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Ik heb het belang van de korte termijn en lange termijn leren inzien. Leren laveren in het
spanningsveld tussen doel en middelen, tussen moeten en kunnen. Het vermogen opgebouwd mensen, situa1es en (on)mogelijkheden in te schaDen. De krachten en tekortkomingen ervaren van de degelijken, de diplomaten, de dwarsdenkers en de durvers – en
het poten1eel ontdekt dat schuilgaat in de
synergie van deze eigenschappen. Ik heb ac1ef en passief de waarde van een luisterend
oor mogen ervaren. (Ik besloot op mijn 55-ste
te luisteren naar de stem die me zei mijn crea1viteit ook cultureel te ontplooien en doorliep een professionele fotograﬁe-opleiding.)

Ik heb de afgelopen veer1g jaar zeer uiteenlopende func1es vervuld in economische en
maatschappelijke organisa1es. Niet omdat ik
nergens kon aarden, maar uit een behoe>e
voortdurend mijn horizon te verbreden en
wereld te verruimen.

Ik heb de lee>ijd en de ervaring om
te durven constateren dat ik beschik over
inzicht en overzicht.
Mijn exper1se bied ik graag projectma1g aan als meedenkend en meewerkend
adviseur voor kleine bedrijven en organisa1es

RECENTE PROJECTEN

• Powerdammen in zee; project van € 20 miljard voor 50 miljard kWh duurzame stroom als basislast.
• Opdracht Ministerie van Economische Zaken: onderzoek naar mogelijkheden verduurzaming van
het Lauwersmeergebied. In het bijzonder de mogelijkheden van een ge1jdencentrale in de R.J. CLe
- veringssluizen, de produc1e en toepassing van waterstof in schepen en voertuigen en de verduurzaming van koelhuizen.
• Ontwikkeling Ecologische zonneweide op voormalig slibdepot naast een natura 2000 gebied, ten
Oosten van Lauwersoog.
• Opzet postcoderoos-regeling voor het dorp Niehove in opdracht van het dorpsbestuur uitmondend
in 126 leden met 1.576 panelen op 8 boerderijdaken.
• Onderzoek naar export mogelijkheden van Tampons in de Filipijnen in opdracht Marble Consultants
te Groningen.
• Samenwerking met Holthausen in Hoogezand, voor de ontwikkelingsmogelijkheden van waterstofproduc1e met zonne-energie in Groningen. In het bijzonder loca1e Westpoort.
• Projectvoorstellen voor NAM voor de opzet van zonneweides op bestaande produc1eloca1es.

ACTIVITEITEN IN 2010 - 2020

• Voorzitter van Stichting DTP Netherlands. Stichting heeft als doel powerdammen te realiseren in
de zee. Lees meer op de website: https://www.dtp-neterlands.eu
• Bestuurslid/ secretaris van de S1ch1ng Middag Humsterland Duurzaam. Met Menno Groeneveld
als voorziDer zijn diverse mijlpalen bereikt zoals
- Blauwdrukken voor grote zonneweides in het Middag Humsterland.
- Het betrekken van Eneco als contractpartner;
- Samenwerking verbanden met stakeholders als Entrance, LTO, Provincie Groningen, Gasunie,
Groninger Energie Koepel, Gebiedscoöpera1e Westerkwar1er en Dorpsbelangen;
• Opzet en onderhoud websites voor klanten, waaronder: een huisartsen maatschap, een theatergezelschap, schoonheidssalons, een energiebedrijf, fotograﬁe bedrijven en adviesbureaus.
• Bestuurslid van de vereniging Dorpsbelangen Oldehove met focus op het verbeteren van lee`aarheid en voorzieningen alsmede het bevorderen van recrea1e en toerisme.
• Opzet en exploita1e van de VOF Karakterbeeld;- fotograﬁe service in samenwerking met Vos-Interieur en Jungcurt Fotograﬁe.
• Ondersteuning met de opzet Dutch TerraHertz Inspec1on Services. Even bedrijf dat zich toelegt niet
invasieve inspec1e van zaadkwaliteit, de krachtopname van kri1sche kunststofonderdel
en in bij- voorbeeld schepen en vliegtuigen.
ACTIVITEITEN IN 2007 - 2010

• Projectontwikkeling energiewinning uit magma in Bali - Indonesië. Totaal 2 puDen met 25 MW voor
de energievoorziening van Bali i.s.m. Pertamina (energieproﬁel Bali 680 MW gemiddeld)
• Interim consul1ng aan ondernemers: kleine bouwbedrijven, onderhoud agrarische machines, wervingsbureau voor top-execu1ves in Duitsland.
• Energiebesparing consulten. Sauna-Peize, opslag fruit, gebouwen.
• (Af) studeren aan de Fotoacademie uitmondend in professionele & hobby projecten in de fotograﬁe.
INTERIM DIRECTEUR, IDL SENSOR SOLUTIONS, ASSEN 2005 - 2007

Verantwoordelijk voor het vermarkten van nieuwe technologie voor de organisa1es Astron, SRON, TNO,
RUG, NOM vanuit een nieuwe op te zeDen s1ch1ng IDL Sensor Solu1ons. Voorafgaand belast met de aanvraag voor een Europese subsidie van ruim 5,2 M€ die werd toegekend via SNN.
CONSULTANT, SRON 2006

Belast met de coördineren, schrijven en aanvragen van een valorisa1e onderzoek inzake absorp1e vochtme1ng met submillimeter technologie. In door mij geschreven tender werd een subsidie toegekend.
INTERIM PROGRAM MANAGER - NORTH STARS, STICHTING RUIMTEONDERZOEK NEDERLAND,
GRONINGEN 2003 - 2005

Interim Program manager - North Stars, S1ch1ng Ruimte Onderzoek Nederland, Groningen, belast met het
traceren van bedrijven vooral in het MKB in Noord Nederland, die met succes gebruik konden maken van
de technologie van de partners SRON en ASTRON. Ik bezocht daartoe meer dan 100 bedrijven in Noord
Nederland in samenwerking met o.a Syntens.
CONSULTANT, ASTRON, DWINGELOO 2004 - 2005

Belast met de coördineren, schrijven en aanvragen van een omvangrijk subsidieprogramma voor Astron. In
2005 werd de aanvraag gegund ter waarde van ruim 5 miljoen Euro in een project van 14 miljoen Euro.
BESTUURDER, FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN RUG, GRONINGEN 2000
- 2004

Belast met de portefeuille ﬁnanciën en middelen voor de faculteit. A.g.v. van een verlamming in het rechter been door hernia werd mij een regeling aangeboden, waardoor ik met ﬁnanciële rugdekking zelfstandig kon worden. Na 2 opera1es ben ik weer “normaal” mobiel en onderhoud het korset van spieren door
krachDraining om herhaling te voorkomen. In 2004 richDe ik Walraven Innova1on Management op.
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ALGEMEEN DIRECTEUR AI, HANZE VERVOER EN TECHNIEK GROEP, GRONINGEN 1998 - 2000

Be

last met het geschikt maken van de organisa1e (1500 FTE) voor de verkoop aan een nieuwe aandeelhouder. Eind 1999 werden van de in totaal 27 bv’s van de groep 20 verkocht aan Arriva, waaronder het
busbedrijf Gado, het ambulancebedrijf, de taxiondernemingen en de onderhoudsbedrijven.
De overige par1jen vonden andere kopers, zoals de vijf Mercedes Benz ves1gingen die aan de combina1e
Wensink / van Diest werden overgedaan.

COMMISSARIS VAN DE VAKBOND VOOR MACHINISTEN EN CONDUCTEURS 1997 - 1998
ALGEMEEN DIRECTEUR, NS NETWERK ZUID, EINDHOVEN 1989 - 1997

Belast met het leidinggeven aan 3500 medewerkers en vanaf 1994 het geschikt maken van de
organisa1e voor verzelfstandiging in het program “Sporen naar 1996”. Lid van de direc1eraad van NS Reizigers. Bijzonderheid: introduceren van Wisselwerk, een eﬃciency programma, waarmee een forse
kostenbesparing werd gerealiseerd.
BESTUURDER VAN 06 92 92 OV REISINFORMATIE VAN 1994 - 1997

Ondermeer verantwoordelijk voor de opzet van het call-center in Tilburg.
COMMISSARIS VAN STADBUS MAASTRICHT VAN 1993 - 1997 - VERVOER EN FINANCIËN
ALGEMEEN DIRECTEUR CONFERENTIE CENTRUM DE BURGHT 1985-1989

Belast met de algehele leiding, het organiseren van congressen en conferen1es en fondswerving. Opzet en
exploita1e van een vorming school voor schoolverlaters HBO/MBO. De Burght, gelegen in Burgh Haamstede, beschikte over 80 appartementen en diverse congresruimtes. De catering bood capaciteit voor 350
congresgangers. Jaarlijks 30.000 overnach1ngen en circa 100 congressen.
De Burght werd geﬁnancierd uit twee bronnen:
- exploita1e van het congres en hotel gedeelte;
- daarnaast het onderhouden van rela1es met 13.000 vrienden van de Burght die op grond de christelijke missie van de Burght middels dona1es garant stonden voor een dekking voor 50% van de inkomsten.
OVERIGE ERVARING IN DE PERIODE VAN 1972 TOT 1989

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultant bij Twijnstra Gudde, waarvan 6 mnd. projectleider bij Drinkwaterleidingbedrijf RoDerdam.
Bedrijfsdirecteur bij Compac Warmtepompen BV - Nieuwegein.
Sales engineer bij Grenco Bedrijfskoeling - Den Bosch.
Sales engineer bij Habo in Bodegraven, betrokken bij de verkoop en ontwikkeling van WKK units en kleine 200 KW - 600 KW warmtepompen
2 jaar part-1me Maintenance manager in Frankrijk- Château de St. Albain;- icm studie theologie.
Consultant bij Canon in België, belast met de introduc1e van fax apparatuur.
Projectconsultant inzake kaskoeling in Saudi Arabië.
6 maanden oﬀshore bij Rietschoten en Houwens, belast met de in bedrijfstelling van de hydraulische
pijpenlegger unit op het werkschip de Orca op de Noordzee.
2 jaar hoofdconstructeur van Landbouwmachinefabriek Hofstee te Scheemda.
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ONDERWIJS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cursus over het nieuwe toezicht houden o.l.v. Caroline Wijntjes (2012 / 2013).
Opleiding tot fotograaf aan de Fotoacademie te Groningen (diploma 2010).
Interna1onal Marke1ng, Insead Fontainebleau Frankrijk (cer1ﬁcaat 1996).
Avira, Insead Fontainebleau Frankrijk (1996);- Een leergang inzake strategie- en visievorming.
Change management Crosby London (1994).
Doctoraal Landbouwuniversiteit (Bedrijfskunde en Landbouwtechniek), Wageningen. (Afgestudeerd
1982). Bijzonderheid: Winnaar landelijke scrip1e wedstrijd met als onderwerp de toepassingsmogelijkheid van warmtepompen voor de Nederlandse Glastuinbouw
Theologie - St. Albain Frankrijk (1977).
Propedeuse TU-Del> werktuigbouwkunde. (1971).
HBS-B, Nieuwe Lyceum te Hilversum (1968).
LO op de Oranjeschool tot het 4-de schooljaar in Medan op Sumatra Indonesië.
OVERIGE VAARDIGHEDEN

•
•
•
•
•
•

Engels, Frans en Duits, Nederlands moeder taal
Expert in Photoshop, Excel, website building
Financiële analyses - voor innovaties, complexe projecten, bedrijfsprocessen
Energie transitie expertise
Up-to-date met betrekking tot sociale media en internet
Onderhandelen en conflictoplossing

PERSONALIA

Geboren 6 maart 1949 te Deventer, direct daarna geëmigreerd met ouders naar Indonesië tot 1958.
Gehuwd met de liefde van mijn leven Gerrie van Tilburg; samen 5 kinderen en 5 kleinkinderen.
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