IK BEN
MICK

Ik ben een creatieve jonge hond die snel
nieuwe verbindingen legt en scherpe
analyses maakt. Ik heb een master
Environmental Biology afgerond met de focus
op duurzaamheid en management van
natuurlijke hulpbronnen. Ik heb een passie
voor innovatie en ben in staat om out of the
box te denken. Iedere casus is uniek maar ik
zie direct het grote plaatje en onderscheid
hoofd en bijzaken. Zo bied ik doordachte,
pragmatische oplossingen voor complexe
problemen.

IK BEN
MICK

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Analytisch, innovatief, verbindend
HIER BEN IK GOED IN
Systeemdenken, ecosystemen,
impactstudie, beleidsverandering,
duurzame ontwikkeling, PPP, events
organiseren, netwerken, MCA
DIT VIND IK LEUK
Klimmen, duurzaamheid, reizen,
ondernemen, bordspellen, klussen,
lezen

COMMUNITY MANAGER
PROVINCIE UTRECHT – APR ’19 – HEDEN
Als community manager voor experiment Snuffelfiets ben ik verantwoordelijk voor het
enthousiasmeren en informeren van 500 vrijwilligers op de fiets. Dit doe ik door een website te
ontwikkelen, evenementen te organiseren en verbindingen te leggen met andere
activeringsprogramma’s uit de markt en van de provincie. Door mijn positie als spin-in-het-web is er
een effectieve uitwisseling tussen kennisinstituten, lokale overheden, marktpartijen en
vrijwilligersgroepen.

CONTENT MANAGER
RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND – APR ’19 – HEDEN
Als content manager voor de RVO ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en promotie van het
online platform Energieslag. Dit doe ik door de behoefte van de gebruiker op te halen, de site
aantrekkelijker te maken en content aan te leveren zodat er meer gebruik wordt gemaakt van
Energieslag. Met mijn input kan Energieslag de volgende stap maken en een centraal punt van
informatie worden voor de gehele sector Bebouwde Omgeving.

PROJECTLEIDER MILIEU
HVC – OKT ’18 – FEB ‘19
Als projectleider milieu ben ik verantwoordelijk voor het opzetten en invullen van het Milieujaarverslag
(MJV) van de afvalenergiecentrale, de bio-energiecentrale en de vergistingcentrale van HVC Alkmaar.
Dit doe ik door te inventariseren welke meeteisen, meetdoelen en maatregelen HVC heeft opgesteld
en daar de juiste data aan te koppelen. Door mijn inzet heeft HVC een milieujaarverslag dat jaarlijks
de belangrijkste ontwikkelingen van het bedrijf kan analyseren en bijsturen.

ANALIST
PROJECT GIJS – OKT ’18 – DEC ‘18
Als analist ben ik gedurende twee maanden verantwoordelijk geweest voor het bepalen van Best
Practices (BP) op het gebied van Solid Waste Management voor drie van de grootste gemeenten van
Saudi-Arabië. Dit deed ik door online te zoeken naar casussen over de hele wereld op het gebied van
BP en deze te vergelijken met de casus Saudi-Arabië. Door mijn bijdrage is er in korte tijd een
beknopt rapport ontstaan waar heldere en concrete maatregelen uitgehaald kunnen worden.

ONDERNEMER
HERENBOEREN UTRECHT OOST
Als kartrekker bij Herenboeren ben ik actief in het opzetten en draaiend houden van een
Herenboerderij in Utrecht. Dit doe ik door deelnemers te betrekken, plannen te maken voor
landbewerking, in gesprek te gaan met de gemeente en kennis te werven omtrent duurzame
landbouw. Mede door mijn inzet zal eind 2019 een Herenboerderij in Utrecht van start gaan.

PROJECTMEDEWERKER
COPERNICUS INSTITUTE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – JAN ‘18 – AUG ‘18
Binnen Copernicus ben ik ingezet op het project Brede Welvaart Indicator (BWI) in opdracht van
Rabobank. Binnen het project was ik verantwoordelijk voor de zoektocht naar biodiversiteitgerelateerde indicatoren voor welvaart. Dit deed ik door kwantitatieve analyses uit te voeren, contact
te leggen met verschillende experts en databases te testen op geschiktheid. Door mijn inzet heeft
Rabobank twee concrete nieuwe indicatoren kunnen toevoegen aan de BWI.
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VAKASSISTENT
UNIVERSITEIT VAN UTRECHT – SEPT ‘16 – MRT ’17
Voor de faculteit-brede cursus Adviseur in Wetenschappelijke Rol heb ik groepen studenten begeleid
bij adviesprojecten voor Herenboeren Nederland en Philips. Binnen deze cursus was ik
verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gesprekken met opdrachtgevers en voor de
beoordeling van de adviesrapporten. Onder mijn begeleiding hebben beide groepen studenten een
mooi product afgeleverd en de opdrachtgevers hebben zich direct opnieuw voor deelname aan de
cursus aangemeld.

ADVISEUR NATUURBEHEER
ADVIDENT – JAN ‘16 – MRT ‘16
In opdracht van Advident heb ik samen met twee andere collega’s gewerkt aan een adviesrapport
betreffende de beheermaatregelen voor natuurgebied ‘De Driehoek’ op de Uithof in Utrecht. Ik was
verantwoordelijk voor het analyseren van de staat van het gebied en de mogelijkheden op het gebied
van ecologisch herstel. Door mijn inzet en creativiteit hebben wij een divers beheerplan aan kunnen
bieden dat direct door de beheerder is toegepast.

ONDERZOEKER
DE NATUURVERDUBBELAARS – DEC ’16 – NOV ‘17
Voor dit project waren de Universiteit van Utrecht en De Natuurverdubbelaars op zoek naar een
manier om milieuschade door landbouw te kwantificeren. Binnen dit project had ik de taak om een
methode te bedenken en te testen voor de berekening van de milieukosten. Ik heb er voor gekozen
een model te bouwen waarmee zowel de monetaire kosten als de milieukosten van palmolieproductie
in Indonesië berekend kunnen worden. Mijn resultaten als zowel pragmatisch als diepgaand
beoordeeld en zijn gebruikt in twee vervolgstudies.

ONDERZOEKER
AMAZON CONSERVATION TEAM SURINAME – MEI ‘16 – SEPT ‘16
Dit project van Amazon Conservation Team (ACT) in samenwerking met de Universiteit van Utrecht
richtte zich op duurzame ontwikkeling van inheemse gemeenschappen in Suriname. Bij ACT ben ik
ingezet bij de opzet en uitvoer van een onderzoek naar de oorzaken en oplossingen voor
plaagbestrijding in Zuid-Suriname. Ik was verantwoordelijk voor stakeholdermanagement, het opzetten
van een onderzoeksmethode en het voor het vertalen van de resultaten naar beheermaatregelen. Door
mijn bijdrage hebben zowel ACT als de inheemse bevolking kennis opgedaan betreffende duurzaam
management van landbouw.

IK BEN
MICK

MASTER ENVIRONMENTAL BIOLOGY
UNIVERSITEIT VAN UTRECHT – 2015 – 2017
Richting: Natural Resources Management
BACHELOR BIOLOGIE

UNIVERSITEIT VAN UTRECHT – 2011 – 2015
Richting: Ecologie en Biodiversiteit

VRIJWILLIGER
WERELDNATUURFONDS UTRECHT – JUL ‘14 – JUL ‘16
Gedurende twee jaar heb ik het WNF ondersteund bij de organisatie en uitvoer van een aantal
evenementen waaronder de WNF wielertour en Earth Hour. Mijn inzet binnen het team heeft er
voor gezorgd dat de evenementen gestructureerd en met succes zijn verlopen.

VRIJWILLIGER
ECUADOR – JAN ‘13 – JUN ‘13

Gedurende zes maanden heb ik verschillende vrijwilligersfuncties bekleed in Ecuador.
Ik heb twee maanden gewerkt bij een rehabilitatiecentrum voor gewonde of in beslag
genomen wilde dieren. Vervolgens heb ik twee maanden aan de kust gewerkt bij een
organisatie die actief is in het verzamelen van data betreffende de bijvangst van haaien
en het nest-succes van zeeschildpadden. De laatste drie maanden ben ik actief geweest
bij het opleiden van lokale cacaoboeren tot de titel van rangers en heb ik geholpen bij
de dagelijkse activiteiten op de boerderij. Gedurende deze hele periode heb ik veel
geleerd over verschillende culturen en achtergronden en over zelfstandig problemen
oplossen.
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