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Alle verwachtingen over een dynamische 
omgeving met veel goede en leuke collega’s 
met een passie voor de duurzaamheid zijn uitgekomen. Als 
consultant krijg ik intensieve persoonlijke begeleiding maar 
deel ik ook mijn eigen ervaringen via coaching. Door 
Greenfish heb ik snel stappen kunnen maken en ben ik op 
bijzondere projecten terechtgekomen.

Onderdeel van het project team betrokken bij het ontwerp en 
de bouw van een warmte en CO2 extractie van tientallen 
miljoenen om de regionale glastuinbouw van het aardgas af 
te helpen. Door samen te werken met heel veel verschillende 
mensen met verschillende achtergronden komen we steeds 
een stapje dichter bij de realisatie.
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Projecten bij Greenfish

Bij Greenfish vond ik een job die in lijn ligt met mijn 
normen en waarden. Het is fijn dat ik mijn ervaring als 
procesingenieur dagelijks kan gebruiken, terwijl ik tegelijkertijd 
kansen krijg om te groeien als projectleider, mentor en facilitator. 
Dat alles terwijl ik actief kan bijdragen aan een duurzamere 
toekomst. Greenfish slaagt erin om een dynamische en uitdagende 
community te creeëren waar je helemaal jezelf kan zijn.  

Als Senior Consultant vulde ik de rol van Project Lead in bij een overhe-
idsbedrijf (uitkoppeling van warmte van een waste-to-energy installatie) 
en bij een start-up (ontwerp, bouw en opstart van een mobiele procesin-
stallatie voor de recuperatie van palladium uit een alkalische afvalwater-
stroom en uit een organische productstroom). Als Greenfish ‘Ninja’ coach 
ik jongere collega’s en ben ik een van de ambassadeurs van de organisatie.  

Roeland Nijman
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Ik heb gekozen om bij Greenfish te 
werken om een positieve impact te maken 
en te helpen met de energietransitie. Ook krijg ik door mijn rol 
als consultant de kans om bij veel (grote) bedrijven te werken, in 
een korte tijd veel verschillende rollen te ervaren en mijn 
netwerk in de energiewereld snel te laten groeien. 

Ik heb tot nu toe bij twee bedrijven gewerkt namens Greenfish. 
Het eerste was een start-up in offshore solar als ingenieur. Het 
tweede bedrijf is een groot energiebedrijf. Hier ben ik als 
assistent Project Manager begonnen en doorgegroeid naar 
projectleider, waarbij ik nu verantwoordelijk ben voor de 
ontwikkeling van een deel van het Nederlandse 
hoogspanningsnet. 
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Een bijdrage leveren aan de energie transitie is bij Greenfish geen 
bijzaak, maar de missie zelf. Deze duidelijke missie, de kans om deel 
uit te maken van een jong team en ervaringen op te doen in 
verschillende sectoren van de energie-industrie zijn de redenen 
waarom ik voor Greenfish heb gekozen. 

Verschillende  rollen  vanuit  Greenfish: 
▶ Bedrijven en gemeenten ondersteunen bij het opstellen en 

implementeren van energiestrategieën;
▶   Technische en financiële ondersteuning bieden bij het inschrijven 

op aanbestedingen voor grote hernieuwbare energieprojecten;
▶   Als Project Manager ben ik verantwoordelijk voor de realisatie van 

grootschalige zonneparken op gevels en daken; vanaf het ontwerp 
tot aan de uitvoering. 
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Voor mij was de voornaamste reden om bij 
Greenfish te gaan werken tweeledig: 

▶ Omdat de core business van Greenfish 
duurzaamheid is, en dat precies het 
vakgebied is waarin ik mezelf wil 
ontwikkelen. 

▶ Omdat Greenfish je de kans geeft veel 
verschillende takken van sport binnen de 
duurzaamheid te bekijken. Je kan in de 
loop van een aantal jaar veel 
verschillende projecten voor 
verschillende opdrachtgevers doen.  

Daarnaast is er bij Greenfish genoeg 
ruimte om je eigen ideeen vorm te geven. 
Zo ben ik met een aantal collega’s bezig 

In mijn eerste jaar heb ik als project 
manager in grootschalige PV systemen 
verschillende grote zonnepaneel- 
projecten in de BeNeLux gerealiseerd. 
De werkzaamheden die ik heb 
uitgevoerd zijn enorm gevarieerd en ik 
heb daarom ook veel geleerd. Van het 
engineeren van deze systemen, tot het 
opstellen van een planning voor de 
realisatie. Van het maken van de 
business case berekeningen tot het 
onderhandelen met gemeentes over 
vergunningen. Ik denk niet dat er een 
functie bestaat die mij binnen 1 jaar 
meer van het projectmanagement vak 
had kunnen leren! 

Energy  Strategy  Consultant

om onze eigen dienst uit te werken, 
waarmee we bedrijven ondersteunen om 
hun energiesysteem te verduurzamen.

Sinds ik bij Greenfish werk ben ik er achter 
gekomen dat de collega’s nog een reden 
zijn om bij Greenfish te gaan werken. Het 
klinkt misschien als een enorm cliche, 
maar mijn mede Greenfishers zijn stuk 
voor stuk fantastische mensen die hard 
werken, maar juist ook buiten werktijden 
om veel lol met elkaar hebben. 
Het voelt alsof ik met een groep hechte 
vrienden werk aan toffe projecten 
waarmee we de wereld een stap in de 
goede richting helpen. Wie wil dat nou 
niet?   


