Erik Seveke Manager softwareontwikkeling

Voor sommigen is dyslexie een hinderlijke beperking. Dat
gold voor Erik Seveke zeker in het begin van zijn
schoolcarrière. “Maar achteraf is het vooral de stimulans
geweest om ertegen te vechten en steeds meer te willen
bereiken. Tegen de stroom en verwachting van velen in.”
Als Managing Director van het succesvolle bedrijf
GlobalOrange moet hij diep terug naar zijn jeugd. “De eerste
schooljaren waren inhoudelijk absoluut geen hoogtepunt.
Doordat lezen en schrijven in de eerste jaren van de
basisschool zo belangrijk zijn, en ik uitgerekend daar heel
veel moeite mee had, kwam ik in 1984 op het speciaal onderwijs terecht. Daarna ging ik
naar de Laurentius-mavo. Het idiote was, dat ik in alle vakken heel goed was, behalve
dus in taal. Ik verveelde me in de lessen, stak er weinig op, en was vooral heel koppig en
gefrustreerd over mijn situatie. Ik had geen hekel aan school, maar taal vond ik niet leuk
want ik werd voortdurend geconfronteerd met wat ik niét kon. Dat stimuleert niet echt.”
Doordat de resultaten voor zijn overige vakken bijzonder goed waren, maakte Erik de
overstap naar Markenhage. “Ik had nauwelijks medewerking van mijn vorige school ,
maar wilde zelf graag. Ik was het gewoon zat om ondergewaardeerd te worden en had
een enorme drive om meer te bereiken. Zo kwam ik op de Havo terecht en voelde me
meteen thuis. Er was een heel goede sfeer en ik kende een aantal medeleerlingen.
Gelukkig had ik een vakkenpakket waar weinig talen in zaten en veel exacte vakken waar
ik geen enkele moeite mee had. Na een half jaar mocht ik zelfs door naar het Vwo. Ik
ben met erg hoge cijfers geslaagd. Ik denk met veel plezier aan Markenhage terug, ook
aan de Kul.”
Na Markenhage ging Erik naar TUDelft scheikundige technologie studeren. Daarnaast
deed hij er de deeltijdstudie Economie in Rotterdam bij. “Ik heb vervolgens 8 jaar bij
ABNAmro in Amsterdam gewerkt op de strategieafdeling. Daar kreeg ik de smaak te
pakken om samen met een oude studiegenoot een eigen IT-bedrijf te beginnen in
softwareontwikkeling.
Dat is in een paar jaar wereldwijd uitgegroeid en dat is geweldig om mee te maken.
Ik heb nu geen hinder meer van mijn dyslexie, want ik heb een prima secretaresse.
Alleen mijn gedrevenheid om steeds meer te bereiken heb ik eraan overgehouden. Is het
toch nog ergens goed voor geweest!”

