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Peter Mertens

WELOVERWOGEN EN DAADKRACHTIG

+31 (0)6 22054471
http://nl.linkedin.com/in/peter-mertens-7349672

PROFIEL
Peter is daadkrachtig en goed in staat om snel hoofd-, en bijzaken te onderscheiden. Hij werkt gestructureerd
en oplossingsgericht en verkent daarbij op een creatieve manier de grenzen van de mogelijkheden. Hij kan
processen goed overzien en deze vervolgens voor cliënten en medewerkers inzichtelijk en beheersbaar
maken. Peter heeft veel ervaring met werken op programma- en projectmatige basis en met het aansturen
van (bestuurlijke) processen.

BESCHIKBAARHEID
Peter is in de periode juli tot en met september 2 dagen per week beschikbaar.

ROLLEN
Projectmanager, Managing Partner, Senior Manager, Projectleider.

EXPERTISEGEBIEDEN
•
•
•
•
•
•

Programma- en projectmanagement
Vastgoed en energie projectontwikkeling
Circulaire economie
Subsidies
Financieringen
Aanbestedingen

RELEVANTE WERKERVARING
Driven by Values BV

Adviseur

Nov. 2011 – heden

Energietransitie

Als adviseur betrokken bij tientallen projecten op het gebied van energietransitie waarbij
accent lag op ontwikkeling van warmtenetten. Ervaring in de rollen van projectleider,
projectondersteuning, en als inhoudelijk adviseur en expert. In deze projecten was het
stakeholdermanagement zeer belangrijk. Peter heeft daarom veel ervaring opgedaan
met stakeholdermanagement en het realiseren van gedeelde standpunten die aan alle
belanghebbenden recht doen.
Specifiek op het gebied van risicoanalyse ben ik de laatste jaren betrokken geweest bij
verschillende projecten waar als onderdeel van de projectontwikkeling en business cases
een uitgebreide risicoanalyse diende plaats te vinden. Heb deze risicoanalyses samen met
de belanghebbenden in workshops gerealiseerd.
Specifiek op het gebied van pijpleidingen en leidinginfrastructuren heb ik ervaring
opgedaan als projectleider ontwikkeling van grootschalige warmtenetwerken.
Vanuit zijn achtergrond als jurist is Peter bekend met wet en regelgeving.
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Grants Unlimited

Directeur/eigenaar

Jan. 2007 - heden

Projectfinanciering en projectmanagement

Eigen onderneming opgestart met dienstverlening op het gebied van projectfinanciering,
programma- en projectmanagement, interim management en subsidie-advisering.
•
•
•

Opdrachten op het gebied van projectfinanciering en subsidie advisering.
Project -, en procesmanagement.
Interim management.

In de periode van 2007 tot heden enkele tientallen opdrachten uitgevoerd op bovengenoemde taakgebieden voor bedrijven en overheden. De meeste opdrachten hadden
betrekking op programma’s en projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling en
duurzame energie.

Deloitte
Jan.2000 – Jan. 2007

Managing partner
Financiële dienstverlening

Eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken business unit Subsidies en Projectfinanciering. In eerste instantie voor unit behorend tot Deloitte Nederland en in een later
stadium ook voor unit Deloitte België.
•
•
•

Eindverantwoordelijk voor business unit Subsidies en Projectfinanciering
Opdrachtenportefeuille met eigen specialisme op gebied van overheidsprojecten.
Inhoudelijke aansturing business line in 10 landen

Het bedrijfsonderdeel uitgebouwd van een groep met 6 adviseurs in Nederland tot een
business unit met 35 adviseurs in Nederland en België en betrokken geweest bij het opzetten van adviespraktijken in een achttal landen in de EU met ultimo 2006 150 consultants.

Deloitte

Senior Manager

Juni 1997- Dec. 2000

Financiële dienstverlening.

Als senior manager werkzaam binnen de business unit Subsidies en projectfinanciering.
•
•

•
•

Verantwoordelijk voor account projectfinanciering en subsidies bij overheden en
grote bedrijven met 3 teamleden.
Specialismen: ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van (overheids)beleid en
strategie op gebied van project-, en programmafinanciering en de daarbij
behorende processen.
Samenwerking coördineren met andere disciplines binnen Deloitte.
Mede leidinggeven aan totale groep.

In anderhalf jaar account uitgebouwd tot winstgevende activiteit met 3 FTE bezetting in een
voor Deloitte nieuw marktsegment.
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ERAC (European
Regional Affairs
Consultancy) Boxtel

Projectleider

Jan. 1993 – Juni 1997

Zelfstandig adviesbureau op gebied van regionaal economische programma’s en projecten
opgebouwd met collega vanuit BRO.

Consultancy.

•
•
•
•

Ontwikkeling economische programma’s en projecten.
Opzetten van programma’s en projecten gebaseerd op Europese financiering.
Uitvoeren van programma-, en projectmanagementopdrachten.
Betrokken bij de start en uitbouw van het bureau.

Een adviesbureau (mede)opgebouwd met in 1997 14 FTE. Groot marktaandeel op het
gebied van (Europees gefinancierde) programma’s en projecten (ontwikkeling, uitvoering en
afwikkeling).

BRO Adviseurs
Vught

Projectmedewerker
Consultancy

Jan.1989 – Dec. 1992

Werkzaam binnen de afdeling Regionale Economie en Internationale projecten
•
•
•

Ontwikkelen van regionaal economische projecten
Uitvoeren van projectmanagement
Betrokken bij de opbouw en bedrijfsvoering van steunpunt in Brussel voor tiental
Europese adviesbureaus.

Bijdrage geleverd aan tiental regionale en grensoverschrijdende ontwikkelingsprogramma’s
en het steunpunt in Brussel gerealiseerd en in de opbouwfase bemand.

OPLEIDINGEN
•
•
•
•
•

Prince 2 Foundation, 2013
Deloitte Management Development traject, 2000
EU consultant (post-doc), 1990
PION IT Opleidingsadviseur, 1998
Doctoraal Nederlands Recht, 1985

TALEN
Taal

Spreken

Schrijven

Lezen

Nederlands

Moedertaal

Moedertaal

Moedertaal

Engels

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

REFERENTIES

Duits

Goed

Goed

Goed

http://nl.linkedin.com/in/peter-mertens-7349672
Referenties op aanvraag

Frans

Goed

Goed

Goed
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