r.vangemert@d-bv.nl

Richard van Gemert
VERRASSEND WAARDEVOL

+31 (0)6 47378040
https://www.linkedin.com/in/richard-van-gemert

PROFIEL
Richard is een zelfbewust en zelfverzekerd persoon die op een enthousiaste en gedreven wijze in zijn werk staat.
Hij wil kwalitatief, vakinhoudelijk uitstekende resultaten neerzetten die op de lange termijn toegevoegde waarde hebben.
In het algemeen houdt hij ervan veeleisende doelen na te streven. Richard maakt op een duidelijke manier zijn mening
aan anderen kenbaar en vindt het niet moeilijk om beslissingen te nemen. Hij werkt tegelijkertijd samen met anderen
en besteedt aandacht aan goede werkrelaties. In de aanpak van problemen is Richard analytisch en conceptueel sterk.
Hij kan informatie snel verwerken tot een samenhangend geheel. Hij heeft snel overzicht en kan ook een situatie in een
breder kader zetten waardoor de complexiteit en de verschillende aspecten en invalshoeken tot hun recht kunnen
komen. Hij kan hierin een eigen visie ontwikkelen waarin hij zowel aandacht heeft voor de korte als de lange termijn
aspecten.

OPLEIDINGEN

PROFESSIONELE WERKERVARING

• Promotieonderzoek Energietransitie, TU Delft
Techniek Bestuur en Management, heden
• Executive Master of Business Administration, TSM
Business School, 2003
• Professional Doctorate in Engineering Product- en
procesontwerp, TU Eindhoven, 1997
• Master of Science Werktuigkundige Medische
Technologie, TU Eindhoven,1993

LWV, RVO.nl, 		
Provincie Limburg 		

EXPERTISEGEBIEDEN
• Energietransitie
• Energie sector
• Ontwikkeling duurzame energieprojecten
en infrastructuren
• Circulaire en biobased economy
• Algemeen management en business development
• Strategievorming
• Innovatie en conceptontwikkeling

REFERENTIES
Uitgebreide referenties verkrijgbaar op aanvraag

Procesbegeleider
Industriële Symbiose

05/2013 – heden

Imtech Industry		
Programmamanager
International BV		
Duurzame Energie Centrales
10/2010 – 09/2015		Limburg
Gemeente Sittard-		
Strategisch adviseur en
Geleen		
Financieel expert voor
11/2009 – 12/2015		
ontwikkeling Groene Net
		
Provincie Limburg		
Projectleider &
02/2008 – 07/2011		
Expert Duurzame energie
Driven by Values BV		

Managing Partner

TU Delft Economics 		
of Infrastructure

Promovendus

10/2007 – heden		

10/2007 – heden

Essent Netwerk		

Projectleider & Lijnmanager

01/2002 – 09/2007

Ormit Advanced, Sicar, 		
Lijnmanager, Procesengineer,
Sekisui Alveo, Depron		
Kwaliteitsfunctionaris
05/1994 – 12/2001		
		
		

