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PROFIEL 
Ik werk sinds 23 jaar aan duurzame projecten en processen, vooral voor gemeenten met duurzame 
ambities. Het vernieuwende aan mijn manier van projectmanagement is dat ik zowel de zakelijke, 
menselijke als milieu kant van projecten met elkaar verbind. Ik versta de kunst van het verbinden, van 
het creëren van evenwichtige processen en ik maak van een knelpunt een kans. 
 
Motivatie 
Waar het om gaat bij duurzaam vernieuwen is mensen zover te krijgen dat ze mee willen doen met de 
vernieuwing. Mensen en hun drijfveren zijn dan ook de sleutel om duurzame doelen te bereiken. 
De vraag is: hoe zorg je ervoor dat mensen mee willen doen? Ik ben gefascineerd door die vraag. Ik 
sta voor projecten waar mensen graag aan meedoen, omdat zij er hun ei in kwijt kunnen en er iets 
voor terug krijgen. Door aan te sluiten bij de drijfveren van mensen komen projecten tot leven en 
mensen in beweging.  
 
Eigenschappen 
Met mij haalt u een enthousiaste, doelgerichte en op kansen gerichte duurzaamheidsprofessional in 
huis met een faciliterende en pragmatische aanpak en een heldere manier van communiceren, met 
zowel een helikopterview als oog voor detail, iemand die weet wat echt doorpakken is maar ook ruimte 
inbouwt voor reflectie, die goed is in het betrekken van mensen en het onderste uit de kan haalt. 
Consciëntieus, constructief, gestructureerd en met gevoel voor humor.  
 
WERKERVARING/ OPDRACHTEN  
 
Jan. 2005 - heden: Zelfstandig duurzaam projectmanager/ adviseur. 
 
Advisering opstellen en implementeren communicatieplan Circus Circulair. Gemeente Haarlem. (sep. 
2016- heden). 
 
Begeleiden focus workshop Energiepioniers Haarlem. Gemeente Haarlem. (sep. 2015) 
 
Ontwikkelen marketing aanpak energiebesparing. Stadsregio Rotterdam (nov. 2012 – eind 2013). 
Samen met Fynergy en Xpring ontwikkelen van een marketing aanpak voor de gemeente Barendrecht 
en de gemeente Vlaardingen, die zowel aanbieders van energiebesparende diensten als particuliere 
woningeigenaren mobiliseert om energiebesparende maatregelen uit te voeren. 
 
Ontwikkelen digitale Wegwijzer Draagvlak voor Duurzame Energieprojecten. AgentschapNL 
(December 2012 – July 2013). De wegwijzer laat voor iedere projectfase zien wat een gemeente kan 
doen om draagvlak voor duurzame energieprojecten te creëren. Ik hielp Fynergy met het ontwikkelen 
van de wegwijzer. Bij iedere projectfase zijn meerdere ‘do’s’ benoemd die vooral voor die fase relevant 
zijn. Iedere ‘do’ geeft vervolgens aan waarom het relevant is, hoe de betrokken medewerker van de 
gemeente dit kan aanpakken en welke hulpmiddelen helpen bij de uitvoering. De hulpmiddelen 
variëren van rapporten, brochures en handleidingen tot websites, vragenlijsten en praktijkvoorbeelden. 
http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/vier-fasen-stappenplan-voor-draagvlak-duurzame-energie  
 
Interim Coördinator energieprojecten. Gemeente Diemen (sep. 2012 – heden). Opzetten en 
begeleiden van de uitvoering van energiebesparing- en duurzame energieprojecten gericht op de 
gemeentelijke bedrijfsvoering op corporaties, bedrijven en particuliere woningeigenaren. 
 
 

 

http://www.anne-elsen.nl
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Wegwijzer+duurzame+energieprojecten%2E&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/vier-fasen-stappenplan-voor-draagvlak-duurzame-energie
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Projectvoorbereiding duurzame ondernemersprijs. Gemeente Amsterdam (okt. – jan. 2012). 
 
Samenstellen werkboek met innovatieve procesvoorbeelden van het waarmaken van energie- en 
binnenmilieu- ambities bij nieuwbouw. Agentschap NL en Lenteakkoord Partners/Neprom (april – okt. 
2011). 
 
Projectmanagement EPC-leertraject en eindcontrole op de bouwplaats. Gemeente Haarlem, Afdeling 
Milieu (nov. 2010 – dec. 2011). 
 
Opstellen checklist energie in het bestemmingsplan. Gemeente Haarlem, Afdeling Milieu (oktober 
2010 – januari 2011). 
 
Opzetten en begeleiden van de uitvoering van een pilot gericht op het uitvoeren van controles, op de 
bouwplaats, op de energieprestatie van nieuwbouw woningen. Gemeente Amsterdam, Projectbureau 
ARC (Amsterdam Reduceert CO2) (april 2009 – november 2010). 
 
Samenstellen programma voor het thema Duurzaam Consumeren voor Haarlems vrouwenevenement 
2009 (jan. 2009 – maart 2009). 
 
Advisering programmagroep Bebouwde Omgeving voor een klimaatneutraal Haarlem, gemeente 
Haarlem (jan. 2008 - dec. 2008). 
 
Ad interim projectmanager duurzaamheid: o.a. samenstellen Beleidsplan Duurzame Ontwikkeling 
2008-2012 en het schrijven van een voorstel en een plan van aanpak voor een nieuw op te richten 
Centrum voor Duurzaamheid, in opdracht van de gemeente Heerhugowaard (aug. 2007 - juni 2008). 
 
Uitvoeren Amsterdamse zonne-energie campagne, in opdracht van Energiebureau Amsterdam 
Reduceert CO2 (april 2007 - juli 2007). 
 
Opstellen Milieuprogramma 2007/8 in opdracht van stadsdeel Westerpark (jan. 2007 - april 2007).  
 
Voorbereiden zonne-energie campagne in Amsterdam en opstellen van een campagne draaiboek, in 
opdracht van Energiebureau Amsterdam Reduceert CO2 (okt.2006 - jan. 2007). 
 
Projectmanagement van een project gericht op het stimuleren van energiebesparing 
bij bewoners van de bestaande bouw, in opdracht van Stadsdeel Zuideramstel (sep. 2006 - juli 2007). 
 
Subsidie aanvragen in het kader van de tijdelijke subsidieregeling Energiebesparing Lage Inkomens 
(TELI) in opdracht van Energiebureau Amsterdam Reduceert CO2 (juni - aug. 2006). 
 
Opstellen rapport over praktijkervaringen in Amsterdam met de procedurele voorbereiding van de 
plaatsing van stedelijke windturbines, in opdracht van Energiebureau Amsterdam Reduceert CO2 
(nov. 2005 - febr. 2006). 
 
Opstellen milieuprogramma 2006 voor stadsdeel Westerpark (augustus - november 2005). 
 
In kaart brengen van nieuwe ontwikkelingen en visies van deskundigen voor het milieubeleidsplan 
2007 - 2010 van de gemeente Amsterdam, in opdracht van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, 
Gemeente Amsterdam (juli 2005). 
 
Opstellen milieuverslag voor stadsdeel Westerpark (juni 2005). 
 
Tot uitvoering brengen klimaatplan Stadsdeel Bos en Lommer (maart 2005 - mei 2006). 
 
2001 - jan. 2005: Adviseur Duurzaam Bouwen, Dienst Milieu en Bouwtoezicht, gemeente 
Amsterdam 
Projectleider milieu IJburg: projectbureau IJburg adviseren over onderwerpen als energiebesparing en 
duurzaam materiaalgebruik met als doel milieubewuste bouwplannen en bouwpraktijk.  
 
Projectleider Stad en Milieu: projectgroep Bijlmerpark adviseren over experimentele oplossingen 
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waarbij milieunormen (bijv. geluidsnormen), het verbeteren van de leefkwaliteit en het efficiënt 
benutten van de ruimte hand in hand gaan.  
 
Projectleider Uitvoering Klimaatbeleid: in samenwerking met stadsdelen uitvoeringsprogramma's voor 
klimaatbeleid opstellen.  
 
Projectleider milieu in projectgroep Osdorp Midden Noord (een vernieuwingsgebied in de Westelijke 
Tuinsteden): de projectgroep adviseren over milieuaspecten met als doel milieubewuste bouwplannen.  

1998 - 2001: Milieubeleidsmedewerker, Ministerie van VROM 
Beleidsontwikkeling met als doel milieuaspecten meer een rol te laten spelen in besluitvorming door 
de rijksoverheid. 

Projectmanagement van een trainingsprogramma voor provinciale m.e.r. coördinatoren: o.a. over 
de effectieve inzet van milieueffectrapportage (m.e.r.) in de ruimtelijke ordening.  
 
Projectmedewerker M.e.r. 2000+: Begeleiding van een drietal onderzoeken ter verbetering van 
de uitvoering en ter ontwikkeling van milieueffectrapportage. Resulterend in 2 hulpmiddelen voor 
m.e.r.-gebruikers en een beleidsverkenning naar de mogelijkheden om strategische besluitvorming 
te toetsen op milieuaspecten.  

1993 - 1998 Netwerk Coördinator Werkgroep Duurzame Product Ontwikkeling van het 
Milieuprogramma van de Verenigde Naties, Universiteit van Amsterdam 
Oprichten secretariaat van de werkgroep en opbouwen internationaal netwerk ten behoeve van 
kennisuitwisseling.  
 
Stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking in een internationaal netwerk (750 organisaties): 
toespitsen netwerk(activiteiten) op 3 thema's: duurzame energie; duurzame grondstoffen en 
duurzame dienstverlening en het oprichten van expertgroepen.  
 
Overig: nieuwsbrief, workshops, bijeenkomsten, presentaties.  
 
Buitenlandse activiteiten: Deelname aan UNEP expertbijeenkomst in Parijs, brainstormen over 
vormen van informatievoorziening over milieuvriendelijke technologie; Werkbezoek aan Nairobi 
(Kenia), ten behoeve van netwerkvorming; Presentatie over de werkgroep op conferentie voor 
ontwerpers 'Design Horizons', Stockholm, Zweden. 
 
Andere Projecten voor de Universiteit van Amsterdam: Docent cursus milieucommunicatie; Publicatie: 
Inventarisatie van duurzame ontwikkeling in onderzoek aan de UvA; Organisatie van een 
tentoonstelling 'Duurzame Product Ontwikkeling'.  

CURSUS	/	TRAINING	/	CONFERENTIE	
2014-heden:Training Chi Kung, door Peter den Dekker en Monique Wouda. 
2014-2015:Training Storytelling, door Christine Algera. 
2014: Workshop People Planet Participate, over organisatieverandering vanuit de medewerkers zelf, 
door Waves of Change en Stichting Klean. 
2014: Workshop Systemisch Transitiemanagement, door Fairbusiness en Waterdrager. 
2012: 2-Daagse conferentie door IIR-Energy, ‘Opstarten en exploiteren van lokale duurzame 
energiebedrijven’. 
2011: Praktijkseminar Succesvol opzetten van een lokaal duurzaam energie bedrijf, door Duurzaam     
Gebouwd (23 maart.); Reis langs lokale duurzame energiebedrijven in Nederland, door stadsdeel Zuid 
gemeente Amsterdam, Coöperatie Zuid, Wij Krijgen Kippen;  
2009: Cursus Duurzaam Bouwen Nieuwe Stijl, Geoplan; Cursus Neuro Linguïstisch Programmeren 
(NLP), Instituut voor Eclectische Psychologie. 
2007: Spiral Dynamics Integral Level One, Engage. 
2003: Training 'Open Onderhandelen' door Frits Philips jr. & Partners. 
1999: Conferentie van de International Association of Impact Assessment (IAIA) te Glasgow; Cursus 
'Environmental - and Social Impact Assessment for Strategic Planning and Project Implementation'; 
Cursus Milieueffectrapportage, Arcadis Heidemij; Cursus Europees Milieubeleid, European Institute of 
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Public Administration. 
Voorlichters en Coach Training, Eco-Team Programma, Global Action Plan (GAP). 
 
OPLEIDING  

1987 - 1993: Universiteit van Amsterdam (UvA) 
Faculteit der Letteren: Propedeuse Geschiedenis; Europese Studies (hoofdvak Geschiedenis, 
bijvakken Engelse Taal- en Letterkunde en Nederlands - en Europees Recht, keuzevak Milieukunde). 
Afstudeerscriptie: Milieuproblematiek tot op de Bodem. Een Studie naar de Dumping in Zee van 
Chemische Wapens.' In het nieuws bij VPRO-radio. 
 
Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (IVAM): Introductie in de oorzaken en oplossingsrichtingen van 
de afvalstoffen- en energieproblematiek en in het milieubeleid.  

University of Hull (Engeland) (1991 - 1992) 
Geography Department: Environmental Resource Management; Renewable Resource Management. 
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