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Relevante Werkervaring 
 

Medeoprichter Zebra bv 

Februari 2016 – heden  

Mijn takenpakket en expertise: Uitvoeren van initiële projectscans tot uitgebreide haalbaarheidsstudies, 
financieel modelleren, ontwerpen van zonne-energie installaties, locatie beoordeling en opbrengst berekening 
uitvoeren, technologie beoordeling, aanbestedingen ten behoeve aannemers selectie, opstellen 
(technische)pakket van eisen, contract onderhandelingen met aannemers voor levering en onderhoud, 
netaansluiting (vooral innovatieve alternatieven zoals directe lijn verbindingen, demand side management en 
combinaties van opslag en laadpleinen voor) organiseren, in opdracht van derden beoordeling van projecten 
(in vroege fase tot opgeleverde projecten), beoordeling van installaties, opstellen principeverzoeken, opstellen 
van projectplanning inclusief budgettering voor de ontwikkeling en realisatie van zonne-energie projecten, 
onderhandeling voeren met grondeigenaren en gemeentes voor het verkrijgen van grondposities voor 
coöperatieve zonne-energie projecten, business development en innovatieve projecten initiëren. 

 
Selectie van relevante prestaties  

Hieronder is een selectie van de meest recente projecten waar ik aan gewerkt heb die naar mijn mening een 
goed beeld geeft waar mijn expertise ligt en waarin ik ervaring heb.  

 
Adviseur Coöperatie Nijbroek (2 MWp zonnepark) 

2020 – heden 

De coöperatie Nijbroek had plannen om een gebied te ontwikkelen waarin zowel woningen en een zonnepark 
gerealiseerd moet worden. Een consultant had reeds ondersteuning gegeven, maar de coöperatie zat vast en 
wist niet hoe ze verder moest komen. Ik ben benaderd om de coöperatie verder te helpen om keuzes te maken 
en nu zit de coöperatie op koers en het project is volop in ontwikkeling. De netaansluiting is zeker gesteld en de 
vergunningen procedure is reeds van start gegaan. De activiteiten bestaan voor het grootste gedeelte uit 
begeleiding. Om deze begeleiding te kunnen geven worden veel inhoudelijke taken uitgevoerd. De taken waar 
ik mee bezig ben geweest zijn onder andere werksessies met het ontwikkelteam van de coöperatie, opstellen 
basis ontwerp, opbrengstanalyse op basis van PV SOL simulatie, businesscases uitwerken en actualiseren, 
opstellen van een pakket van eisen om prijzen en oplossingen bij leveranciers op te vragen, onderhandeling 
voeren met leveranciers, netaansluiting bij Liander organiseren en als aangewezen vertegenwoordiger 
overleggen en onderhandelingen met de Netbeheerder voeren.  

Haalbaarheidsstudie coöperatie Dieren West (Solar Carport en zonnevelden bij een 
voetbal vereniging) 

2021 

De coöperatie Dieren West is een voormalige sportterrein aan het ontwikkelen. Het initiële idee was om zowel 
op de voetbalvelden als op het parkeerterrein zonnepanelen te plaatsen. De coöperatie wilde op basis van een 
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degelijke onderbouwing een keuze maken of en hoe het project te ontwikkelen. Hiervoor heb ik de technische 
en financiële haalbaarheid getoetst. Uit de analyses is gebleken dat zonnevelden op de voetbalvelden geen 
realistische optie is vanwege onder andere schaduwvorming. De parkeerplaatsen zijn daarentegen wel 
interessant gebleken, indien gebruik wordt gemaakt van de SCE-regeling. Tevens is het advies gegeven om zo 
snel mogelijk met de gemeente in overleg te treden om een uitspraak te krijgen of de coöperatie een 
grondpositie kan krijgen voordat er verdere investeringen worden gedaan.   
 

Adviseur Coöperatie Energierijck (2 MWp zonnepark op een voormalig vuilstort) 

2021 - heden 

Een direct aanwonende heeft in 2017 het idee gehad om op een voormalig vuilstort in de gemeente Groesbeek 
een zonneveld te realiseren. De gemeente was enthousiast, maar de bewoner wist niet hoe hij het project 
verder moest brengen. Omdat het bij een idee bleef heeft de gemeente contact met mij opgezocht om de 
initiatiefnemer te helpen om van het idee een project te maken. Inmiddels is een principeverzoek ingediend, 
ligt er een intentieovereenkomst ter beoordeling bij de gemeente en is een pachtovereenkomst opgesteld en 
wachten we op goedkeuring. Als onderdeel van mijn taken heb ik de coöperatie Energie Rijck bij het project 
aan laten haken. De gemeente heeft de locatie aangeduid als “no regret”, wat betekent dat de vergunning in 
alle waarschijnlijkheid verleend zal worden. Andere taken die zijn uitgevoerd zijn onder andere; business case 
maken, opstellen alle contract documenten en overeenkomsten, opstellen principeverzoek, opstellen van een 
projectplanning en voeren van reguliere overleggen met het projectteam. Het ontwikkelteam bestaat uit de 
projectleider van de gemeente, de bewoner die het initiatief nam, de voorzitter van de coöperatie en ikzelf. 
Samen ontwikkelen we het project. 
 

Haalbaarheidsstudie coöperatie Powered by Hattem (4 MWp zonnepark op voormalige 
vuilstort) 

2021 

De coöperatie Powered by Hattem heeft meerdere plannen om zonne-energie projecten te ontwikkelen. Eén 
van die plannen betreft een voormalige vuilstort die zich op dit moment midden in het bos bevindt. De 
coöperatie heeft zich tot OostNL gericht om financiering aan te vragen. Voordat het plan verder in ontwikkeling 
wordt gebracht is door OostNL aan mij gevraagd om de haalbaarheid van het project te toetsen. In afstemming 
met de coöperatie zijn meerdere ontwerpen gemaakt. Op basis van deze ontwerpen zijn simulaties in PVSOL 
gemaakt om tot de meest optimale configuratie te komen. Aan de hand van de geselecteerde configuratie is de 
businesscase en netaansluiting getoetst. 
 

Adviseur voor de grondeigenaar drijvend zonne-energie project Wezendonck (10 MWp 
drijvend zonnepark) 

2020 

Wezendonk zand en grind bv is voornemens om van de voormalige zand- en grindwinning locatie in Spijk een 
natuurpark te ontwikkelen waarin een 10 MWp drijvend zonnepark een integraal onderdeel van moet zijn. In 
het project heb ik onder andere het huidige ontwerp beoordeeld en risico’s en verbeterpunten voorgesteld. Op 
basis van simulaties is de opbrengstprognose geanalyseerd en zijn daar aandachtpunten voor geformuleerd. 
Op basis van de simulatieresultaten is de businesscase getoetst, waar eveneens aandachtspunten zijn 
geformuleerd en een optimalisatie heeft plaatsgevonden. Op basis van de optimalisatievoorstellen is door de 
grondeigenaar en de ontwikkelaar besloten om de ontwikkeling door te zetten. 
 

Adviseur van zonne-energieprojecten voor OostNL (meerdere initiatieven) 

2018 – heden 

OostNL krijgt regelmatig verzoeken vanuit verschillende initiatieven om een financiële bijdrage te leveren aan 
duurzame energieprojecten. Sommige van deze projecten moeten op de haalbaarheid getoetst worden. 



Hiervoor heb ik een eenvoudige tool ontwikkeld voor OostNL om heel grof de financiële prestatie te bepalen. In 
veel gevallen voer ik een additionele quick scan uit zodat OostNL met betrekkelijk lage kosten het risico van 
een project goed in kan schatten. De activiteiten omvatten onder andere een locatie en opbrengst analyse, net 
scan, toetsing grondpositie en financieel modelleren ofwel de businesscase uitrekenen. 
 

Adviseur grondeigenaar bij de ontwikkeling van een 10 MWp zonnepark in Neede 

2020 - heden 

Een grondeigenaar in Neede is reeds enkele jaren bezig met de planontwikkeling om zijn landbouwpercelen te 
ontwikkelen. De ontwikkeling omvat de elementen nieuwe natuur, woningen en zonne-energie opwek. Ik ben 
erbij gevraagd om de haalbaarheid te toetsen. Om het project haalbaar te maken zijn optimalisatie voorstellen 
gemaakt. Hiervoor zijn locatiescans, netscans, financiële analyses, opbrengst simulaties en ontwerp 
optimalisaties uitgevoerd. De grondeigenaar heeft besloten om de ontwikkeling door te zetten en een principe 
verzoek wordt ingediend. 
 

Adviseur ontwikkeling zon op dak van De Beijer vastgoed bv (2 MWp zonnedak) 

2020 – 2021 

De Beijer vastgoed bv wilde op het dak van haar nieuwe kantoor in Dodewaard zonnepalen op het dak zetten, 
ze had al een SDE+ beschikking. De energie wordt voor een deel zelf gebruikt en vooral de GVO’s worden 
ingezet om elders de bedrijfsactiviteiten waar veel CO2 uitstoot is te compenseren. Voor dit project heb ik een 
uitgebreide bouwkundige, locatie- en opbrengstanalyse uitgevoerd. De bouwkundige analyse omvatte onder 
andere de analyse op de draagconstructie (op basis van een berekening van derden) om de geschiktheid voor 
het plaatsen van zonnepanelen te boordelen, het daksysteem is beoordeeld en technische risico’s in kaart 
gebracht die voor de verzekering een probleem zou kunnen zijn. Tevens is een uitgebreide net scan gemaakt en 
zijn er verschillende aansluit scenario’s opgesteld. Op basis van generieke getallen is een businesscase 
opgesteld wat later is geactualiseerd. Ik heb het aanbestedingstraject voor de selectie van een aannemer 
opgezet en begeleid. Voor de aanbesteding heb ik onder andere het programma van eisen opgesteld, 
leveranciers uitgevraagd en contractonderhandelingen gedaan. Daarnaast heb ik gesprekken met RVO gevoerd 
om uitstel op de realisatie periode te krijgen. De installatie is inmiddels geplaatst. 

Adviseur,  initiator en coördinator smart grid projecten 

2021 - heden 

In 2020 ben ik gestart met de ontwikkeling van een algoritme om smart grid projecten te simuleren en stuur ik 
nu een team aan van 5experts. Op basis van dit algoritme heb ik voor verschillend projecten bestaande 
ontwerpen kunnen toetsen en de bijbehorende businesscase kunnen bepalen. Sinds de start van 2021 heb ik 
twee demonstratie projecten geïnitieerd. In deze projecten worden de ontwikkelde algoritmes toegepast om 
een Energy Management Systeem aan te sturen.  Daarnaast geef ik op basis van onze software (algoritme) 
advies bij diverse smartgrid projecten. Deze projecten lopen uiteen van grootschalige zonneparken die op zoek 
zijn naar alternatieve oplossingen voor de congestieproblematiek in opdracht van projectontwikkelaars en off-
grid projecten in rurale gebieden (bijvoorbeeld Afrika) 

Adviseur waterstof uit zonnepark 

2020  

Voor een Nederlandse projectontwikkelaar (Solarfields) heb ik onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om 
waterstof uit een 12 MWp zonnepark waterstof te produceren. Hierbij is onder andere  gekeken naar 
verschillende technologie leveranciers, zijn offertes opgevraagd en is de businesscases doorgerekend. Tevens 
werken we samen met OostNL door WUR studenten een onderzoek laten doen naar de regionale kansen voor 
de afzet van waterstof uit het zonnepark. 



 

Adviseur en aanjager waterstof tankstation  

2020 - heden 

Samen met een regionale netwerkorganisatie (gefinancierd door meerdere gemeentes) zijn we met 
ondernemers op het bedrijventerrein Bijsterhuizen en gemeente Wijchen de kansen aan het verkennen om 
een waterstof tankstation te realiseren. Hierbij zijn vooral veel workshop sessies gehouden waar ik de inhoud 
verzorg over onder andere de techniek, de keten en de businesscase. 

Medeoprichter Warmte.nu 

2016 – heden 

Warmte.nu is opgericht om de transitie naar duurzame warmte op basis van biomassa te versnellen. In deze 
periode heb ik bij Warmte.nu een aantal projecten mogen begeleiden. Hieronder is een beschrijving van de 
meest relevante projecten. 

Relevante prestaties 

Adviseur Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WOW) 

2018 – 2020 

Begin 2018 ben ik gevraagd om de technische werkgroep van de coöperatie WOW te ondersteunen. 
Aanvankelijk zou de ondersteuning een periode van 3 maanden zijn, wat uiteindelijk 2 jaar is geweest. De 
technische werkgroep heeft zich in die periode doorontwikkeld tot een goed werkend projectteam dat sinds 
2021 de verantwoordelijkheid heeft het project in zijn geheel verder te brengen. De begeleiding bestond uit 
het geven en borgen van de technische inhoud, sparringpartner van de projectleider zijn, inhoudelijke sessies 
begeleiden en procesbegeleiding. Daarnaast heb ik meerdere workshopsessies met het bestuur van de 
coöperatie georganiseerd en voorgezeten. 

Inpassing biomassa in warmtenet Terheijden voor het Traais Energie Collectief (TEC)  

2018 

Tijdens de ontwikkeling van het project was er behoefte om de mogelijkheden voor inpassing van biomassa in 
het warmtenet te verkennen. Hiervoor heb ik een verkenning gemaakt naar mogelijke locaties en type 
installaties. Tevens heb ik een analyse gedaan van type biomassa en de geschiktheid ervan om lokaal te 
produceren door agrariërs in de omgeving. 

Technisch adviseur Waterschap Rijn en IJssel  

2018 

Het waterschap wilde de warmtevraag van een nieuw te bouwen RWZI verlagen en vooral CO2 neutraal 
maken. Hiervoor ben ik gevraagd om technische oplossingen te vinden hoe uit restafvalwater van een 
zuivelfabriek de warmte te onttrekken. Hiervoor heb ik een “all electric” concept voorgesteld en de 
energiebalansen hiervan bepaald. 

  



Adviseur DNV GL (voormalige KEMA) 

2007 - 2016 

Mijn takenpakket: Mijn taken bestonden uit onder andere het uitvoeren van advies werkzaamheden voor 
derden, ontwikkelen van nieuwe concepten, oprichten en aansturen van een zonne-energie team. De advies 
werkzaamheden bestonden uit onder andere het uitvoeren van technische due dilligence (beoordeling) van 
zonne-energie projecten, zowel aan de start van de ontwikkeling tot opgeleverde installaties, beoordeling van 
startupbedrijven en technische concepten in opdracht van financiers, beoordeling van plannen en 
technologieën van nieuw te bouwen zonnemodule fabrieken.  
 
Korte selectie van relevante prestaties 
Hieronder geef ik een beknopte beschrijving en selectie van projecten waar ik aan gewerkt heb die een goede 
reflectie weergeven van mijn activiteiten bij DNV GL:  

Voor voormalige KEMA als onafhankelijke technische adviseur opgetreden in verschillende zonne-energie 
projecten. De werkzaamheden bestonden uit onder andere uitvoeren van verschillende inspecties (waaronder 
schade), beoordeling van aanbieders, opstellen van technische- en kwaliteitseisen.  
 
In opdracht van EZ heb ik als co-auteur gewerkt aan het concept advies SDE+ 2016. Hierbij zijn onder ander de  
volgende activiteiten uitgevoerd. Marktconsultaties, onderzoek naar de stand van de technologie, analyse op 
de marktprijzen en een advies rapport opstellen dat onderdeel is van het jaarlijks advies rapport.  
In opdracht van het ministerie van buitenlandse zaken heb ik voor een meerjarige geothermie capacity building 
G2G-programma tussen Indonesië en Nederland als taakleider geacteerd. In Nederland heb ik voor een 
specifiek takenpaket een team van experts van DNV GL en TNO aangestuurd en in Indonesië experts van 
overheidsinstellingen en Universiteiten aangestuurd.  

Opleiding 

Technische Natuurkunde  (ing.) 
2001-2004:    Fontys Hogescholen 


