
Ewald Slingerland

Profiel 
Als we vandaag niet beginnen, wordt de 
warmtetransitie uiteindelijk duurder. 
Daarom werkt Ewald dag in dag uit aan het 
realiseren van warmte- en koudenetten. Hij 
maakt aanvalsplannen voor realisatie, nauw 
samenwerkend met gemeenten, 
netbeheerders, warmtebedrijven, vastgoed-
eigenaren, installateurs en adviseurs. Ewald 
communiceert effectief en zet zijn 
inhoudelijke kennis in om van abstract naar 
concreet te gaan. Met oog voor het juiste 
detailniveau op het juiste moment.

In de gebouwde omgeving bewaakt hij de 
balans tussen duurzame energie, 
energiebesparing en infrastructuur. Hij kan 
verbinden op verschillende niveaus, maar 
houdt het overzicht om de nodige keuzes af 
te wegen. Vol passie en energie, maar op 
een rationele manier presenteert hij aan 
uiteenlopende doelgroepen; van volledige 
business cases voor investeerders tot 
toegankelijke presentaties voor bijv. 
bewoners.

Specialismen 
Projectleiding 
Collectieve energiesystemen
Investeringsbesluiten en risicoanalyses
Businesscases
Technische conceptontwikkeling

Algemene informatie
Naam: Ewald Slingerland

Functie: Sr. ontwikkelaar duurzame warmte

E-mail: ewald.slingerland@greenvis.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ewal
dslingerland/

Telefoonnummer: 06 47 14 62 53

Jaren werkervaring 10 jaar

Projectreferenties
Energie Transitie Partners 
B.V. 

Ontwikkelaar gebouwde 
omgeving in Westland
Verbinden van aanbod 
duurzame (aard)warmte met 
bestaande en nieuwbouw 
warmtevraag 

Warmtenet Emmen Ontwikkelen van 
toekomstbestendig warmtenet 
o.b.v. industriële restwarmte

Diverse warmtebedrijven Lead development (omzetten 
van leads naar offertes naar 
opdrachten)
Ontwikkelaar duurzame warmte 
(voorbereiden business cases, 
afnamecontracten afsluiten, 
voorbereiden
investeringsbesluit)

Euroforum/ TVVL Diverse trainingen/ webinars 
om kennis te delen over 
warmtenetten
Verzorgen van 1-daagse cursus 
aan o.a. netbeheerders

Opleidingen
Technische Universiteit 
Delft/ EAFIT (Colombia)

Bachelor Technische Natuurkunde

Technische Universiteit 
Delft

Master technische Natuurkunde 
(specialisatie Duurzaamheid in 
Technologie)



Michiel van der 
Vight

Profiel
Een missiegerichte ondernemer en 
strategische denker die het gesprek 
aangaat met buurtbewoners en 
professionele stakeholders, om tot een 
breed gedragen aanpak of oplossing te 
komen. Michiel is die ervaren schakel die 
visie en landelijke kennis van innovaties 
verbindt aan lokale opgaven, volgens een 
duidelijk proces, met herkenbare invulling.

Specialismen
Procesbegeleiding 
Samenwerking & Strategie 
Gedragen planvorming 
Bestuurlijke besluitvorming 

Werkervaring 
Projectleider Aardgasvrij / Innovatiecoach – 09/2018 – heden
De WarmteTransitieMakers, Utrecht

Projecten:
Ontwikkelen wijkaanpak voor PAW wijk De Hilversumse 
Meent – ‘

Wijkuitvoeringsplan Oostendorp Elburg –

Adviseur Aardgasvrij, Provincie Noord-Brabant -

Transitievisies warmte voor diverse gemeenten, waaronder: 
Veenendaal, Zeist, Gouda, Westland, Waddinxveen, Asten, 
Leende-Heeze, Oss, Alphen aan de Rijn en Valkenswaard.
Wijkaanpakken voor Huizen en Zeist -

Innovatiecoach TKI Urban Energy

Procesbegeleider Innovatie & Duurzaamheid - 2009 – 2018
Zelfstandig adviseur, Utrecht

Projecten:
Oprichter UCo – Duurzaam verzamelkantoor / community 
met 150 werkplekken in aardgasvrij gemeentelijk monument
Warmtevisie gemeente Utrecht
Verduurzaming warmtenet Tilburg
Smart Energy City aanpak voor TKI Urban Energy
Duurzaamheid Roadmaps (Textiel, Voedsel en Bosbouw
Duurzaamheidsmonitor Amstelveen
Duurzaam Schiebroek-Zuid – Integrale gebiedsontwikkeling



Senior Consultant / Team Manager - 05/2008 – 08/2009
Ecofys – Utrecht

Projecten:
New business development: Energie-efficiency in de ICT sector
Duurzaamheidstrategie KPN
Haalbaarheidsonderzoek Gemeentelijk Duurzaam Energiebedrijf Amsterdam
Energie-efficiency bij diverse bedrijven

Senior adviseur / Teamleider Ketenprojecten Meerjarenafspraken (MJA’s) - 01/2002 – 04/2008
SenterNovem – Utrecht

Coördinatie en uitvoering van ondersteuning van de doelgroep: 
Industrie (maak-industrie), voedings- en genotsmiddelen industrie en dienstensectoren
Teamontwikkeling (visieontwikkeling, vaardigheden van teamleden, en stroomlijning in de uitvoering 
van werkzaamheden)
Facilitering van energiebesparingsprojecten en ketenprojecten in de sectoren: Overige Industrie (o.a. 
elektronica), Asfalt industrie, Tankopslag, Nederlandse Spoorwegen, Hoger Beroepsonderwijs, 
Universiteiten en Sport en Recreatie

R&D medewerker – afd. Group Research 1- 08/1996 – 08/2000
Océ Technologies – Venlo

technologische visieontwikkeling en onderzoek voor printsystemen
ontwikkeling van nieuw OPC-tonerprintsysteem (full-colour)
marktstudie voor inkjet printsysteem in de kantooromgeving

Opleidingen

International MBA program (MSc / MBA)- 08/2000 – 12/2001
Universiteit Nyenrode – Breukelen

Afstudeerproject:
Advisering Eco-Park ontwikkeling Vermont (USA)
Opstellen Business Plannen voor kandidaat-ondernemingen voor het Eco-Park 

Technische Natuurkunde (Toegepaste Natuurkunde) - 08/1992 – 08/1996
Hogeschool Eindhoven 

: 
FOM-instituut voor Plasma onderzoek Rijnhuizen – Nieuwegein (onderzoek naar Extreem Ultraviolet 
Lithografie (aantonen van de reproduceerdaarheid van 0,1 m structuren) en ontwikkeling van een 
onderzoekopstelling om gruis/vervuiling door plasmadeeltjes tegen te gaan

: Stichting Innovatiewerkplaats, NV Rede - haalbaarheidsstudies en specifieke toepassingen voor 
MKB bedrijven ontwikkelen

Cursussen 
2006 Group facilitation / Goal Oriented Object Project Planning (Brussel)
2007 COCD Procesmanagement creatieve processen


