kunsten wel lieten aanleunen. Ook kon ik op freelance basis wat bij beunen bij
bevriende praktijken in Oost-Groningen. Al met al lukte het mij om uit de bijstandswet
op te rijzen tot een zelfstandig ondernemer, apetrots dus!
Zo leek het er op dat ik nog een jaartje of tien door zou kunnen en zelfs wat
pensioen opbouwen. Maar mijn lichaam besliste toch anders. Uitputting, burn-out dan
wel iets onopgemerkts onderhuids leidde tot dusdanig verval van energie dat ik na 9
jaar mijn praktijk weer moest staken. Tijd voor een nieuwe carrièrewending, wat toch
weer prettig is voor de lezer dezes…
Ik besloot mijzelf tot uitvinder uit te roepen. Een aangenaam geheel vrij beroep,
waarvoor ik niets anders hoefde in te brengen dan één of meer handige vindingen. En
die had ik wel. Van een handige douchestang tot een nieuw soort sluiting, talloze
fantastische ideeën warrelden voor mijn geestesoog. En ik kan U vertellen: er bestaat
een heuse vereniging van en voor uitvinders, de NOVU. Met hulp van deze uitstekende
club ben ik toch een heel eind gekomen, diverse ideeën heb ik tot vindingen uitgewerkt
(de uitleg van het verschil tussen beide zal ik u maar even besparen) en enkele
gepatenteerd en zelfs de interesse van bedrijven mee weten te wekken. Helaas is het
daarbij gebleven. Er bleken nog weer andere overwegingen mee te spelen voor
fabrikanten, die heel begrijpelijk zijn, maar voor een eenvoudige uitvinder wel nieuwe
barrières opwierpen: Marktontwikkelingen, trends, modes die dan net weer een andere
kant opgaan waarin de vernieuwing van de vinding weer geheel irrelevant blijkt.
Na een aantal interessante maar inkomstenloze jaren leek het toch verstandig
deze weg niet te vervolgen: beter ten halve gekeerd dan ten hele failliet… Wat nu?
Mijn carrièretip voor de jonge lezertjes: als je helemaal niets meer weet, wordt dan
gewoon coach! Een beroep dat al even vrij is als het uitvinden. Spijker een bordje
“coach”op je deur, richt een spreekkamer in, et voilá! Loopbaan- en levensloopcoach
noem ik mij nu, sinds tweeënhalf jaar. En waarachtig, sinds begin dit jaar kan ik er van
rond komen. Vele malen sneller dan bij mijn praktijk als eerstelijnspsycholoog.
Oefening baart kunst dus. Is het toch allemaal nog goed gekomen, een jaar voor mijn
AOW…
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