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Werkervaring:
Zelfstandig adviseur voor Kock volhoudbaar advies:
2011-2018
• In opdracht van Aedes/PlaVorm31 en het NaRonaal Energie Akkoord energieambassadeur voor
het programma ‘Huren met Energie’ woningcorporaRes in de provincies Groningen, Friesland,
Drenthe en Overijssel helpen bij het maken van beleid op het terrein van energie en
bewonerscommunicaRe bij het versnellen van de energie transiRe. (eind 2015 - 2018)
• Onderzoeksopdracht kwarRer maken ESCo’s in Friesland (2015)
• In opdracht van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in 8 regio’s allianRes opstarten en
verstevigen voor de uitvoering van acRviteiten gericht op energiebesparing in de parRculiere
woningvoorraad. (2014 - 2015)
• Diverse lezingen over toekomst van wonen en bouwen. (2011 - 2018)
• Organiseren bewonersavonden gemeente Winsum. (2014)
• Procesmanager en bewonerscommunicaRe upgrade 10 rijwoningen energie neutraal voor
woningcorporaRe Elkien
• Procesmanager en begeleiding 20 parRculiere deelnemers en woningcorporaRe Elkien project
BZK: Energiesprong woningrenovaRe 80% stadsregio Leeuwarden
• Begeleiden NHL project LEGOlisering vernieuwbouw bestaande woningvoorraad
• Opdracht werven van 30 parRculiere woningeigenaren voor het project energiesprong in
opdracht van de gemeente Leeuwarden
• Ontwikkelen van energievisie voor publieksvoorzieningen in Garyp.
• Opdracht ‘helpende hand’ van de provincie Groningen: Ondersteuning van zeven gemeenten
bij het ontwikkelen van communicaRe strategieën gericht op energiebesparing bij de
parRculiere woningeigenaar.
• Opdracht van de gemeente Veendam: ondersteuning bij benaderen van 80 parRculiere
woningeigenaren voor energiebesparing.
• Opdracht gemeente Groningen: Voorbereiding en deelname ‘charrege warmte’
• Opdracht gemeente Leeuwarden: kwarRer maken ‘slim met energie en water’ in de bestaande
woningvoorraad in Leeuwarden.
• Enkele kleine communicaRe opdrachten en trainingen.
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Agentschap NL voorheen SenterNovem als senior adviseur:
2010
• Financiële en procesmaRge advisering in het kader van de blok voor blok aanpak.
• Drie projecten in de bestaande woningvoorraad in Sneek, Heerenveen en Skarsterlân. Het
betrei procesbegeleiding, inbrengen van doelgroep-, gedrag- en technische kennis.
Ondersteunen van de betrokken woningcorporaRes bij de drie projecten.
• Begeleiding en ontwikkelen project bij woningcorporaRe de Huismeesters in Groningen voor
het veranderen van rouRnegedrag na renovaRe van de woningen in de tuinwijk.
• Begeleiden van drie innovaReve nieuwbouw projecten in Borger Odoorn, Tynaarlo en
Hoogeveen.
• Ondersteuning van Energie Akkoord Noord Nederland met korte intervenRes gericht op
gemeenten, corporaRes, ontwikkelaars, bouwers, architecten met als doel draagvlak en
kennisontwikkeling in het kader van 100.000 woningplan.
• Ondersteuning koploper in de woningbouw
2009
• Procesbegeleiding en kennisoverdracht met als resultaat dat energiebesparing is verankerd in
het proces met voldoende ambiRe op 11 locaRes bij nieuwbouw en in de bestaande voorraad 3
koplopers en 8 mainstream projecten in Noord Nederland.
• AcRes op het terrein van gedragsbeïnvloeding iniRëren en afspraken tussen lokale parRjen
maken voor conRnuering van de intervenRes voor een aantal jaren in de wijk HeechterpSchieringen in Leeuwarden en de wijken de Hoogte en Tuinwijk in Groningen.
• Begeleiden studie van de evaluaRe van de 4 pilots gedragsverandering in krachtwijken en op
basis van de uitkomsten de aanpak verbeteren en focussen.
• Ondersteuning koploper (Seinen projectontwikkeling) in de woningbouw
2008
• Begeleiden van 4 herstructureringslocaRes en kennis overdragen aan gemeenten en
woningcorporaRes door middel van geven van presentaRes, deelnemen aan 4 charreges, korte
intervenRes en het organiseren van een themabijeenkomst gericht op renovaRe van bestaande
voorraad in Noord Nederland.
• Begeleiding van energievisie op gemeenteniveau in Hoogeveen als input voor strategie
gemeente voor intervenRes in de bestaande woningvoorraad.
• Ontwikkelen van een gedragsaanpak t.b.v. de prachtwijken van Vogelaar en vervolgens een
opschaal strategie ontwikkelen.
• Entameren en begeleiden van het noodzakelijke onderzoek voor de intervenRestrategie,
procesbegeleiding, overleggen, stukken schrijven t.b.v. pilot Heechterp-Schieringen in
Leeuwarden.
• Uitvoeren van pilot in wijk Heechterp – Schieringen in Leeuwarden met als resultaat 10 %
besparing door middel van beïnvloeden van rouRnegedrag van bewoners.
2007
• IniRëren van concreRsering van energie ambiRes met alle betrokken parRjen op 5 locaRes in
Noord Nederland. ParRjen bij elkaar roepen en kennis leveren t.b.v. inhoud en proces.
IntervenRes plegen om individueel of bij alle parRjen draagvlak te laten ontstaan voor
realisering van (nog hogere) ambiRes op het terrein van energiebesparing en inzet DE. De
acRviteiten zijn vooral gericht op de bestaande bouw. Naast het begeleiden van locaRes zal bij
de betreﬀende corporaRe(s) ook worden ingezet op het borgen van ambiReuze
energiebesparing in het voorraad/onderhoudsbeleid.
• Individuele of groepsintervenRes en deelname aan een drietal charreges om de kennis bij
parRjen te vergroten en draagvlak te laten ontstaan voor verdergaande energieambiRes. Dit
gebeurt door acReve, op de doelgroep toegespitste kennisoverdracht in de vorm van
presentaRes en workshops Rjdens regionale bijeenkomsten. Samenwerken met gemeenten en
provincies. Ook hier ligt de nadruk op de bestaande woningvoorraad.
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Voorbeelden Seinen projectontwikkeling transparant (laten) maken zodat andere parRjen
hiermee aan het werk kunnen.
2005-2006
• Ondersteunen van 10 gemeenten per jaar bij het maken van energievisies voor
nieuwbouwlocaRes en het borgen van de EPL ambiRes d.m.v. afspraken tussen de diverse
parRjen bij de locaRes in Noord Nederland. Procesbegeleiding en kennisoverdracht.
2003-2004
• Ondersteunen van 10 gemeenten per jaar bij het maken van energievisies voor
nieuwbouwlocaRes en het borgen van de EPL ambiRes d.m.v. afspraken tussen de diverse
parRjen bij de locaRes in Noord en Zuid Holland. Procesbegeleiding en kennisoverdracht.
2001-2002
• Ontwikkelen van doelgroep aanpak gericht op het veranderen van rouRnegedrag van diverse
doelgroepen zoals corporaRes, gemeenten en parRjen in de bouwkolom met als doel
intervenRestrategieën ontwikkelen gericht op energiebesparing in de gebouwde omgeving.
• De aanpak verder ontwikkelen door het zoeken naar relevante determinanten en die laten
onderzoeken met als doel het ontwikkelen van eﬀecReve en eﬃciënte intervenRestrategieën
per doelgroep.
• Begeleiding van onderzoek naar eﬀecRviteit en samenhang van instrumenten.
• De kunst van het gedrag veranderen. Ontwikkelen van een aanpak gericht op het veranderen
van rouRnegedrag bij consumenten.
2000
• Financiële apandeling van subsidies in het kader van het programma Lange Termijn Gebouwde
Omgeving (LTGO subsidieprogramma)
1995 - 2000
Senior beleidsadviseur bij de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland
(VEWIN).
Beleidsterreinen VEWIN 1995 - 2000:
• Duurzaam watergebruik (voorheen waterbesparing)
• Energie-eﬃciency en duurzame energie binnen de bedrijfstak drinkwater
• Energiebesparing bij het gebruik van warm water
• Duurzaam bouwen
• Waterbeheer
Vertegenwoordigen van de bedrijfstak in diverse overlegorganen en begeleiden onderzoek die met
bovengenoemde beleidsterreinen te maken hebben. Ambtelijk secretaris van de waterverenigingen
NVA en VWN
1990 – 1995
Sinds 1990 werkzaam voor VEWIN. Mijn eerste grote opdracht voor VEWIN was mijn
milieukostenonderzoek uitbreiden tot de gehele bedrijfstak en mijn bevindingen aan de bedrijfstak
rapporteren. Deze werkzaamheden heb ik op freelance basis uitgevoerd.
Sinds oktober 1991 in vaste dienst als beleidsmedewerker bij VEWIN.
Werkzaamheden 1991 - 1995:
• Onderzoek en rapportage ten behoeve van de beleidsontwikkeling in het kader van het VEWIN
milieuplan
• Assistent projectmanager van de VEWIN projectgroep waterbesparing
• EvaluaRe van de methode en funcRe van prognoses voor de centrale drinkwatervoorziening
• AutomaRseren van de waterleidingstaRsRek.
• Ontwikkeling en uitvoering van het VEWIN milieuverslag
1986 - 1990
Vanaf 1986 ben ik in deelRjd de opleiding bedrijfseconomie aan de Hogeschool Eindhoven gaan volgen.
Gedurende deze periode heb ik parsme in de horeca voor de fa. de Lorijn uit Nistelrode
werkzaamheden verricht als bedrijfsleider.
•
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In de periode van 1982 tot medio 1986 heb ik voor uitzendbureau Content te Nijmegen, diverse
werkzaamheden verricht in uiteenlopende funcRes
In de jaren 1980 en 1981 heb ik in vast dienstverband gewerkt als uitvoerder voor Leidekkersbedrijf
Willem van Boxtel & Zn. B.V. te Nijmegen. Deze ﬁrma is failliet verklaard begin 1982. Mijn taken waren:
• Verzorgen van calculaRes en het maken van oﬀertes
• Begeleiden uitvoering en ﬁnanciële nacontrole van de uitgevoerde projecten.
Opleidingen:
HEAO-BE
diploma 1991
• Vakken: bedrijfseconomie, bedrijfsadministraRe, bedrijfscalculaRe, bedrijfsorganisaRe, algemene
economie en informaRca
HAVO
diploma 1977
• Vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, aardrijkskunde en geschiedenis
MAVO
diploma 1975
• Vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis
Stage en afstudeeropdracht HEAO:
Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland. (VEWIN) Opzegen en uitvoeren
van een onderzoek naar de milieukosten in het verleden en toekomst van een achgal
grondwaterleidingbedrijven in Nederland. Dit onderzoek beslaat ruim 30% van de totale
drinkwatervoorziening in Nederland.
Kennis van:
• Veranderingsprocessen
• (Beleid)instrumenten
• Veranderen van rouRnegedrag
• Doelgroepen aanpak
• Energiebesparing techniek en proces
• Duurzame energie
• Drinkwaterbesparing
• Waterbeheer kwalitaRef en kwanRtaRef
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