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Curr icu lum Vi tae  Wendy  Dubbe ld  

Naam : Dubbeld, Wendy 
Adres : Kanaalweg 3 1767 EA Kolhorn 
Mobiel : +31 6 15865874 
E-mail : wendy@dubbeldwarsadvies.nl  
Geboortedatum : 2 juli 1972 
Geboorteplaats : Schagen, Nederland 
Website : https://nl.linkedin.com/in/wendydubbeld 
 
PROFIEL 
 
Snelle denker, analytisch, open, nuchter en sterk in communicatie. Weet anderen en zichzelf te 
motiveren en enthousiasmeren en schakelt makkelijk tussen denken en doen. Houdt ervan om 
oplossingen te vinden en werkt graag op het kruispunt van strategie, marketing, operatie en 
technologie. In staat om snel mensen en situaties in te schatten, ook zonder relevante voorafgaande 
achtergrondkennis, door ‘gewoon’ de goede vragen te stellen. Blinkt uit in bruggen slaan tussen 
verschillende mensen, disciplines en ideeën.  
 
Specialiteiten: managementadvies, strategie, project/procesmanagement, energie-industrie  
 

WERKERVARING 
 
2010                  Eigenaar en managing consultant, DubbelDwars Advies, Kolhorn 

Activiteiten: marktanalyse, managementadvies ten aanzien van project- en 
procesmanagement met een focus op klantbeleving en innovatieve technologieën in de 
energie-industrie  
Projecten (selectie): 
• 2019: coachen van netbeheerders bij schrijven strategiedocument 
• 2019: schrijven van projectplan voor Regionale Energie Strategie 
• 2019: organiseren en mede-voorzitten van 2 workshops over energieconversie en -

opslag  
• 2018-2019: marktanalyse, strategisch document en procesworkshop voor 

Nederlandse zorginstelling 
• 2018-2019: marktanalyse, mede tot stand laten komen van demonstratieprojecten 

en netwerkactiviteiten gericht op energieconversie en -opslag voor de /provincie 
Noord-Brabant. Zie ook: Alliantie Energieopslag 

• 2018-2019: schrijven van strategische documenten voor Nederlandse universiteit 
• 2018: adviseren van Nederlands energiebedrijf ten aanzien van programma aanpak 
• 2017: analyseren van energie onderzoeksprojecten en workshop faciliteren voor 

NERA. Zie ook:  Inventarisatie energieonderzoek met publieke middelen 
• 2017: faciliteren van strategieproject en opzetten van innovatieprogramma voor 

Nederlandse energiebedrijven  
• 2017: schrijven van pitch voor energieonderzoek voor Nederlandse universiteit 
• 2016: schrijven van bedrijfsstrategie en implementatiedocumenten voor Nederlands 

energiebedrijf 
• 2015-2016, 2017: marktanalyse, marketing/strategie input, projectmanagement en 

faciliteren van team workshops voor energieprogramma Gemeente Utrecht 
• 2015: markt- en organisatieanalyse voor Hogeschool Utrecht  
• 2015: concurrentieanalyse van de Europese energiemarkt voor een Nederlands 

energiebedrijf 
• 2014-2015: ontwikkelen van strategie en waardepropositie voor een Nederlands 

energiebedrijf 
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• 2014: faciliteren van businessplanontwikkeling voor een Nederlands energie 
monitoringsbedrijf 

• 2012-2014: analyseren van beleid en maatregelen die concurrentie in de 
energieleveringsmarkt bevorderen voor een Europese uitdager in de energie-
industrie, schrijven van bedrijfsstrategie voor en helpen opzetten van een 
Nederlands energiebedrijf, diverse marktanalyses voor een Japans bedrijf actief in 
de energie-industrie 

• 2010-2013: bidmanagement voor Europese aanbestedingen voor een Europees 
softwarebedrijf op het gebied van slimme metersoftware en procesmanagement 
voor een NER 300 aanvraag namens Air Liquide Industrie B.V. 

2010 – 2013       Associate consultant, SQ Consult B.V., Utrecht 
Activiteiten: procesmanagement voor een NER 300 project op het gebied van CO2-  

afvang en -opslag voor Air Liquide 
2008 – 2010       Manager Product en Service Management, Nuon Sales Nederland, Amsterdam 
 Activiteiten: verantwoordelijk voor de aansturing van een afdeling van 60 mensen en  
 een budget van € 12 miljoen; lid van diverse stuurgroepen; verantwoordelijk voor de  
 realisatie van producten, diensten, processen en beleid op het gebied van  
 energielevering aan B2C en B2B klanten; lid van het business unit managementteam dat  
 verantwoordelijk was voor B2C en B2B marketing en sales  
2006 – 2008 Manager Strategie en Business planning, Nuon Retail, Amsterdam 

Activiteiten: aansturing van 8 strategen en juristen; schrijven van businessplannen; 
business integratie van een dunne-film zonnefolie bedrijf; coördinatie van een 
projectteam en schrijven van een businessplan voor de beoogde fusie met een 
concurrerende energieleverancier; projectmanager voor eventuele carve-out; lid van 
het businessunit managementteam verantwoordelijk voor B2C in Nederland  

2003- 2008        Manager Business Intelligence Center, Nuon Retail, Amsterdam 
Activiteiten: aansturing van 11 marktonderzoekers en data analisten; implementatie 
van klantsegmentatie, event-driven marketing en procesanalyse; coördinatie van alle 
activiteiten op het gebied van marktonderzoek en data-analyse; lid van het marketing 
managementteam  

1999- 2003        Senior marketeer, KPN Business Unit Vaste Telefonie, Den Haag 
Activiteiten: schrijven en implementeren van marketingplannen voor ISDN, internet en 
ADSL-producten; schrijven en implementeren van klantsegmentatieplannen; 
projectmanagement van een groot cashflow project; projectmedewerker in 
verschillende innovatieprojecten (ADSL en Digitenne); coaching van junior en medior 
collega’s  

1997- 1999        Resourcemanager, KPN Training, Groningen/Amersfoort/Utrecht 
Activiteiten: aansturing van 45 trainers en projectmanagers; change management; 
contractonderhandelingen 

1995- 1999 Portfoliomanager (1995-1997), projectmanager, marketeer en assistent-manager 
(1994-1995), KPN Marketing en Verkoop Nederland, Den Haag en KPN Telecom District, 
Haarlem 
Activiteiten: verantwoordelijk voor de productportfolio ISDN, internet en 
netwerkdiensten; projectmanager voor de locale voicemail pilot; marketeer voor 
hands-on marketing acties; assistent-manager van een team van 40 servicemonteurs  
 

OPLEIDING 

2017 - 2020 Doctoraat Management Studies, Open Universiteit, Heerlen, Nederland 
2012 – 2017 Executive PhD kandidaat, Nyenrode Business University, Nederland 
2001 – 2002 Business Administration, Nyenrode Business University, Nederland 

 International Modular MBA in samenwerking met Kellogg Business School (Northwestern 
 University Chicago, USA) en Stellenbosch University (Kaapstad, Zuid-Afrika) 

1990 - 1994 International Management, Hogeschool voor Economische Studies, Nederland 
In samenwerking met Université du Québec à Montréal (Canada)  
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TRAINING 
 

2008 Driving Strategic Innovation, IMD, Lausanne, Zwitserland 
2006 Management of Professionals, De Baak Training Center, Noordwijk 
2005 Intern managementprogramma, Nuon, Amsterdam 
1998 Managementprogramma, De Baak Training Center, Noordwijk 
1995-1996 Intern management developmentprogramma, KPN, Groningen 
 
PUBLICATIES 

 
2020 Dubbeld, W. (2020). How clients and consultants create knowledge through 

interaction. Findings from qualitative research in The Netherlands (Proefschrift, Open 
Universiteit, Heerlen, Nederland).  

2019  Dubbeld, W., & Blomme, R. J. (2019). Knowledge Creation in Client-Consultant 
Interaction. In L.P. Dana & V. Ratten (Eds.), Societal Entrepreneurship and 
Competitiveness (pp.109-116). Bingley, United Kingdom: Emerald. 

2018 Dubbeld, W., & Blomme, R. (2018). Knowledge Creation in Client-Consultant 
Interaction: A Case Study. In E. Bolisani, E. Di Maria, & E. Scarso (Eds.), 19th European 
Conference on Knowledge Management (ECKM 2018) (pp. 987-993). Red Hook (New 
York), United States of America: Curran Associates. 

2016 Dubbeld, W. (2016). Optimization of consultants' added value to information-intensive 
companies by improving transfer of consultants' individual to firm-specific 
knowledge. InImpact: The Journal of Innovation Impact, 5(1), 1-4.  

 

OVERIG 

 
Talen: Nederlands (moedertaal), Engels (vloeiend), Frans, Duits 
Overige: Lid van de ledenraad Coöperatie Breedband Hollands Kroon 
 Mede-eigenaar van duurzaam sportkledingmerk Spiffy Active 
 Bezig met boekpublicatie 
Interesses: Fitness, hardlopen, yoga, wandelen, reizen, beeldhouwen, lezen, theaters, musea en  
 concerten bezoeken 


