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Profiel  
Creatief, analytisch, strategisch denker.  
Netwerker, gedreven, inspirerend. 
Verbindt strategie en beleid aan kennis van de praktijk. 
Vaardig in het schakelen tussen verschillende niveaus van beïnvloeding en besluitvorming. 
Thuis in verschillende talen en culturen.  

 
Ervaring 
Januari 2014 - heden 
Foxgloves Advies, beleidsanalyse en -advies, duurzaamheid. 
 
Expertise:  

- circulaire economie;  
- milieubeleid en -regelgeving, onderhandeling en bestuur (‘governance’) , zowel nationaal, Europees als 

mondiaal. 
 
Projecten, publicaties, workshops: 

• Make it Work - initiatief voor slimmere Europese milieuregels.  
Advies, analyse, programmering van workshops, geven van presentaties, ondersteuning van de High 
Level Meeting van het Nederlands EU-voorzitterschap  
http://www.ieep.eu/work-areas/environmental-governance/better-regulation/make-it-work 
 

• LEADER Holland Rijnland, plattelandsontwikkeling & circulaire economie 
Actieve inbreng van deskundigheid op het gebied van circulaire economie in de Lokale Actiegroep 
Holland Rijnland, in de vorm van notities en presentaties; ambassadeur van concrete circulaire 
projecten  
(http://www.leader-hollandrijnland.nl) 
 

• UNEP/Resources Panel - Mondiaal kennisplatform voor duurzaam gebruik van hulpbronnen (resource 
efficiency, circular economy) 
Evaluatie van de effectiviteit van dit panel in het uitdragen en valoriseren van de kennis. 
Christian Hudson, Ilia Neudecker, Pauline Riousset, ‘Impact assessment of the United Nations-hosted 
International Panel on Resources’ (internal paper), 2015-6  
(www.unep.org/resourcepanel) 
 

• Circulair inkopen 
Bijdrage als co-auteur aan technical paper UNEP-SCP: 
Cuno van Geet, Nathalie Evans, Mervyn Jones, Laura Turley, Ilia Neudecker, ‘Using Product-Service 
Systems to Enhance Sustainable Public Procurement’, UNEP/10YFP, 2015.  
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(http://staging.unep.org/10yfp/Portals/50150/10YFP%20SPP/3A_Technical%20report.pdf/) 
 
Organisatie van een reeks workshops over circulair inkopen voor Rijkswaterstaat (2015) 
 

• Stakeholderanalyse Kunststofketen 
Ilia Neudecker, ‘Duurzaam ontwerp in de kunststofketen’, Rapport voor het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, 2014. (Kan worden gedownload vanaf 
http://www.kunststofkringloop.nl/duurzaam-ontwerp-en-de-kunststofkringloop-waar-staan-we/) 
 

• Facilitatie van workshops over circulaire economie voor diverse duurzaamheidsorganisaties in 
Nederland (2015): kennisoverdracht, brainstorms, concretisering. 

 
November 2011–december 2013 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW): beleidsadviseur Creatieve Industrie: 
tijdelijke loopbaanwisseling om mijn horizon te verbreden. In samenwerking met het creatieve bedrijfsleven, 
culturele en kennisinstellingen en het onderwijs versterken van de creatieve sector. In deze positie ontwikkelde 
ik een groot netwerk van ontwerpers en andere creatieve ondernemers en verkreeg kennis en begrip van het 
belang van de ontwerpfase voor de verduurzaming van productie en consumptie en voor het realiseren van 
een meer circulaire economie. 
 
Januari 2009–november 2011 
Teamleider Natural Resources / Sustainable Consumption & Production, Directie Internationale Zaken, 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) (sinds oktober 2010: Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu): 

o Drijvende kracht achter het formuleren van de beleidsvisie op duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen / duurzame consumptie en productie, door middel van interne brainstormsessies en 
discussies met andere (nationale en internationale, gouvernementele en non-gouvernementele) 
partijen. 

o Samenwerking met andere beleidsvormende en kennisinstellingen op het terrein van duurzaam 
hulpbronnengebruik: EU, OECD, UNEP-IRP, WRF. 

o Verantwoordelijk voor de organisatie en voorbereiding — samen met externe voorzitter en sprekers —
van een internationale workshop gericht op beleidsontwikkeling, met wetenschappers, 
vertegenwoordigers van EU-lidstaten, Europese Commissie. 

o Voorzitter van de werkgroep / verantwoordelijk voor opdrachtverlening van een onderzoek naar 
biodiversiteitscriteria voor productketens. 

o Advies over politieke fora en boodschappen voor minister Jacqueline Cramer, zoeken van nationale en 
internationale kansen om de agenda op gebied van hulpbronnen te beïnvloeden. 

o Coördinatie van het team.  
o Netwerk: lidstaten, Europese en nationale milieu-, plattelands- en natuurorganisaties, Europese 

Commissie, EP, nationale en EU-wetenschappers, UNEP, FAO. 
 
Lid van de Nederlandse delegatie voor de Environmental Policy Committee van de OECD: 

o Voorbereiding van het onderhandelingsmandaat, spreekpunten, inbreng voor studies etc. 
o Succesvolle lobby voor het verwerven van het voorzitterschap van dit Comité voor Nederland 

(Directeur-Generaal). 
 

Augustus 2001–december 2008 
Adviseur/onderhandelaar, Directie Internationale Zaken, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer (VROM): 

o Ontwikkelen van een (VROM-)visie op het Europese landbouwbeleid; deelname en inbreng in 
discussies over de Nederlandse positie. 

o Deel van het EU-voorzitterschapsteam in 2004; belangrijke rol bij het bereiken van gemeenschappelijke 
standpunten over enkele richtlijnen (Batterijen, Mijnafval). 
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o Formuleren van de Nederlandse positie en onderhandelingsstrategie voor verschillende Europese 
milieudossiers (Bodem, Pesticiden). 

o Organiseren van workshops met Europese deelnemers, gericht op beleidsontwikkeling; deelname aan 
workshops, seminars, en conferenties als spreker, voorzitter; gastspreker/-docent voor internationale 
groepen (studenten, lokale overheden). 

 
1992 - 2001  
Projectleider/beleidsmedewerker afvalstoffenbeleid, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM). Samenwerking met bedrijfsleven en overheden aan recycling en afvalbelasting; 
opdragen en begeleiden van beleidsonderbouwend en beleidsevaluatieonderzoek. Onderhandelingen over 
afvalbeleid in Europees, VN-, en OECD-verband. Interne coördinatie planning & control, informatiebeheer. 
 
Voor 1992 
Diverse betaalde en onbetaalde banen: o.a. projectsecretaris, redacteur, boekverkoper, videomaker. Activist 
voor milieu, mensenrechten. 
 
Opleiding 
Gymnasium B (1980, Murmellius-gymnasium Alkmaar) 

Doctoraal Sociale en Economische Geschiedenis (1988, RU Leiden) 

Kort Hoger Onderwijsdiploma Natuur, milieu en bodem (2001, Open Universiteit). 

 
Cursussen en trainingen (selectie): 
Leiderschap (de Baak) 
Lobbyen (EIPA) 
Internationaal onderhandelen (Clingendael, EIPA)  
Projectmanagement (Licht & Gadellaa) 
Franse conversatie 

 
Talen  
Nederlands (moedertaal) 
Engels (near-native vaardigheid) 
Duits (vloeiend in gesproken en geschreven woord) 
Frans (goede passieve en redelijke actieve vaardigheid) 
Zweeds (basisvaardigheid)  

 
Adviescommissie 
Als deskundige circulaire economie lid van Lokale Actiegroep Holland Rijnland (in 2016 opgericht onder 
LEADER, dat deel uitmaakt van het Europese Plattelandsfonds) http://www.leader-hollandrijnland.nl 
 
Beroepsvereniging 
Lid van de VVM – Organisatie van Milieuprofessionals www.vvm.info 

 
Overige activiteiten 
Karate (zelf trainen, lesgeven), vogels kijken, langeafstandswandelen.  
Voorzitter Vereniging van Eigenaren van mijn appartementencomplex in Leiden. 
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