
24 september 2011 

 

Geachte lezer, 

 

Middels deze weg stel ik mij graag aan u voor. Erik Bouwman is de naam, 26 jaren jong en inmiddels 

afgestudeerd in de Arbeids- en Organisatiepsychologie. Vanaf september ben ik werkzaam als 

Psycholoog bij een organisatieadviesbureau in Rosmalen, Castor fiber groep.  

 

Graag wil ik mijn kandidatuur voor lid van de Raad van Advies aan u toelichten. Ik zal mijn motivatie 

en daarnaast de reden waarom ik mijzelf een waardevolle toevoeging acht over het voetlicht brengen. 

 

Wellicht weet u het, misschien ook niet. Samen met een aantal medestudenten heb ik in het collegejaar 

2007-2008 de mogelijkheid voor het starten van een nieuwe vereniging onderzocht. In deze 

oprichtingscommissie hebben wij de eerste kaders geschetst van wat SPiN nu is. 

Het jaar daaropvolgend heb ik het voorzitterschap van het eerste vijfkoppige, toen nog fulltime, 

bestuur mogen uitoefenen. Met veel plezier, enthousiasme en toewijding hebben wij het plaatje mogen 

invullen en een prima resultaat neergezet.  

In de twee jaar hierna heb ik deeluitgemaakt van diverse commissies en taskforces. Deels omdat ik 

graag meedenk over hoe wij onszelf verder konden ontwikkelen; anderzijds ook omdat ik SPiN een 

hele leuke club vind en er graag onderdeel van uit maak.  

 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen heb ik studentenleven ingeruild voor een ander leven. Mijn drang 

om SPiN en met name het bestuur te ondersteunen is daarmee niet overgewaaid. Daarom zou ik graag 

plaatsnemen in de Raad van Advies. Ik denk dat de kennis die ik heb opgedaan, en nog steeds opdoe, 

in verschillende organen van waarde kunnen zijn. De verschillende invalshoeken die ik kan 

aanwenden zullen bij kunnen dragen aan een genuanceerd advies wanneer dit wordt gevraagd. 

 

Ik hoop dat ik u enig beeld van mijzelf hebben kunnen schetsen. Ik zal fysiek aanwezig zijn, dus u 

bent in de gelegenheid om mij vragen te stellen. 

 

Hartelijke groet, 

 

Erik Bouwman 

 

 

 


