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Nederland versie 2.0 
 
In Nederland ziet de politiek de ernst niet in van de volgende problemen: 
 

• 50% van ons belastinggeld wordt uitgegeven aan zorg en uitkeringen 

• Starters kunnen geen woning vinden 

• De overheid is onnodig veel te complex en veel te duur geworden 
 
Ik vind dat dit niet normaal is en heb een visie ontwikkeld over hoe het anders en beter kan. Zodat 
alle burgers er op vooruit gaan. In mijn boek ‘Nederland versie 2.0’ geef ik heel concreet de 
oplossingen op het gebied van Onderwijs, Zorg, Wonen en Geld. 
 
Het boek Nederland versie 2.0 
 
In een interview ben ik graag bereid meer te vertellen over dit boek. 
Desgewenst stuur ik gratis een recensie-exemplaar op. 
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1965   Geboren in Den Haag 
1993  Mijn eerste echte baan na mijn studie informatica, een reis door Zuid-Amerika en 

militaire dienst. Ik behoorde bij de 10% beste academici en een glansrijke carrière lag 
in het verschiet. 

1994  Burn-out (hier was ik niet op voorbereid, maar wel veel tijd om na te denken: 
zelfreflectie, maar ook: klopt de samenleving wel?) 

1995   Uitkering (WAO, dus kleiner wonen) 
1997   Ontslag (een zware klap) 
1999  Opname psychiatrisch ziekenhuis (vanaf dit moment ging alles weer de goede kant 

uit) 
2000-2007  Periode van re-integratie: tijdelijke banen, vrijwilligerswerk en 

werkervaringsplaatsen.  
2006 Eindelijk een eigen woning gevonden en een passie gevonden: schaken 
2008   Hoera, weer een betaalde baan. Er volgde hierna nog een periode van revalidatie 
2014   Hoera, weer terug op mijn oude niveau als softwareontwikkelaar. 
2015-2019  Periode van heroriëntatie, die resulteerde in het schrijven van het boek Nederland 
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Paperback 
38 pagina’s 
ISBN: 9789402193732 
Prijs: 18,26 euro 
 
E-book 
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