IK BEN
PIETER
Ik ben een jonge hond met een brede
interesse voor duurzaamheid,
beleidsontwikkeling en cultuurverandering.
Daarom functioneer graag als enthousiaste,
interdisciplinaire spin in het web die collega’s
en nieuwe materie van verschillende
werkvelden verbindt. Ik werk doelgericht en
beeldend en krijg energie van het zoeken
naar nieuwe perspectieven.

IK BEN
PIETER

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
analytisch, creatief, nieuwsgierig

HIER BEN IK GOED IN
interdisciplinair verbinden, rode draad
bewaken, integraal aanpakken, sparren,
het proces verbeelden, presenteren

DIT VIND IK LEUK
reizen, natuur, indie muziek, nieuwe
plekken ontdekken, zwemmen, docu’s
en series, bourgondisch genieten

NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT

ADVISEUR STRATEGIE
PRÉ WONEN - MEI ’18 – HEDEN
•
•
•
•

Projectleider visie Klantdienstverlening: Op basis van interviews en teamsessies de klantreis
geoptimaliseerd en een duidelijke, laagdrempelige communicatiekanaalsturing ontwikkeld.
Projectleider kaderstelling Duurzaamheid: Trekker van de beleidsontwikkeling om de als
woningcorporatie tegen 2050 een CO2 -neutraal woningbezit te hebben.
Adviseur Duurzaamheid: thema’s: gasloos wonen, gedragsbeïnvloeding bij bewoners door
energiecoaches, circulair bouwen, klimaatactief en natuurinclusief bouwen.
Tussentijdse evaluatie wijkvisie Meerwijk: Bondige beeldende rapportage.

TRAINEE

WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA – MEI ‘17 – DEC ‘17
Afdeling Strategie en Beleid:
• Beleidsontwikkeling risicocommunicatie: Door interviews heb ik het proces en de worstelingen
bij risicocommunicatie rond waterveiligheid en wateroverlast in beeld gebracht. Dit resulteerde
in een kernachtige praatplaat en de start van interne pilots.
• Actieplan bronaanpak medicijnresten in oppervlaktewater: Een adviesnota over de betrekking
van gemeenten en apotheken.
WATERSCHAP VECHTSTROMEN – OKT ’16 – APR ‘17
Afdeling Bedrijfsvoering:
• Project: gebiedsintegratie rioolwaterzuiveringsterreinen: onderzoek naar omgevingsgerichte
terreinverbetering voor 24 rioolwaterzuiveringslocaties in Twente en Drenthe op 8 thema’s
(landschappelijke inpassing, ecologie, duurzaamheid, beleving, herkenbaarheid van het
waterschap, educatie, onderhoud en logistiek, waterberging). Dit is uitgewerkt in factsheets
met verbeterpotenties per zuivering.
• Pilot risico gestuurd maaionderhoud van watergangen: PVA uitwerken, monitoringsstrategie
uitwerken, selectieprocedure voor proefgebieden uitwerken en begeleiden.
WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL - JAN ’16 – SEP ‘16
Afdeling kennis en advies:
• Pilot en monitoringsplan stroombaanmaaien: Opstarten van een veldonderzoek naar een
ecologisch maairegime waarbij droge voeten gegarandeerd blijven. Daarnaast een actief
netwerk tussen verschillende waterschappen rond dit thema opgestart.
• Rapportage monitoring effect beekhout: Onderzoek naar effect op ecologie en hydrologie.
MASTER OF SCIENCE IN DE MILIEUSANERING EN HET MILIEUBEHEER

UNIVERSITEIT GENT 2014-2015
Thesis: Modelleren relatie tussen ecosysteemdiensten en overstromingen in Stevoort
Magna Cum Laude
MASTER OF SCIENCE IN DE BIOLOGIE

KU LEUVEN 2012-2014
Focus: professionalisering en ecologie
Thesis: Biodiversiteit van mycorrhiza in conventionele en biologische appelteelt
Magna Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE IN DE BIOLOGIE

KU LEUVEN 2009-2012
Cum Laude
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OPLEIDINGSPROGRAMMA WATERKRACHT TRAINEESHIP (CEDEO*ERKEND)
JS CONCULTANCY – ’16 – ‘17
24 opleidingsdagen met oogmerk op persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen de
overheid. Met modules over onder andere; persoonlijk leiderschap, insights discovery,
intervisies, effectief communiceren, projectmatig creëren, adviseren met invloed,
presentatievaardigheden, opdrachtgever & opdrachtnemerschap, innovatie, regie…

MEDEZEGGENSCHAPLAB
UNIE VAN WATERSCHAPPEN– ’17
Denktank over het beter betrekken van jongen werknemers, de verhouding jong-oud op de
werkvloer, werklust tot je 70ste en het doorbreken van de vergadercultuur.
LID MILIEU EN NATUURRAAD PROVINCIE ANTWERPEN
PROVINCIE ANTWERPEN– SEP ’14 – AUG ’15
STUDENTENVERTEGENWOORDIGER MASTER NA MASTER
UNIVERSITEIT GENT– SEP ’14 – AUG ’15
COMMISSIELID ONDERWIJSVISITATIE OPLEIDING BIOLOGIE
VLAAMSE UNIVERSITEITEN EN HOGENSCHOLEN RAAD– ’13 - ’15
Commissielid bij de doorlichting van de bachelor- en masteropleidingen biologie aan de
Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, de master in Nematology (U Gent) en de
master Oceans & Lakes (VUB, U Antwerpen, U Gent)
FACULTAIRE EN DEPARTEMENTALE ONDERWIJSVERTEGENWOORDIGER
KU LEUVEN faculteit wetenschappen, departement biologie – SEP ’12 – AUG ’14
Verkozen lid van faculteitsraad en onderwijscommissies biologie en wetenschappen
VOORZITTER SCIENICA LEUVEN VZW
KU LEUVEN– SEP ’12 – AUG ’13
Overkoepelende raad van de 5 wetenschapsverenigingen van de faculteit wetenschappen
(1500 studenten); vergaderingen voorzitten, bemiddelen, team aansturen, surfreis organiseren,
lezingen organiseren, netwerken
PRAESES BIOS
KU LEUVEN– SEP ’11 – AUG ’12
De vereniging van de biologiestudenten van KU Leuven (350 studenten, 20 medewerkers);
biologiestudenten vertegenwoordiging binnen alle universitaire raden, team aansturen,
vergaderingen voorzitten, lustrumweek organiseren, jaarplanning, netwerken
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