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CURRICULUM VITAE 
 
Naam:   Adrianus Michaël van Merkerk (Arjun) 
Adres:   Sneevlietstraat 32 

   8015 AJ   Zwolle 
Telefoon:   06 46 025 637 

E-mail:   a.vanmerkerk@prodeon.nl 

Geboortedatum: 05-06-1963 
Burgerlijke staat: getrouwd met Evelien Top, 

2 dochters (Annemieke en Myrthe) 
Interesses: Gezin, sport, muziek, spiritualiteit. 

 

Opleidingen :  

• HEAO-be (juni 1985) 

• HTS-bedrijfskunde (juni 1989) 

• Module marktonderzoek Open Universiteit (maart 1995) 

• Managementtraining REDDIN (maart 2003) 
 

Werkervaringen: 

• Oktober 1985 – maart 1991 bij Philips op diverse locaties (Heerlen en Apeldoorn) in diverse 
administratieve functies. Laatste 1,5 jaar deel uitgemaakt van de ondernemingsraad. 

• April 1991 – maart 1997 bij IJsselmij (later EDON) in Zwolle eerst als bedrijfseconomisch 

medewerker, later als portfolioanalist bij EDON belast met onder andere de voorbereiding en 
bewaking van elektriciteitsinkoop- en verkoopcontracten, onderzoek (laten) verrichten naar 

elektriciteitsverbruikspatronen, effecten van tariefexperimenten en het ontwikkelen van 

voorspellingsmodellen. 

• April 1997 – maart 2001 bij GfE energy management (hoofdkantoor Rotterdam) als adviseur 
energiekostenoptimalisatie. Verantwoordelijkheden: het begeleiden van een 20-tal grote 

industriële klanten bij de optimalisatie van energiekosten. Aspecten daarbij: formuleren van 
passende inkoopstrategieën, onderhandelingen met energieleveranciers, evaluatie rapportages 

(laten) maken, projectcoördinatie binnen de GfE-organisatie. 

• April 2001 – maart 2005 bij Energiebedrijf.com (nu OXXIO) eerst als inkoopmanager en lid MT 

en de laatste 2 jaar als controller o.a. ter voorbereiding van een beursgang. 

• In maart 2004: medeoprichter van Prodeon en als directeur verantwoordelijk voor organisatie en 
financiën. 
 

Prodeon heeft als doel bij te dragen aan de groei van duurzame energie. Dat doet Prodeon door voor 
eigen rekening en risico projecten (wind, stortgas en biogas uit co-vergisting) te ontwikkelen danwel 

in samenwerking met derden of als adviseur bij te dragen aan de realisatie van projecten. Vanaf 2004 
heeft Prodeon diverse projecten ontwikkeld, gebouwd en geëxploiteerd (zie www.prodeon.nl). 

 
In 2010 zijn de co-vergistingsprojecten verkocht. In 2016 zijn alle windprojecten in ontwikkeling 

overgedragen aan Eneco en Yard Energy. Per 1 juni 2020 zijn de stortgasactiviteiten overgedragen 

aan MVO Energy Services. Op dit moment heeft Prodeon heeft alleen nog 2 windparken in eigendom  
en ben alleen ikzelf nog ‘in dienst’ bij Prodeon.  

 
Voor de komende jaren is het de bedoeling dat de activiteiten bij Prodeon verder worden afgebouwd 

en dat ik mijn kennis en netwerk inzet om lokale energie initiatieven op weg te helpen. Eén windpark 

staat op de nominatie om te worden overgedragen aan een lokale coöperatie. Met deze coöperatie 
ben ik ook betrokken bij de RES Holland Rijnland. Vanuit Zwolle probeer ik (als lid van Blauwvinger 

Energie) ook betrokken te raken bij de RES West-Overijssel. Het andere windpark wordt in 2027 
overgedragen aan de grondeigenaren.  

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

http://www.prodeon.nl/

