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Profiel 
Ik ben werkzaam als projectmanager en consultant bij CCS Energieadvies te Deventer. Al 
geruime tijd werkzaam in de duurzame energie sector. Momenteel ben ik zelfstandig mijn 
woning aan het verbouwen om deze energieneutraal te maken. Mijn hobby’s zijn 
wielrennen, klussen en ik speel basgitaar in een band uit Deventer. Daarnaast een grote 
belangstelling voor de 1e en 2e wereldoorlog.     
 

 
Vaardigheden 
 
Sterk in samenwerken en verbinding zoeken   
In de verschillende functies (betaald en vrijwillig) die ik heb bekleed lag mijn uitdaging, naast 
de technische invulling, in de diverse samenwerkingsprocessen. Tijdens mijn buitenlandse 
projecten probeerde ik culturele verschillen te begrijpen en vandaar uit op zoek te gaan naar 
een werkbare situatie voor alle partijen. Geleerd dat het stellen van de juiste vragen, begrip 
uitten en koers zetten, zowel op operationeel niveau alsook op strategisch niveau van 
essentieel is om resultaat te behalen.  
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Oplossingsgericht en creatief denken 
Zowel binnen energie projecten in Nederland als bij buitenlandse installaties met (beperkte) 
projectbudgetten was het nodig om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor 
knelpunten. Buiten de bestaande kaders heb ik vaak oplossingen gevonden en daarbij 
mensen meegenomen in het denkproces en mijn afwegingen. Mijn rol wisselende van 
adviseur naar begeleider tot eindverantwoordelijke projectmanager.     
 
Netwerker en politiek geïnteresseerd 
Mijn passie voor netwerken, het opdoen van nieuwe connecties, verbinding zoeken en 
politieke sensitiviteit blijkt uit mijn huidige werk maar ook uit mijn onbetaalde 
werkzaamheden. In Deventer heb ik, in de ruim vier jaar dat ik hier woon, een rijk netwerk 
opgebouwd met ondernemers, mensen werkzaam in de energie sector, politici en mensen 
werkzaam in de publieke sector. Al voor mijn huidige baan heb ik leren netwerken als 
bestuurder bij de studentenvereniging en als voorzitter van de Rotaract club Deventer. 
Vanuit mijn interesse heb ik verschillende politieke bijeenkomsten bezocht, waaronder de 
politieke debatten rondom (gemeente)verkiezingen. 
 
 
Relevante werkervaringen 
 
2018 – heden  Projectmanager en consultant CCS Energieadvies, Deventer 

 

• Projectmanager en financieel eindverantwoordelijke biogasproject Lutten  
o Vanaf de tekentafel tot oplevering het project geleid. Engineering, 

subsidieaanvragen, financiering, vergunningen, inkoop en realisatie 
aangestuurd. Samenwerking met maatschap, overheden, leveranciers, 
omwonenden en netbeheerders.    

• Technisch adviseur en initiatiefnemer biogasHUB Oxe  
o Projectinitiator en schakel tussen boeren, gasafnemers en leveranciers. 
o Technisch adviseurs van (onder)leveranciers 

• Initiatiefnemer en projectleider BiogasHUB Lochem 
o Samen met gemeente Lochem, 10 melkveehouders en Friesland Campina 

een biogashub ontwikkelen en uitwerken. Een publiek/privaat 
samenwerkingsproject 

 
2018 – heden  Deventer Energie Coöperatie 
 

• Postcoderoosproject zonne-energie 
o Initiatiefnemer postcoderoosproject Gemeente Deventer en Ieder1 voor 

zonnepanelen op Kei13.  

• Ontwikkeling en bouw datasheet ‘Zonnepanelen op huurwoningen’ 
 
2016 – heden  Rotaract Deventer 
 

• Voorzitter 2018/2019 

• Netwerk opgebouwd zowel binnen Deventer (o.a. Rotary) als buiten Deventer. 

• Vrijwillige inzet voor een jaarlijks te kiezen (lokaal) goed doel 



2015 – 2018  Waste Treatment Technologies, Almelo/Oldenzaal 

 

• Proces Technoloog 
o Ontwikkeling, engineering en advisering technische installaties. 

• Commisioner vergisting- en composteer installaties; werken in en met andere 
culturen in afgelegen gebieden. Onder druk snel kunnen beslissen en duidelijk 
communiceren met klant, leveranciers en trainees.  

o Verantwoordelijke voor inbedrijfname vergistingsinstallatie Lublin (Polen). 
Drie maanden op locatie voor opstart biologie, training personeel 
(vmbo/mbo niveau) en performance testen installatie. Aan alle 
contractuele verplichtingen voldaan binnen de termijn.   

o Verantwoordelijk voor inbedrijfname en projectleider vergistings- en 
composteerinstallatie Napels (Italië). Op locatie uitgevoerd in 
samenwerking met klant, (lokale) leveranciers en toekomstige 
werknemers.    

• Proces Technoloog Service afdeling 
o Meerdere installaties door heel Europa bezocht voor een service bezoek. 

Als ervaren technoloog gericht problemen oplossen op locatie, adviseren 
aan leidinggevenden over operationele handelingen, trainen van 
personeel en aftersales projecten initiëren en begeleiden.  

 
 
Collegejaar 2011/2012  Bestuurslid studentenvereniging SSR-W 
Zomer 2010  Introductie commissie studentenvereniging SSR-W 
 
 
Opleidingen 

 
November 2013 – November 2015 Master Environmental Technology, Wageningen 
Universiteit (diploma behaald) 
    
Minor: Aquatic ecology and water quality 
Thesis: Ozon behandeling op medicijnresten in afvalwater) 
 
Binnen mijn master studie Environmental Technology lag de focus op de verbinding tussen 
theorie, toegepast onderzoek en implementatie van technologieën. Ik heb tijdens mijn 
afstudeeropdracht een eigen reactor ontworpen en gebouwd om afvalwater te ontdoen van 
medicijnresten met behulp van ozon. Na de praktijktesten heb ik bekeken hoe deze techniek 
in de praktijk geïmplementeerd kan worden. Het onderwerp van mijn afstudeeropdracht 
sloot goed aan bij mijn minor; aquatische ecologie. Een vakgebied wat de relatie legt tussen 
leven en waterkwaliteit.        
 
September 2008 – November 2013  Bachelor Milieukunde, Wageningen Universiteit 

(diploma behaald) 
 
September 2002 – juli 2008 Atheneum, Profiel N&T met biologie, RSG Magister 

Alvinus te Sneek (diploma behaald) 


