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Inleiding.
Binnen de ledencategorie “zilveren generatie” van onze alumnivereniging Principia
bestaat bij velen de wens om “nog iets met de ervaring te doen”. Voldoening en
werkplezier zijn daarbij voor de meesten belangrijker dan een marktconforme beloning.
Uitgangspunt is dat we als gezamenlijke groep een schat aan kennis en ervaring in huis
hebben, die voor anderen zeer nuttig zou kunnen zijn.
Dientengevolge is eind 2008 gestart met een nieuwe verenigingsactiviteit “Coaching,
Kennisoverdracht & Ervaringsuitwisseling”.
Expertisebank.
In totaal 43 alumni hebben aangegeven hiervoor interesse te hebben. Gezamenlijk
hebben zij een wijd spectrum van expertises en ervaringen: van technisch specialist tot
ondernemer/eigenaar/directeur van een technologie-bedrijf.
Flyer. Er is een aparte “Coaching”-flyer ontworpen. Klik hier.
Borrel.
In maart 2009 is tijdens de Principia-borrel op de UT in Enschede een presentatie (+
discussie) gegeven over het project. Er waren veel belangstellenden en het enthousiasme
van de aanwezigen was opvallend en hartverwarmend. Klik hier.
Stand van zaken.
In de 1e acht maanden van 2009 zijn er 16 vragen binnengekomen van 14 verschillende
bedrijven/instellingen. Deze 16 vragen zijn voorgelegd aan 29 alumni (dat is 71 % van
de 41 alumni die zich hebben opgegeven om mee te doen). Onze target is dan tenminste
75 % van de expertisebank minstens 1 keer per jaar een vraag krijgt.
Een vraag wordt meestal voorgelegd aan meer dan 1 expert/alumnus: dit betekent aan
(a) dat de vrager kan kiezen met wie hij in zee gaat, maar (b) dat er wellicht af en toe
iemand wordt teleurgesteld (zoals dat helaas gaat bij “sollicitaties”).
Het zwaartepunt van de vragen ligt bij MKB-bedrijven en bij starters in het oosten van
het land. Voor vijf alumni heeft dit geleid tot een meerdaagse “klus” .
Komende jaar.
Voor het komende verenigingsjaar willen we deze activiteit verder uitbouwen. Met name
de “vraag-searching” in West-Nederland verdient meer aandacht (daar wonen relatief
veel alumni). We zoeken hiervoor nog vrijwilligers. Ook zijn we in gesprek met Bekader
(alumnivereniging Bestuurskunde) voor een verbreding van de basis.
Bent u starter, MKB-bedrijf, of een andere partij die geïnteresseerd is?
Bent u een alumnus, die belangstelling heeft (en misschien mee wil doen)?
Neem contact op met een van ondergetekenden.
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