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Persoonlijk profiel
Het echt realiseren van projecten en doelen samen met anderen is de basis voor mijn succes.
Met mijn conceptuele en analytische eigenschappen ben ik in staat om creatieve oplossingen
voor te stellen en te implementeren voor ingewikkelde problemen. Altijd gebaseerd op
samenwerking in teams. Ik ben een loyale teamspeler voor wie geldt “afspraak is afspraak”,
ik lever wat er wordt verwacht en kan mijn teamleden goed coachen. Met mijn brede business
ervaring van research, productiemanagement, inkoop en IT weet ik mij snel nieuwe business
of technologie eigen te maken. Ik presenteer met plezier en weet zo voor alle lagen in de
organisatie of netwerk de aanpak helder te maken. Mijn passie is duurzaamheid, voor de
toekomst van onze kinderen moet het echt anders. Vandaar dat ik de carrière bij DSM afsloot
en mijn eigen bedrijf in Volhoudbaarheid begon. Circulaire economie is een must en
klimaatverandering kan worden beïnvloed mits we de juiste keuzes maken. In de brede wereld
van verduurzaming richt ik mij op de Energietransitie en Circulaire economie.

Beroepservaring
2018- heden

Primaflow
Samen met andere ondernemers ontwikkelen we een unieke manier om
grondstoffen effectief weer in te kunnen zetten. Met servicegericht, frequent
ophalen bij de burgers van alle herbruikbare grondstoffen en dit scheidgedrag
te belonen met lokaal geld wordt de circulaire economie werkelijkheid. Zeker
als sociale arbeidsplaatsen het plaatje complementeren. Ons idee ontving in
2019 een nominatie als Groene Held.

2018- heden

De WarmteTransitieMakers
Als lokale WarmteTransitieMaker ontwikkel ik plannen om in de wijk aan de
gang te gaan met collectieve buurtwarmte. Technisch maar vooral ook
aandacht voor de wijkbewoners volgens de approach van Smart Energy Cities.
Samen met andere WarmteTransitieMakers zetten we een not-for-profit bedrijf
op om gemeentes met de uitdaging van de energietransitie te helpen. Voor
geïnteresseerde gemeentes begeleid ik het We-Energy game.

2018

Organisatie Leudal Duurzaamheidsfestival 2018
Samen met de EnergieCoöperatie Leudal en de gemeente Leudal
organiseerde ik het festival om burgers in aanraking te laten komen met de
mogelijkheden voor verduurzaming van hun eigen leven. Een uitstekende sfeer
en opkomst maakte het een groot succes.

2017- heden

Oprichter Bona Ciklo
In mijn eigen bedrijf, Bona Ciklo (Esperanto voor goede kringloop) wordt
gewerkt aan activiteiten op het gebied van circulaire economie, energietransitie en duurzaamheid of met een beter woord Volhoudbaarheid.

2013-2017

Business Information Manager DSM Sourcing
Binnen de centrale DSM Sourcing organisatie (die de wereldwijde contracten
binnen DSM maakt) verantwoordelijk voor de IT. Dit omvatte de
werkplek/laptop, SAP-SRM, SAP-Ariba en SAP Business Warehouse. In deze
functie verantwoordelijk voor de implementatie van SAP-Ariba as SAAS
(Software As A Service) oplossing en de optimalisatie van een wereldwijd
gebruikt SAP-SRM-systeem samen met IT en de Inkoop Shared Service
Centers van DSM.
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2012-2013

Teamlid PV-privé DSM
Als expert meegedraaid in het team dat binnen DSM een leverancier heeft
geselecteerd die bij werknemers van DSM Nederland een zonnepaneelinstallatie kon installeren voorzien van innovatieve DSM Coating en gunstige
voorwaarden.

2011-Heden

Voorzitter Stichting RoerOm
Als voorzitter en trekker binnen de stichting RoerOm (paraplustichting voor
duurzaamheidsprojecten in en om Roermond) verantwoordelijk voor een flink
aantal duurzaamheidsprojecten in Roermond en omstreken die met een grote
groep vrijwilligers werden georganiseerd, zoals:
• De RoerOm Fair, eerder bekend als Duurzame Dag Roermond. Op deze
markt die vijf jaar achter elkaar georganiseerd is, presenteren bedrijven
aan burgers hoe ze zelf duurzamer kunnen leven.
• De projecten “500 en 1000 zonnedaken in Roermond”. Via een selectie
van betrouwbare leveranciers en onafhankelijke voorlichting via Transition
Town Roermond kregen in 2012 en 2013 veel mensen antwoord op de
vraag hoe ze konden investeren in zonnepanelen.
• Vanuit de Stichting werd ook de “RoerOm Energie” lokale energie
coöperatie opgericht.

2010-2014

Programmamanager SAP-SRM & Sourcing software DSM
• Binnen
het
wereldwijde
SAP-SRM-implementatie
programma
verantwoordelijk voor de planning en het op tijd laten uitvoeren van de
implementatie van SAP-SRM als enig wereldwijd platform voor inkoop van
Indirecte uitgaven.
• Managing van drie onafhankelijke teams met drie implementatie managers
in 3 verschillende regio’s. Binnen de teams werd gezorgd voor catalogus
creatie, masterdata migratie en training.

2009- heden

Webmaster DuurzaamRoermond
• Sinds 2009 houd ik een blog bij waarin ik opgedane kennis over
duurzaamheid deel met de lezers van de blog, Twitter en Facebook. Via
een nieuwsbrief van Mailchimp wordt elke maand een samenvatting
rondgestuurd. Mensen willen wel duurzamer leven, maar weten vaak niet
hoe. Ik deel de, liefst uit eigen ervaring opgedane, kennis met anderen,
wat erg wordt gewaardeerd.
• Door de actieve marktbenadering rond duurzaamheid en het bezoek van
beurzen zoals onder andere de Energiebeurs in Den Bosch en
HierOpgewekt, heb ik een groot netwerk in dit veld opgebouwd.

1986-2010

Diverse functies binnen DSM

OPLEIDING
1980-1986

Bioprocestechnologie/Chemische Technologie TU Delft
• Bioprocestechnologie aan de TU Delft met als afstudeerscriptie de
reiniging van verontreinigde grond met een innoverende beluchtingstank.

1986-heden

Training
• Managementcursussen/Presentatievaardigheidscursus
• Inkoop/Coaching/IT/sociale media

NEVENACTIVITEITEN
Mijn hobby’s zijn fotografie, fietsen, zingen in een koor en 3D printen. Ik ben getrouwd en heb
twee volwassen zoons. Hoewel geboren in Voorburg woon ik al meer dan 30 jaar met heel veel
plezier in Limburg en het mooie Roermond.
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