
 
Werkervaring  
Als zelfstandig professional  
 
 

Oktober 2020 – heden  Kwartiermaker netwerk klimaatadaptatie  
Gemeente Arnhem  
 

Gemeente Arnhem neemt klimaatadaptieve maatregelen om risico's van klimaatverandering te beperken. 
Als kwartiermaker verbind ik het professionele netwerk aan deze integrale stadsbrede opgave. Mijn focus 
ligt op het verbinden van de netwerkpartners, het schrijven en begeleiden van de strategie om inwoners te 
activeren en het gesprek in de interne organisatie over integraal samenwerken te begeleiden.  

 
 

Juli 2019 – heden   Adviseur grootschalige opwek duurzame elektriciteit (zon en wind)  

   Voor de gemeenten Horst aan de Maas, Borger-Odoorn, Alphen  

   aan den Rijn, Lochem  

Ik help gemeenten bij het organiseren van publieke betrokkenheid bij plannen voor grootschalige opwek 
van duurzame elektriciteit (zonnevelden en windmolens). Ik heb actuele kennis van zowel de techniek als 
het organiseren van participatie (proces en financieel), consequenties van windparken voor natuur, milieu 
en landschap en het organiseren van samenwerking tussen initiatiefnemers, grondeigenaren en 
(georganiseerde) bewoners. Ik heb als moderator ruime ervaring in het begeleiden van gesprekken tussen 
overheid en samenleving en weet emotionele gesprekken in goede banen te leiden. 

 
 

Juli 2019 – heden   Adviseur wijkaanpak duurzaamheid en warmtetransitie  
Voor de gemeenten Ede, Nieuwegein, Nijkerk, Noordoost Twente, Alphen 
aan den Rijn, Raalte 
 

Ik adviseer gemeenten bij het organiseren van publieke betrokkenheid bij een wijkgerichte aanpak voor de 
warmtetransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ik heb ruime ervaring met het in kaart 
brengen van maatschappelijke haalbaarheid van duurzame maatregelen en het activeren en betrekken van 
inwoners(groepen) en andere stakeholders bij deze opgave.  
 

 

Juni 2019 – oktober 2020 Omgevingsmanager energielandschap Rijnenburg 
Gemeente Utrecht  
 

Gemeente Utrecht wil grootschalige productie van duurzame elektriciteit in de polders van Rijnenburg. 

Als omgevingsmanager onderhield ik contact met betrokkenen, zoals grondeigenaren, initiatiefnemers 

en direct omwonenden. Waar belangen elkaar versterken, bracht ik samenwerking tot stand. Strijdige 

belangen maakte ik bespreekbaar om te kijken of een oplossing mogelijk is die voor beide partijen 

acceptabel is. Aan de bestuurstafel adviseerde ik de verantwoordelijk wethouder.   

 
 

April 2018 – juli 2019  Omgevingsmanager programmateam energietransitie  
   Provincie Utrecht  
 
Provincie Utrecht werkt samen met haar omgeving aan de Utrechtse energieagenda. Ik adviseerde en 
begeleidde interne en externe belanghebbenden bij omgevingsgevoelige energievraagstukken. Daarnaast 
verbond ik professionals in het energienetwerk in de provincie duurzaam aan elkaar. Ik adviseerde over 
strategie, participatie en communicatie en omgevingsmanagement.  
 

 
Sept. 2018 – juli 2019 Omgevingsmanager regionale energiestrategie (RES) 

Samenwerkende gemeenten regio Utrecht U16 
 
Als lid van het kernteam van de RES regio U16 adviseerde ik lokaal bestuurders en stakeholders over het 

strategisch participatievraagstuk van de regionale energiestrategie. Ik schreef en regisseerde een 

netwerkaanpak, waarmee we stakeholders verbonden aan de regionale opgave. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Johan Simon 

    ☎ 06–40253309 | Utrecht | ✉ johan@simoncommunicatie.nl | Geb. 15 mei 1975 |  

 

 

 

Ik werk twintig jaar op het snijvlak 

van omgevingsmanagement, 

participatie en communicatie, 

voornamelijk in opdracht van 

gemeenten en provincies.  

Ik adviseer bij vaak omstreden 

maatschappelijke vraagstukken. De 

laatste jaren specialiseerde ik me in 

omgevingsmanagement bij 

grootschalige opwek van duurzame 

elektriciteit (zonnevelden en 

windmolens), de warmtetransitie 

en klimaatadaptatie.  

Ik heb veel ervaring in strategisch 

stakeholdermanagement. Met 

gevoel voor tact, taal en timing 

ontwikkelde ik een loepzuiver 

ethisch professioneel kompas.  

Verwacht geen dertien-in-een-

dozijn professional. Mensen met 

wie ik samenwerk, waarderen mijn 

positieve energie. Ik ben zichtbaar 

in wat ik doe en leg makkelijk 

verbindingen tussen mensen.  
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Werkervaring  
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Juli 2016 – april 2018 Senior bestuursadviseur/ teamcoördinator  
Gemeente Rheden 
 

Bij gemeente Rheden had ik verschillende rollen. Ik was strategisch bestuursadviseur en adviseerde bij 

diverse pittige (crisis)issues en dossiers met een groot afbreukrisico. Ik coördineerde het team communicatie 

en coachte de professionals, trainde beleidsmedewerkers in omgevingsbewust werken, deed 

persvoorlichting en woordvoering, droeg piket en was oproepbaar voor het regionaal strategisch 

beleidsteam. Daarnaast adviseerde ik over strategische communicatie en participatie bij twee majeure 

programma’s Rhedense Klimaataanpak en Circulaire Economie. 

 

Augustus 2016 – juni 2017 Senior communicatieadviseur ‘Den Haag: Stad in transitie’ 
   Gemeente Den Haag  
 
Onder de naam 'Stad in Transitie' werkt gemeente Den Haag aan plannen voor de toekomst van de stad. 

Gemeente Den Haag vroeg mij te adviseren bij de strategische communicatie rondom deze transitie. Ik 

schreef een plan van aanpak dat succesvol is uitgevoerd.  

 

Oktober 2015 – april 2016 Omgevingsmanager huisvesting statushouders  
   Gemeente Sint Michielsgestel  
 
Gemeente Sint Michielsgestel zette in op betere doorstroming van vergunninghouders. Ik adviseerde de 
gemeente hoe zij draagvlak onder de bevolking kan creëren. Ik adviseerde het college, begeleidde een 
krachtenveldanalyse met ambtenaren en verbond partners aan de opgave. Door het zorgvuldig verbinden 
van de lokale netwerkpartners van de gemeente ontstond commitment om het vraagstuk gezamenlijk op te 
pakken en een gezamenlijk ‘aanbod’ aan de lokale bevolking te doen. 
 
 

Januari 2015 – sept. 2015  Kwartiermaker transitie naar zelfstandige teams  
   Zorginstelling Kwintes, Zeist  
 
Kwintes koos voor zelfstandige zorgteams. Nieuwe samenwerking tussen teams en ondersteunende 
diensten was nodig. Ik schreef een advies over de nieuwe samenwerking tussen teams en ondersteuning, 
adviseerde over het ontwerp van de nieuwe structuur en werkwijze en adviseerde over de implementatie. 
Mijn plan van aanpak is in uitvoering genomen. 
 
 

Januari 2015 – nov. 2015 Teamcoördinator/ bestuursadviseur   
   Woningcorporatie Mooiland, Ede  
 
Woningcorporatie Mooiland bereidde zich voor op de komst van de Nieuwe Woningwet. Mijn opdracht 

was de organisatie zowel intern als extern zichtbaar te maken in haar nieuwe rol. Ik stuurde de afdeling 

communicatie aan (4 fte), adviseerde bij gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing, was strategisch 

adviseur van directie en bestuur en deed persvoorlichting en woordvoering. 

 

Oktober 2014 – april 2014 Senior communicatieadviseur  

RWA/ Sociale werkvoorziening Amfors Groep, Amersfoort  

Amfors Groep voert voor zeven gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uit. Mijn opdracht was de 

corporate communicatie op een hoger niveau brengen en te werken aan een cultuurverandering, in een 

periode waarin de organisatie sterk in transitie was en zich voorbereidde op de komst van nieuwe 

wetgeving. Ik heb de gehele corporate communicatie naar een hoger plan getild. 

 

Februari 2012 – sept. 2012 Senior communicatieadviseur  
   Hogeschool Utrecht  
 
De Master of Urban & Area Development (stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling) was na vier 
succesvolle jaren in 2011 geannuleerd wegens onvoldoende aanmeldingen. Mijn opdracht was het 
herpositioneren van de opleiding. In een omgeving waarin communicatie niet georganiseerd was en in 
economisch lastige tijden (waarin organisaties stevig bezuinigen op opleidingsbudgetten) heb ik de master 
succesvol opnieuw in de markt gezet.  

 

 

 

 

Curriculum Vitae 

Johan Simon 

 

 



 
Werkervaring  
 
In loondienst 
 

 
Januari 2011 – januari 2012 Hoofd corporate communicatie  
   Nationale Hypotheek Garantie (stichting WEW)  
 
Mijn taak was met het communicatieteam een strategische positie in de organisatie in te nemen en de 
teamleden door te ontwikkelen tot strategisch adviseurs van de directie. Ik gaf leiding aan het team 
communicatie (3fte), ontwikkelde en implementeerde het strategisch communicatiebeleid,  adviseerde 
directie en managementteam over reputatievraagstukken en issuesmanagement en deed woordvoering en 
mediarelaties (o.a. financiële communicatie). 
 

 
April 2000 – december 2010 (Senior) communicatieadviseur  
   Vannimwegen, Amsterdam   
 
Vannimwegen is een adviesbureau in de volkshuisvesting. Ze werkt veelal in opdracht van 
woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten. Ik werkte als communicatieadviseur voornamelijk 
aan corporate communicatieopdrachten. Daarnaast begeleidde ik de communicatie van verschillende 
wijkvernieuwingsprojecten.  
 
Naast tientallen adviesopdrachten deed ik een aantal grotere (detacherings)opdrachten:  
 
Manager communicatie  Woningcorporatie BrabantWonen, ’s Hertogenbosch  
Communicatieadviseur Woningcorporatie Vidomes, Zoetermeer   
Adviseur positionering Platform31, Rotterdam    
Campagneleider   Aedes, vereniging van woningcorporaties, Hilversum  
Reputatiemanager Woningcorporatie Elan Wonen, Haarlem 
Campagneleider Ministerie van EZ en Kabels en Leidingen Informatiecentrum KLIC 
Communicatieregisseur Gemeente Eindhoven 
Communicatieregisseur  Gemeente Wijk bij Duurstede, Kwintes en Volksbelang  
Projectleider intern crisisteam  Woningcorporatie De Woonplaats, Enschede 
 
 

 

 
   Nevenfuncties  
 
   Lid kernteam  
   ICO Aardwarmte  
    
   Associate partner 
   Citisens  
 
   Docent communicatieopleiding   
   SRM opleidingen  
 
   Bestuursvoorzitter 
   Broodfonds Leidsche Rijn  
 

     Opleiding  
 
     2019    Strategisch omgevingsmanagement (WesselinkVanZijst) 
     2018  Transitiemanagement (Drift)  
     2017  Strategisch Communicatieadviseur Gemeentelijk Beleidsteam (Cuijpers consultancy) 
     2016   Ondernemers ontwikkelprogramma Utrechtse Ondernemers Academie (UOA) 
     2013  Social media voor gevorderden (Admium) 
     2012  Coachend leidinggeven (incompany) 
     2010   Acquisitievaardigheden (incompany) 
     2009   Media en perscontacten (incompany) 
     2008  Conflicthantering (Plateau) 
     2008  Adviesvaardigheden voor adviseurs (Schouten Nelissen)  
     2006  Neuro linguïstisch programmeren (Jan Baarveld) 
     1996  Academie voor communicatie (Hogeschool Holland) 
     1993  SRM-B (DOC Opleidingen)  
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http://www.elan-wonen.nl/
http://www.de-woonplaats.nl/
https://ico-aardwarmte.nl/
http://www.citisens.nl/
https://www.srm.nl/
https://www.broodfonds.nl/

