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PROFIEL 
 
Enthousiast, inspirerend en motiverend manager, coach en netwerker. Resultaatgericht, 
verbindend en besluitvaardig. Is communicatief en kan goed presenteren. Vertaalt ingewikkelde 
informatie in begrijpelijke taal voor niet specialisten. Voelt zich thuis op het grensvlak tussen 
inhoud en beleid. Is inhoudelijk sterk onderlegd op het gebied van klimaatverandering. Beleid en 
bestuurlijk sensitief en werkt graag zelfstandig. Is leergierig en heeft een brede interesse. 
 
WERKERVARING 
 
Radboud Universiteit 
 
Directeur Radboud Innovation 
2017 – heden 

• Leidinggeven aan de directie Radboud Innovation (15 fte)  
• Verantwoordelijk voor het innovatiebeleid van de universiteit 
• Bestuurlijke vertegenwoordiging in externe netwerken 
• Directeur Radboud Holding BV en Radboud Participations BV 

 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) 
 
Strategisch businessmanager 
2014 – 2017  

• Verantwoordelijk voor het inrichten van vraaggestuurd werken 
• Verantwoordelijk voor de relatie met I&M en Buitenlandse Zaken 
• Ontwikkelen van een klimaatbrede productportfolio 
• Verantwoordelijk voor het realiseren van externe financiering 
• Opzetten van samenwerking met maatschappelijke actoren, bedrijven, ingenieurbureaus en 

non-gouvermentele organisaties (NGO’s) 
• Aansturen van account- en relatiemanagement 
• Financiele aansturing van afdelingshoofden 

 
Resultaten: de countouren van het vraaggestuurd werken zijn zichtbaar met het opzetten van een 
KNMI brede productportfolio, gericht op de 2016 – 2020 koers van I&M. De financiele structuur en 
de budgettering zijn productgericht gemaakt. Het accountmanagement is ingericht met o.a. een 
liasonfunctie bij I&M. Er is externe financiering gerealiseerd. Er is een meerjaren samenwerking 
opgezet met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De samenwerking met het Ministerie van 
Economische Zaken is in ontwikkeling. Er zijn samenwerkingsverbanden opgezet met het Rode 
Kruis, diverse ingenieurbureaus, gemeenten en waterschappen en in ontwikkeling met grote 
bedrijven als DONG, Boskalis en herverzekeraar Swiss Re. 
 
Focal Point Klimaatpanel van de Verenigde Naties - IPCC 
2006 – 2015  

• Nationaal aanspreekpunt van het IPCC: voorbereiden en bijwonen van plenaire en 
thematische IPCC vergaderingen 



• Opstellen van de Nederlandse instructie in samenwerking met het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken 

• Organiseren van beleidsreviews 
• Organiseren van nationale informatie bijeenkomsten 
• Uitdragen, vertalen en presenteren van de Nederlandse inbreng voor diverse 

maatschappelijke actoren, kennisinstellingen, departementen en lagere overheden 
• Verantwoordelijk voor de beleids- en wetenschappelijke inbreng in de IPCC rapporten 
• Deelname aan interdepartementaal overleg, zoals de coordinatiegroep IPCC, de Task Force 

Kyoto Protocol (TKP), de voorloper van het interdepartementale Klimaatcluster (IKC), en 
klimaatgerelateerd Directeurenoverleg 

 
Resultaten: de Nederlandse inbreng in het vijfde IPCC assessment is terug te vinden in de 
beleidssamenvattingen met een score van meer dan 80% van de ingediende commentaren. 
Nederland wordt internationaal herkend als een land met een brugfunctie. Diverse landen benutten 
Nederland voor het oplossen van conflicten.  
Er zijn aparte beleidssamenvattingen gepubliceerd gericht op het Nederlands beleid. De laatste 
beleidsvertaling was uniek in zijn vorm met aangepaste figuren waarvoor aparte toestemming 
nodig was van het IPCC. De vertaling was een belangrijke zichtbare drijver in de Klimaatagenda 
van I&M. 
Nederland was bijzonder actief in de hervormingen van het IPCC n.a.v. Climate Gate en nam deel 
aan alle werkgroepen om de hervormingen te realiseren. Deze inzet was gewenst vanwege de 
politieke gevoeligheid ten tijde van het gedoogkabinet Balkenende. Het focal point moest 
behoedzaam balanceren tussen de wensen van het kabinet en de internationale speelruimte in het 
klimaatpanel. In deze tijd onderhield het focal point regelmatig contact met de betrokken 
bewindspersoon. Niet alle wensen konden worden gerealiseerd. De resultaten van de hervormingen 
en wat Nederland heeft bereikt heb ik gepubliceerd in het tijdschrift Milieu. 

 
Liason tussen het Ministerie van I&M en het KNMI 
2007 – 2015  

• Ontwikkelen van een brugfunctie tussen het KNMI en I&M en vertalen van 
wetenschappelijke en beleidsinformatie  

• Meewerken aan beleidsdossiers op het gebieds van klimaatadaptatie bij DGRW in de 
afdeling Waterkwaliteit en kwantiteit, zoals de Oslo-Parijs Conventie (OSPAR) over het 
gebruik van de Noordzee en het innovatieprogramma klimaatadaptatie Haaglanden. 

• Zorgen voor de I&M brede beleidsinbreng in het Nationale Polaire onderzoeksprogramma 
van NWO 

• Secretaris van het I&M brede Directeurenoverleg Klimaat 
• Meewerken aan beleidsdossiers bij de afdeling Klimaat bij DGMI, zoals de Klimaatagenda 

en het IPCC 
• Adviseren en organiseren van vraaggestuurd werken (maatwerk) voor I&M 

 
Resulaten: de functie heeft geleid tot intensiever wederzijds contact tussen het KNMI en I&M. Het 
innovatieprogramma klimaatadaptatie Haaglanden heeft geleid tot concrete projecten en is 
succesvol afgerond met een grote conferentie. Het I&M brede directeurenoverleg Klimaat was 
nieuw en heeft jarenlang gefungeerd als een belangrijk overleg ook voor de klimaatinbreng in de 
Bestuursraad en in de Milieuraden.  
 
Deeltijdhoogleraar Radboud Universiteit 
2010 – heden  

• Verantwoordelijk voor het opzetten van de Bacheloropleiding Klimaatverandering en de 
interactie tussen wetenschap en beleid 

• Ontwikkelen en uitvoeren van een jaarlijkse collegeserie  
• Begeleiden van studentenonderzoek 
• Organiseren en begeleiden van stageonderzoek voor bachelors en masters bij I&M 
• Uitvoeren van gastcolleges bij andere universiteiten waaronder, de universiteit van 

Maastricht, de technische universiteit Delft en de universiteit Utrecht. 
 
Senior adviseur klimaatverandering en luchtkwaliteit, TNO 
2006 – 2007  

• Opzetten van de interactie tussen luchtkwaliteit en klimaatverandering 
 
Wetenschappelijk adviseur, Universiteit van Toronto en het Ministerie van Milieu, 
Canada. 
2005 



• Adviseren op het gebied van klimaatmodellering 
 
Senior wetenschappelijk medewerker en teamleider, KNMI 
2002 – 2005  

• Projectleider Europese onderzoeksprogramma’s luchtkwaliteit en klimaat 
• Gastdocent Radboud Universiteit 

 
Wetenschappelijk	medewerker	
1990	–	2001		 	 	

• Uitvoeren onderzoek luchtkwaliteit en klimaat aan diverse instituten en instellingen in 
binnen- en buitenland; de universiteiten van Utrecht, Wageningen, Heidelberg (Duitsland), 
het Max Planck Instituut voor Chemie in Mainz (Duitsland) en het Ministerie van Milieu in 
Toronto (Canada) 

 

OPLEIDINGEN en ONTWIKKELING 
 
2016   Cursus Strategisch Business Management 
2015   Media- en presentatiecursus 
2014 – 2016  Management coachingsprogramma 
2010   Cursus academisch Leiderschap 
2008   Cursus algemeen management 
2006   Cursus professioneel Projectleiderschap 
1991-1996  Promotie luchtkwaliteit en klimaat, Universiteit Utrecht 
1985-1990  Master milieuhygiëne, Landbouw Universiteit Wageningen 
 
 
BESTUURLIJKE FUNCTIES, COMMISSIES EN OVERIGE NETWERKEN 
2017 – heden  Bestuurlijke vertegenwoordiging in de stuurgroepen Healh Valley, 

Gelderland Valoriseert, Rijk van Nijmegen2025, Economische Raad 
Nijmegen en NovioTech Campus 

2013 – heden   Editorial board Frontiers in Interdisciplinary Climate Studies  
2013 – 2017  Beoordelingscommissie namens I&M Nationaal Polaire   
   onderzoeksprogramma 
2013 – heden  Kenniskring Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
2009 – 2010   Stuurgroep Haaglanden 
2006 – 2008   Stuurgroep wetenschappelijke beleidsanalyse 
1996 – 2001  Internationale stuurgroep ozononderzoek 
 
 
TALENKENNIS 
 
Nederlands  Uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk 
Engels   Uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk 
Duits   Goed, zowel mondeling als schriftelijk 
 
NEVENACTIVITEITEN 

 
2008 – 2012  Voorzitter medezeggeschapsraad lagere school, Houten 
   Lid van de gemeenschappelijke medezeggeschapsraad scholenstichting 
   Fectio, Houten 
   Fectio, municipality of Houten and chair Innovation and communication.  
   Adviseur geluid en luchtkwaliteit, gemeente Houten 
 
PUBLICATIES 
 
Ik heb een uitgebreide publicatielijst met beleidsgerichte, populaire en wetenschappelijke 
publicaties, die op verzoek beschikbaar kan worden gemaakt. 


