
 

 

Erik Jung – lid Raad van Toezicht 
 

 
 Ik ben geboren in Amstelveen en in Alphen aan den Rijn 
opgegroeid. In 1966 kwam ik in Alphen Noord (nu Ridderveld) 
wonen. Er stonden bijna geen huizen en helemaal nog geen 
scholen. In 1988 werden de eerste basisscholen in Ridderveld 
geopend. Zelf heb ik nooit op het Ashram gezeten. Mijn zus en 
vrouw wel. Daarom kwam ik vroeger wel op de legendarische 
schoolfeesten. Ook twee van mijn drie dochters hebben hun 
diploma’s op het Ashram gehaald. Alle drie zijn inmiddels in het 
bezit van een hbo-diploma en hebben een leuke baan. 
Ikzelf ook trouwens.  

 
Een korte periode heb ik bij een grote landelijke aannemer gewerkt en in 1986 ben ik bij Alphaplan 
gaan werken. Ik reageerde op een piepkleine advertentie voor een bouwkundig medewerker en 
werd direct aangenomen. Samen met mijn vrouw ben ik in de Grevelingen gaan wonen, ongeveer 
naast het Ashram College. Alphaplan groeide hard. Ik werd al snel hoofd van de 
bouwkostenafdeling en kwam in het managementteam. In 1994 nam ik samen met een collega de 
aandelen over van de oprichter. Ik was toen 34 jaar. In 2013 heb ik ook de aandelen van mijn 
compagnon overgenomen. In de crisis zijn we fors gekrompen maar inmiddels hebben we alweer 
bijna 60 medewerkers. Alphaplan werkt voor woningcorporaties, gezondheidszorg, overheid en de 
onderwijssector. Alphaplan begeleidt voor veel schoolbesturen de nieuwbouw of verbouw van 
schoolgebouwen. Dat zijn fascinerende processen en trajecten. Toen ik getipt werd over een 
vacature voor leden van de Raad van Toezicht van het Ashram College hoefde ik niet lang na te 
denken. Het enige offer dat ik moest brengen was dat mijn bedrijf nu niet voor het Ashram College 
mag werken. Aangezien we nu een goedgevulde orderportefeuille hebben, is dat geen probleem. Ik 
kan het schoolbestuur nu objectief adviseren over de voorgenomen bouwplannen. Ik ben mij 
bewust dat de school nu een moeilijke tijd doormaakt en dat er veel werk te verzetten is. Juist die 
uitdaging spreekt mij aan. Ik hoop een rol te kunnen spelen bij het gezond en vitaal maken van het 
Ashram College. 
 


