Curriculum Vitae
Mark van Wees
Samenvatting
Ik ben zelfstandig beleidsonderzoeker en -adviseur en heb ruim 20 jaren ervaring. Ik heb, onder andere, Nederlandse bedrijven ondersteund met corporate carbon management en carbon footprinting (onder andere
Philips) en heb lokale energiebedrijven geïnventariseerd voor RVO. De laatste jaren heb ik veel in het buitenland voor nationale en lokale overheden gewerkt in energie- en klimaatbeleid.
Huidige posities



Directeur en senior beleidsadviseur bij CAP SD Energie en Klimaatadvies (eigen bedrijf; sinds 2002).
www.capsd.nl
Associate senior beleidsadviseur bij SQ Consult. SQ Consult is een internationaal netwerk van energieen klimaatexperts. www.sqconsult.com
Kwalificaties












Gedegen achtergrond in (beleids-)onderzoek (onder andere bij universitaire onderzoeksgroepen en bij
het Energieonderzoekscentrum Nederland ECN)
Ruim 20 jaar ervaring in onderzoek en beleidsadvies in binnen- en buitenland in energie en klimaat.
Ruime ervaring als project- en teamleider bij grote, complexe en internationale onderzoeks- en adviesprojecten (met budget tot € 1 miljoen en 10-15 teamleden).
Ruime ervaring in het ontwikkelen van projecten, in acquisitie en het schrijven van technische en financiële projectvoorstellen, inclusief Horizon2020.
Brede kennis van de internationale en nationale beleidsvelden in energie en klimaat, inclusief duurzame
energie en energiebesparing, in relevante sectoren (onder andere in de gebouwde omgeving).
Advisering van nationale en lokale overheden over het beleidsinstrumentarium voor energie- en klimaatbeleid en opstellen van beleidsplannen en ondersteuning van de uitvoering.
Praktische kennis van kwalitatieve en kwantitatieve analysemethoden en –modellen voor beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie. Dit omvat gespecialiseerde energiemodellen alsmede spreadsheetmodellen en
databases.
Ervaring in institutionele en persoonlijke capaciteitsopbouw voor overheden, onder in trainingen.
Ervaring met lokaal bestuur in buitenland en binnenland.
Beroepservaring

Date

Company

Position

2002 –
nu

CAP SD B.V. Energy and Climate Consultants www.capsd.nl

Directeur (DGA) en Senior Consultant Energy and Climate

2010 nu

SQ Consult B.V. www.sqconsult.com

Senior Associate Adviseur

1998–
2002

Energie Onderzoekscentrum Nederland ECN, Business Unit
ECN Beleidsstudies

Senior Researcher Energie en
Klimaat

1995–
1998

Universiteit Stuttgart, Duitsland. Institute for Energy Economics
and the Rational Use of Energy (IER)

Onderzoeker energiebesparing

1993–
1995

Universiteit Utrecht. Copernicus Institute of Sustainable Development - Energy & Resources. Voorheen Dept. of Science,
Technology and Society

Onderzoeker energie

19921993

Vrije Universiteit Amsterdam, Instituut voor Milieuvraagstukken Onderzoeker energie en klimaat

1991

Universiteit Utrecht, Science Transfer Centre of the Department
of Physics

Onderzoeker

19891990

Universiteit van Amsterdam. Natuurkunde Laboratorium

Onderzoeker

Opleidingen

Instituut

Diploma

Universiteit van Amsterdam
(1991-1992)
Technische Universiteit Delft,
(1982-1988)

Postdoctorale cursus Milieukunde
Scriptie: Het Europese Energie Charter en klimaatverandering
M.Sc. Technische Natuurkunde
Specialisatie: Vaste stof fysica

Overige ervaring


Voorzitter Stichting Vrienden van Toamasina (ontwikkelingsproject in Madagaskar)
Contactgegevens

Mark Theo van Wees
Geboortedatum: 12/11/1963
Professor Dondersstraat 36
1221 HN Hilversum
+31655883478

Email: vanwees@capsd.nl
Nationaliteit: Nederlands
Skype: markvanwees
Linkedin: www.linkedin.com/in/markvanwees
Website: www.capsd.nl & www.sqconsult.com

Projecten (selectie)
Dat

Locatie

Klant

Rol

Project

2019

EU

Hogeschool van
Amsterdam

Projectontwikkeling

Coördinatie van HORIZON2020 voostellen (smart cities en
elektrisch vervoer)

2018

Nederland

Provincie Brabant

Energiebesparingsexpert

Evaluatie van een stimuleringsprogramma voor de afstelling
van klimaatinstallaties in kantoorgebouwen

2017

Nederland

Universiteit Wageningen

Markt expert

2016Jan
2017

Servië

Nationale overheid &
Europese Commissie

Project leider en
klimaatadviseur

2015

FYR of
Macedonia

Ministerie van Milieu
Macedonië & Europese Commissie

Klimaatadviseur

2013

Jordanië

UNDP & Ministerie
van Milieu Jordanië

Klimaatadviseur

20132014

Mondiaal

Europese Commissie
en Kommunalkredit
Public Consulting

Expert klimaatfinanciering

20112012

Servië

Ministerie van Energie
Servië & Europese
Commissie

Project manager
en teamleider

20102013

Armenië

Nederlandse overheid
en Armeense partners

Projectleider

20102011

Nederland

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Adviseur

20082009

Nederland

Bedrijven & Ecofys

Klimaatadviseur

20072011

Mondiaal

Philips Lighting &
Ecofys

Klimaatadviseur

2008

Nederland

ING Real Estate &
Ecofys

Adviseur duurzaamheid

2007

Nederland
mondiaal

VROM

Klimaatadviseur

20042006

Roemenië

1998 2002

Divers

Klimaatadviseur
en project manager
Energie- en
klimaatonderzoeker

19951998

Divers

Ministerie van Milieu
Roemenië en Nederlandse Ministerie EZ
Nederlands Energie
Onderzoekscentrum
ECN
Institute of Energy
Economics and Rational Use of Energy.
Stuttgart University

1993 1995

Nederland

Utrecht Universiteit

Energie- en
klimaatonderzoeker
Energieonderzoeker

Markt studie naar slimme verwarmde tapijten (regeling, markten, energiebesparing, design)
Nationale klimaatstrategie en actieplan. Budget 1 miljoen.
Beoogd resultaat: aangenomen en geïmplementeerd klimaatbeleid.
Voorbereiding van het nationale klimaatbeleid en de klimaatwetgeving door het schrijven van projectplan en project specificaties. Resultaten: het projectvoorstel is gehonoreerd door de
Europese Commissie.
Ontwikkelen en schrijven van het nationale klimaatbeleid voor
mitigatie en adaptatie. Resultaat: Het beleidsstuk is inmiddels
aangenomen door het Ministerie van Milieu.
Mainstreaming/integratie van klimaataspecten in de financieringsinstrumenten voor ontwikkelingslanden van de Europese
Unie. Resultaat: verhoging doelgerichtheid en doelmatigheid
van de Europese subsidieprogramma’s. Activiteiten: studies,
adviesrapporten, briefings, workshops en trainingsmateriaal
voor de Europese Commissies en EU delegaties.
Integratie van klimaataspecten in het nationale energiebeleid.
Projectbudget € 650.000. Team: 15 internationale experts.
Resultaten : betere integratie van de energie- en klimaatbeleidvelden
Ondersteuning bij het opzetten van een volkshuisvesting sector
en woningcoöperatie in Armenië naar Nederlands model.
Projectbudget € 600.000. Resultaten: de organisatie is opgericht
en operationeel en 1e investering is gepleegd. Trainingen,
studiebezoeken, advies, business plan ontwikkeling, marketing.
Studie naar lokale energiebedrijven in Nederland en de mogelijke promotie door de overheid. Resultaat: adviesrapport voor
RVO op basis waarvan het RVO programma verder is versterkt
Advies in de klimaatstrategie en de klimaat neutraalmaatregelen
van Nederlandse MKB. Resultaat: beter inzicht bij het management in de mogelijkheden klimaatneutraal te worden.
Advies aan management Philips Lighting inzake de klimaatfinanciering van project met energiebesparende verlichting in
diverse landen. Resultaat:
Activiteiten: projectevaluaties, marktanalyses, nieuwsbrieven/trainingen, management briefings, strategisch advies, etc.
Advies voor ING Real Estate management over het corporate
sustainability beleid.
Advies inzake de promotie van klimaatvriendelijke exports naar
ontwikkelingslanden en Rusland. Resultaat: input tot de evaluatie van het promotie-programma’s.
Invoering en uitvoering van het EU emissiehandelssysteem in
Roemenië. Resultaten: compliance met de EU regelgeving die
de Roemeense toetreding mogelijk maakte
Onderzoeks- en beleidsadviesprojecten (energie en klimaat) in
Nederland, EU en ontwikkelingslanden. Resultaten: aangenomen beleidsplannen.
Diverse onderzoeks- en beleidsadviesprojecten (energie) in
Duitsland en de EU, onder andere in de gebouwde omgeving.
Resultaat: beter inzicht in de mogelijkheden energie te besparen
als input voor beleid
Onderzoek energiebesparing en energie-R&D in Nederland.

