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Naam                   Guus (August Theodoor) Wattel 
Adres                   Breedeweg 17, 1901 RA Castricum 
Telefoon              0623813139 
Email                    wattel@wik.nl 
Website               www.wik.nl 
Geboren              11 sept 1957, ’s Gravenhage 
 

 
Over mij 

 
Bijdragen aan verduurzaming in mijn regio. Wie maar wil op thuisbasis Noord-Holland en 
omstreken adviseren over wat je allemaal nog kunt doen om klimaatopwarming tegen te gaan. 
Met een positief verhaal over wat je daarmee kunt winnen. Daar ben ik sinds 2010 concreet mee 
bezig in mijn omgeving. Onder andere vanuit mijn nul-op-de-meter woning. Met en zonder de 
energie-coöperatie. Daar wil ik als klap op de vuurpijl nog lang mee doorgaan. Tot 2022 werk(te) ik 
via en bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan e 
sinds 2017 ook soms als zzp-er. Belangrijk motto: Think big, act small! Jaja ѡѢѣѤ.   
 

 
Werkervaring 

 
2010 – 2020 / 2022 > | Adviseur verduurzaming  
        (per 2010 als vrijwilliger, sinds 2017 deels ook op zzp-basis of op tijdelijke aanstelling) 
        * kennisontwikkelaar warmtetransitie Energie Samen | Team BuurtwarmteHoom 
        * trekker netwerk buurtwarmte Energie Samen NoordHolland 
        * bijdragen aan ontwikkeling Zonnepark Koningspade (Opmeer) voor NHEC ism Solarfields    
        * energiecoach: adviseren van individuele huishoudens nav energie- en/of infraroodscan 
        * deelnemer Duurzame Huizenroute en Gluren bij Duurzame Buren sinds 2017   
        * bijdragen aan ontwikkelen strategie voor de energie-coöperatie 
        * bijdragen aan interne en externe communicatie, online en dmv vele bijeenkomsten  
        * mee opzetten en uitvoeren van enkele ‘wijkaanpakken’ in Akersloot, Limmen en Castricum  
        * opzetten en uitvoeren van een verduurzamingsprogramma voor VVE’s  
        * mee opzetten van zonnecentrales in Castricum en Akersloot 
        * mee opzetten van activiteiten in het middelbaar onderwijs (oa Technasium) 
        * aanjager in de werkgroepen energieopslag/buurtbatterij en collectieve warmte 
        * voeren overleg met gemeente, maatschappelijke organisaties, marktpartijen, etc.  
        * werven en begeleiden van vrijwilligers  
 
2000 – 2022  | Senior adviseur/beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken 
        * Human resource management; leren en ontwikkelen financieel domein (2011-2021) 
        * Kennismanagement ontwikkelingssamenwerking (2009-2011) 
        * Ontwikkelen trainingen (2005 -2009)  
        * Ontwikkelen online communicatie intern en extern (2000 – 2005) 
 



1984 - 2000   | Adviseur/beleidsmedewerker SNV  
        * Ondersteuning Projectportefeuille Ontwikkelingssamenwerking (oa. Latijns Amerika) 
 

 
Opleidingen, cursussen en trainingen 

Een greep: 
2021 Training begeleiden buurtwarmte (Energie Samen) 
2019 Cursus ventilatieaspecten (HOOM) 
2018 Training energiecoaches(HOOM) 
2014 Leergang Coachingsvaardigheden (InterCoach) 
2013 Leergang Regie op Shared Service Organisaties (Rijksacademie) 
2005 Moderne bedrijfsvoering (Rijksacademie Financiën) 
2002 Training Effectief Onderhandelen (S&N) 
2001 Training Projectmatig Werken (ROI) 
1997 - 1998 Cursus Algemene Ondernemers Vaardigheden (LOI/MKB) 
1995 Training Adviesvaardigheden (V/O) 
1994 Training Presentatietechnieken (V/O)  
1993 Training Klantgericht werken (Vergouwen/Overduin) 
1980 - 1985   | Doctoraal Culturele Antropologie (Universiteit van Amsterdam) 
       *  Onderzoek en afstuderen op casus werking lokale politiek (Ameland) 
       *  Latijns Amerika kunde 
       *  Oral History  
1975 – 1978   | Kandidaats Culturele Antropologie (Universiteit van Amsterdam) 
1969 – 1975   | VWO (Hermann Wesselink College Amstelveen) 
       * Vakken: Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde,  
          Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis 
 

 

Overige (nou ja!?)  

 
Om eventueel over door te praten: 
*Nederlandse Gebarentaal…. 
*Houten beelden… 
*Groenten, fruit & bloementuin… 
*Wilgen knotten… 
*Loopbaancoaching (zie woordwolk)… 
 

 
Levensloop ’75 - heden 

1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2021 2022 
Internationale solidariteit               

    Kinderen         
   Ontwikkelingssamenwerking          
        Tuin & natuur  
         Communicatie       
           Leren, Ontwikkelen, HRM  
            Energie, verduurzamen 
            Beeldhouwen 
               KleinkidsѡѢѣѤѡѢѣѤѡѢѣѤ 

 
Oktober 2022 


