
 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 

Personalia: 

Naam:    Roelof-Jan Naaktgeboren 
Woonplaats:  Borne 
 
Motivatie: 

 “Het meekrijgen van mensen is de sleutel tot succes.” 

Ik zie mijzelf als een gedreven en enthousiast adviseur met passie voor duurzame (energie)transitie. Ik maak 
projecten mogelijk door partijen te verbinden en aan een gezamenlijk doel en resultaat te werken. Daarbij 
gebruik ik mijn inhoudelijke kennis op het gebied van milieu, wettelijke regelingen, subsidies en technische 
mogelijkheden. En vooral van mijn ruime ervaring met initiatieven en initiatiefnemers vanuit de samenleving.  
 
Of het nu gaat over omwonenden van een windmolen, woningeigenaren die hun woning energiezuinig maken 
of bedrijven die een koploperrol willen hebben; begrip en acceptatie staan centraal. Naast betaald werk voor 
Naaktgeboren Advies, zet ik mij – samen met anderen - in voor lokale energieprojecten in Twente. Ik kan de 
rollen van adviseur, trekker, uitvoerder en regisseur vervullen, afhankelijk van de vraag van het moment. Mijn 
kracht is het signaleren van kansen om resultaat te halen en hierbij belangen van partijen te verenigen. Als 
bestuurskundige vind ik aandacht voor de juiste rol van organisaties en overheden hierin vanzelfsprekend. Als 
milieukundige kan ik inhoudelijk meepraten over technische oplossingen, communicatie, educatie en juridische 
aspecten.” 
 
Opleidingen: 
 
1997 – 2003 Erasmus Universiteit Rotterdam   diploma 

  Avondopleiding Bestuurskunde  

Afstudeerscriptie: De rol van de gemeente bij de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen. 

 

1989 – 1993 Rijkshogeschool IJsselland    diploma 

  Milieukunde 

  Specialisatie: Milieubeleid en beheer 

Afstudeerscriptie: Waterakkoord voor de Laarwolderwetering  

1984 – 1986 Rijksuniversiteit Leiden    Niet afgerond  

 Biologie  

Cursussen (selectie) 

2017 ` Ontdek je sterke punten 

2016  Training Dialoogbegeleider 

2011  Cursus sociale en communicatieve vaardigheden 

2011  Cursus milieuplanologie  

2007  Cursus adviesvaardigheden 

2000 Veranderingsmanagement voor kwaliteits-, arbo-, en milieumanagers 

1996   Cursus projectmatig werken / projecten leiden  

  



 
 

 
 

Werkervaring 
2012 - heden Zelfstandig adviseur Naaktgeboren Advies vanaf april 2012  

Naaktgeboren Advies maakt duurzame projecten mogelijk. Ik treed op als adviseur 
voor onder meer gemeenten, bedrijven en burger(initiatieven). Ik ondersteun bij 
het helder krijgen en houden van rollen van betrokken partijen, project en 
procesmanagement en lever inhoudelijke kennis.  
Mijn werkzaamheden omvatten onder ander:  

- (Beleids)advies gericht op maatschappelijke verandering, met name 

energietransitie;  

- Organisatie- en projectadvies;  

- Projectorganisatie, -leiderschap en -coördinatie; 

- Publiceren en communiceren over milieu, energie en duurzaamheid;  

- Praktisch advies over duurzame maatregelen en energiebesparing binnen 

organisaties, bedrijven en gebouwen. 

2009-2012 
 

Adviseur fysieke omgeving en duurzaamheid Sinnema / Exsin 
- Uitvoeren projecten op gebied van milieu, duurzaamheid en organisatieadvies; 
- Projectleiding en coördinatie projecten;  
- Verzorgen nieuwsbrief Sinnenijs, brochures en publicaties;  
- Productontwikkeling op het gebied van milieu en duurzaamheid. 

2003-2009 
 

Teamleider Beleidsadvisering Milcura Overheidsadvisering 
Milcura 
- Begeleiden van medewerkers bij projectwerkzaamheden;  
- Lid managementteam Milcura (2005-2007); 
- Zelfstandig uitvoeren adviesprojecten milieuzorg, milieubeleid, duurzame 
ontwikkeling, handhaving en vergunningverlening milieu.  

2001-2003 Beleidsadviseur Milieumanagement 
Consulmij Milieu BV  
- Coördinator gebiedsgerichte benadering voor Multimodaal transportcentrum 
Valburg;  
- Bijdragen aan de vergunningaanvraag richting provincie voor afvalverwerker;  
 

1998-2001 Medewerker Milieu en Arbo  
Garnizoen Den Haag Koninklijke Landmacht  
- Coördineren werkzaamheden en planning Bureau Milieu en Arbo;  
- Begeleiden vergunningaanvragen voor landmachtobjecten en contacten met 
VROM;  
 

1998 Projectsecretaris  
Ministerie van VROM Task-Force Millennium 
- Begeleiden en ondersteunen van de taskforce van inhoudelijk deskundigen, 
opstellen verslagen, werkplannen, rapportages voor besluitvorming.  
 

1996-1997 Projectmedewerker ondersteuning m.e.r.  
DWW Rijkswaterstaat  
- Programmasecretaris; archiefbeheer, opstellen projectrapportages;  
- (Eind)redacteur MER-Nieuws, een nieuwsbrief over milieueffectrapportage;  
- Coördinatie en ondersteuning bij voorbereiding en uitvoering van projecten. 

1994-1995 Projectleider DST Educatieve communicatie / DST Consultancy   
 

1987-1989 Assistent accountant Moret, Ernst en Limperg Accountants Doetinchem 
 

  



 
 

 
 

Toelichting op projecten uit Werkervaring 
 

Projecttrekker Energiereductie Lemoine Holland  

1 maart tot 31 december 2021 

Lemoine Holland is een grootverbruiker van gas en elektra, die het fossiel energiegebruik drastisch wil 

reduceren. Ik ben gevraagd om een werkbaar energiezorgsysteem te maken en (daarmee) voortgang te 

bewaken. Daarnaast onderzoek ik mogelijkheden voor meer opwek van duurzame energie uit zon, wind en 

water en gebruik van alternatieve energiedragers zoals waterstof. Namens Lemoine draag ik bij aan de 

Energiekoplopersgroep in Apeldoorn en omgeving.  

 
Coördinatie activiteiten voor effectieve besteding RRE voor zeven Twentse gemeenten  

1 maart 2020 tot heden 

Voor Stichting Duurzaam Thuis Twente organiseer ik als projectleider activiteiten en onderhoud ik contact met 

de gemeenten die (een deel) van de besteding van de RRE-gelden bij de stichting hebben neergelegd. Via de 

geldterugactie “Poen voor Groen” stimuleren we de aanschaf van duurzame producten. Daarnaast zetten we in 

op bewustwording en contact met lokale belanghebbenden. De ontwikkelde buurtaanpak en samenwerking 

met lokale initiatieven is tot nader orde opgeschort vanwege corona 
 

Projectleider Pilot Langjarig Landschapsbeheer Staphorst  

Vanaf juni 2018 

Staphorst is één van de zeven gemeenten die meedoet aan de pilot langjarig beheer van de provincie 

Overijssel. Hiervoor heb ik, samen met een andere zelfstandig adviseur, een methode ontwikkeld om langjarige 

beheer van het landschap te borgen. Met relevante partijen uit de samenleving is een bidbook geschreven 

waarin staat hoe Staphorst voor herstel, onderhoud en beheer van het landschap zorgt. Dit wordt vanaf 2020 

tot uitvoering gebracht. Ik ben projectleider en procesbegeleider.   
 

Initiatievenmakelaar bij IM@Overijssel  

Maart 2015 – december 2020 

Ik ben mede-initiatiefnemer van de initiatievenmakelaardij in de provincie Overijssel. Doel was het tot 

volwassenheid brengen van serieuze initiatieven van inwoners die een bijdrage willen leveren aan de 

energietransitie door duurzame energieopwekking of energiebesparing. Als ervaringsdeskundige bij de 

energiecoöperatie Borne Energie trad ik op als sparringpartner en ‘creatieve meedenker”. Opdrachtgever 

provincie Overijssel en coördinator Natuur en Milieu Overijssel ontvingen informatie over best-practices en 

leerpunten uit de praktijk.    

 

Advies over duurzame projecten 
Vanaf 2012 

Op basis van mijn kennis, ervaring en netwerken adviseer ik initiatiefnemers van projecten. Het betreft veelal 

enkele uren meedenken of inbreng tijdens overleggen over de te volgen aanpak. Voorbeelden zijn Beekstroom 

(inzet watermolens voor energieopwekking), Stadsproeftuin Markelo (circulaire landbouw in oude fabriek), 

Naar Zero (ondernemers werken aan energie neutrale gemeenschap), Wind voor Buren (Ontwikkeling 

windmolens door lokale energiecoöperatie, inclusief intensief omgevingsproces).  
 

Projectcoördinator Ontwikkeling Energiecoöperatie Buitengebied 

Maart 2017 – maart 2018 

Voor en met de stichting Duurzame plattelandsontwikkeling Enschede, in het verlengde van mijn werk als 

Initiatievenmakelaar, geholpen bij opstart van de Energiecoöperatie Buitengebied Enschede. Praktische kennis 

aangeleverd en overgedragen en geholpen de organisatie op poten te zetten.  
 

  



 
 

 
 

Lokale (wijk)aanpak energiebesparing particuliere woningen  

2017  

In overleg met partijen (gemeente, stichting Borne Energie, twee wijkverenigingen en Buurkracht) ontwikkelen 

van een aanpak gericht op particuliere woningeigenaren voor het minimaal naar label B brengen van hun 

woning. Kern van de aanpak is het vinden of vormgeven van een partij die als onbevooroordeeld en 

onafhankelijk wordt gezien. Bedrijven en gemeenten worden vaak argwanende bekeken vanwege eventuele 

belangen die niet stroken met het belang van inwoners.     

 

Adviseur gemeenschappelijk landbouwbeleid (RVO)  

April 2015 tot mei 2016 

Samen met collega’s zorgen voor kaders voor uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In eerste 

instantie gericht op de juiste en tijdige uitbetaling van Europese landbouwsubsidies. Verantwoordelijk voor de 

teksten van de beschikkingen/beslissingen richting relaties. Waarbij vooral de combinatie leesbaarheid en 

juridische juistheid van belang is.  

 

Augustus 2012 – augustus 2014 Energieadvies aan bedrijven  

In het kader van het project Slimme Energie in Bedrijf van de provincie Overijssel trad ik op als energieadviseur. 

Ik voerde energiescans uit bij bedrijven uit het midden- en klein bedrijf gericht op het vinden van de quick wins 

voor energiebesparing.  

 

Redacteur/auteur diverse publicaties Wolters Kluwer  

- Schrijven van hoofdstukken van het handboek ‘Milieuvergunningen’ onder andere hoofdstukken Afvalbeleid, 

Afvalstoffen, Energie; 

- Redactie nieuwsbrieven ‘Milieurecht’ en ‘Milieuvergunningen’ ; 

 

Gemeente Haaksbergen  

November 2009 maart 2010  

- Uitvoering lokaal klimaatbeleid; begeleiden haalbaarheidsonderzoek naar besparing van fossiele brandstoffen 

op industrieterrein West, energiebespaarboxen voor lage inkomens en overleg over energiebesparing 

bestaande bouw.  

- Opstellen handhavinguitvoeringsprogramma voor 2010 

 

Uitgeverij Kluwer 

Februari 2010 tot november 2010 

- Als projectleider ontwikkelen van een projectaanpak voor aanpassing van het Handboek Milieuvergunningen 

aan het Activiteitenbesluit en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

- Coördineren en lid van projectteam van uitgever, fondsredacteur, marketingspecialist en 

automatiseringsdeskundige. Het doen van inhoudelijke verbetervoorstellen voor de publicatie. 

 
  



 
 

 
 

Nevenactiviteiten 
 

-Maart 2018 – tot heden raadslid voor GB’90 (en commissielid tot maart 2019). 

-Bijdragen aan lokale initiatieven die de energietransitie mogelijk maken  (vanaf 2011) 

Mijn overtuiging is dat de energietransitie alleen succesvol wordt indien mensen initiatief kunnen en mogen 

nemen. De overheid heeft de (mooie) taak om te stimuleren, te helpen en waar nodig voorzichtig bij te sturen. 

Ik ben actief bij initiatieven in mijn omgeving en deel daar kennis, ervaring en inzichten. Activiteiten waar ik mij 

voor inzet zijn:   

-Wijkaanpak ’t Oldhof en Wensink Zuid 

De wijken ’t Oldhof en Wensink Zuid vormen in Borne (waarschijnlijk) de voorhoede bij de 

wijkuitvoeringsplannen. In ’t Oldhof woon ik. Met Wijkcomité Wensink Zuid ben ik in contact sinds het 

uitwerken van de Wijkaanpak Energiebesparing. In deze wijk is in de loop van de tijd een groep buurtbewoners 

actief met verduurzaming. In beide wijken ondersteun ik met leden van de Stichting Duurzame Initiatieven 

Borne de gemeente bij het gesprek met inwoners. De stichting is in deze een deskundige en onafhankelijke 

partij.  

-Werkgroep zonne-energie in en rond Borne 

In Borne zijn veel mensen met kennis van postcoderoosprojecten en zonnedaken. Deze mensen zijn los-vast 

met elkaar verbonden. Ze investeren ieder een beperkt aantal uren om plannen voor zonnedaken en 

zonnevelden te beoordelen en helpen eventueel bij realisatie. Basis wordt gevormd door een groep mensen 

die het beschermde dorpsgezicht Oud Borne- waar geen zonnepanelen mogen worden geplaatst – van 

duurzame elektriciteit willen voorzien.  

-Betrokken bij Burgertop (G1000) 

In 2015 is door een aantal mensen het plan opgevat om de inwoners van de gemeente te raadplegen over 

gewenste verbeteringen binnen de gemeente  en de gemeenschap. Samen met betrokken inwoners, gemeente 

en provincie is op 20 mei 2017 de Burgertop Borne, Hertme, Zenderen georganiseerd. Het project is een van de 

Experimenten Bestuursstijl van de provincie Overijssel  Ik had een rol in de organisatie als meedenker en het 

regelen van verslaglegging van de overlegtafels. 

-Adviseur en bestuurslid Borne Energie en BEE-One  

November 2013 nam men in de gemeente Borne het initiatief om lokale duurzame productie van energie voor 

de inwoners van Borne te realiseren. Ik ben betrokken geweest in diverse rollen; lid van het oprichtingscomité, 

bestuurlid, deskundige en adviseur op het gebied van techniek, subsidies, wetgeving en communicatie. Dit 

heeft geresulteerd in de oprichting van een energiecoöperatie (BEE-One) in 2014 en een overkoepelende 

stichting (Borne Energie) in 2015. Het doel van de stichting is een energieneutraal Borne in 2030.  

 


