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Salaris:  ik heb geen salaris, maar een uur- en dagdeeltarief; dit is afhankelijk van waarvoor en hoe 

lang men mij nodig heeft; mijn jaarlijks inkomen varieert en ligt binnen de bandbreedte 
van de KIVI-salarisenquete. 

 
Waarom bent u van baan veranderd? 
De afgelopen jaren heb ik een theorie en methode ontwikkeld, hoe je als mens effectiever kunt handelen en 
nog meer plezier in je werk kunt krijgen, redenerend vanuit jezelf en het metier in relatie met je omgeving: 
persoonlijke ontwikkeling dus. Daarbij heb ik een begeleidingsvorm uitgewerkt, die uiterst effectief blijkt 
te zijn, vooral bij exact denkenden, op alle niveaus. Mijn cliënt doet veel zelf, in zijn eigen tempo. Ik luister 
allen maar, oordeelloos, stel de juiste vragen, waarbij mijn cliënt zijn eigen antwoorden geeft. Ik leer te 
relativeren. Iedereen voelt zich na een gesprek weer in staat om een stap te zetten. De afgelopen jaren heb 
ik te veel mensen gezien, die gestrand of beschadigd waren in hun werk. Ik wil dat met mijn aanpak 
voorkomen. Ik zit nu in de derde en laatste fase van mijn ondernemersschap, namelijk mezelf hiermee 
aanbieden en een praktijk opbouwen. Fase een was ondernemen met geld van een ander, fase twee onder 
naam van een collectief. 
 
Waar hoopt u over tien jaar te zitten? 
In een eigen praktijk met voldoende cliënten voor drie dagen per week, mijzelf daarmee in staat stellend 
mijn methode verder te verfijnen met inzichten uit de filosofie en verschillende levensbeschouwingen, 
wellicht ook op te schrijven, aan anderen over te dragen en ook niet-betaalde klussen te doen. 
 
Wat vindt u de grootste uitvinding aller tijden? 
De gel-pen, omdat hiermee het schrijven ook echt makkelijk gaat en het ook weer leuk is om met de hand 
te schrijven. We zijn gewend geraakt aan het toetsenbord, maar de echte handgeschreven brief toont toch 
meer emotie en gevoel. 
 
Welke uitvinding is volstrekt overbodig? 
Geen enkele uitvinding is overbodig. Alleen verzinnen sommige mensen toepassingen, die anderen schade, 
verderf en verdriet berokkenen. De creativiteit van de uitvinders en ingenieurs hebben we nodig voor de 
kwaliteitsverbetering van producten, diensten en het leven. We moeten ons alleen afvragen of wij, ethisch 
gezien, alle toepassingen nu wel nodig hebben. 
 
Wat is uw grootste staaltje van technisch kunnen? 
In onze beginjaren het onderhouden van de auto. Heerlijk wanneer alles na een grote beurt weer snorde. 
 
Van welke technologische ontwikkeling verwacht u veel? 
Van elke ontwikkeling die als hulpmiddel wordt beschouwd en niet als doel. Je ziet het bijvoorbeeld aan 
het gebruik van computers en consumentenelektronica. Er is natuurlijk veel mogelijk, maar met eenderde 
van de mogelijkheden zou er waarschijnlijk veel meer worden verkocht, met name aan senioren. Nu is het 
te ingewikkeld. 
 
Welke technologische ontwikkeling baart u zorgen? 
De communicatietechnologie. Het lijkt alsof we beter zijn gaan communiceren, maar we worden echter 
allemaal afstandelijker en individualistischer. Ik zie dat we elkaar daardoor steeds minder gaan begrijpen, 
egoïstischer worden en minder van elkaar kunnen hebben. We moeten elkaar zien, meemaken, ontmoeten, 
elkaar verhalen vertellen, de non-verbale communicatie is zeer essentieel. 
 
© De Ingenieur, KIVI, november 2001 


