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CURRICULUM VITAE  
 
 

SANDER VAN DER WAL MA 
Geboortedatum / 12 mei 1976 
Geboorteplaats / Delft 
Telefoon / 06 836 062 00 
Email / Sander@bloc.nl 
Web / www.bloc.nl 
 
Sander van der Wal (1976) heeft Bestuurskunde gestudeerd en is daarbij gespecialiseerd in die 
uitdagingen en vraagstukken die op het grensvlak van publiek en privaat een rol spelen. Na een 
korte zeilerscarrière (2001-2004) heeft Sander van 2004 tot eind 2009 gewerkt als 
Projectmanager International Innovation en lid van het MT bij Science Alliance. Vanaf eind 2009 
tot en met 2013 was hij werkzaam bij de Kennisalliantie Zuid-Holland als Senior Projectleider & 
Teamleider ‘ Water’. Vanaf 2014 behoorde hij tot de eerste medewerkers van de nieuwe Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, InnovationQuarter, waar hij werkzaam was als 
Programmamanager Cleantech en Senior Business Developer. Vanaf 1 januari 2017 is Sander 
toegetreden tot BLOC.  
 
Sander zorgt ervoor dat innovaties, concepten en samenwerkingen niet blijven hangen in de 
ideeënfase, maar daadwerkelijk gerealiseerd worden. Met een scherp oog voor belangen en 
resultaat creëert Sander duurzame samenwerkingen met impact. Vanuit een scherpe analyse 
combineert hij visie met strategie en uitvoeringskracht. De focus ligt nadrukkelijk op het doen. 
Daarbij brengt hij scherpte in het proces en zorgt dat alles wat besproken moet worden ook echt op 
tafel komt. Sander kan veel energie toevoegen aan een samenwerking en heeft het vermogen net 
zo makkelijk zich te verbinden aan schippers en lassers als CEOs en bestuurders. Sander is sterk 
gedreven door het verzilveren van nieuwe economische kansen die inspelen op de grote 
maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.  
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WORK EXPERIENCE  
 
2017 – heden   Partner BLOC 

BLOC is een creatieve ontwikkelaar en werkt aan radicale concepten 
op het snijvlak van energie, toerisme, wonen en werken.  

 
2014 – 2016 Programmamanager/Senior Business Developer  

InnovationQuarter 
InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor 
Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert vernieuwende en 
snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij 
het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen 
innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. 

 
2009 – 2013 Senior Projectleider & Teamleider ‘Water’  

Kennisalliantie ZH 
De Kennisalliantie had als doel een sterkere kenniseconomie in Zuid-
Holland te realiseren. Activiteiten onder andere het aanjagen van 
innovatieprojecten en programma’s waarin marktpartijen, overheden 
en kennisinstellingen samenwerken aan het versneld en op 
innovatieve wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken.  

 
2004 – 2009 Projectmanager (Internationaal) Innovation & lid MT/plv. directeur 

Science Alliance BV 
Science Alliance was een intermediaire organisatie die wetenschap 
en markt verbond om innovatieve business development te creëren. 
Activiteiten onder andere het initiëren en ontwikkelen van nationale 
en internationale netwerken en structuren, het uitvoeren van 
adviesopdrachten en het organiseren van bijeenkomsten en 
evenementen. 
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Opleidingen, cursussen en trainingen  
 
Opleidingen  
1995 – 2001   Politicologie/Bestuurskunde, Universiteit van Amsterdam  
1988 – 1995   Murmellius Gymnasium, Alkmaar  
 
Cursussen en trainingen 
2012     ‘Young Executives Program’, de Baak 
2011 ‘Alliantiemanagement’, SIOO (interuniversitaire ambachtschool 

voor veranderings- en organisatieprocessen)  
2011     ‘Getting things done’, Meereffect  
 
 
Publicaties 
2011  “De Biobased Economy in Zuid-Holland: vijf stappen voor 

versnelde groei” 
Auteurs: S. van der Wal, D.F. Broens, T. Bakker en Th. Noordman. 
Gepubliceerd door Kennisalliantie ZH & LEI Wageningen URL: 
http://edepot.wur.nl/184706  

 
2010  “Innovation & Growth Potentials of European Regions: A meta-

multicriteria analysis” 
door F. Zwetsloot, P. Nijkamp en S. van der Wal (Co-auteur). 
Gepubliceerd in “European Planning Studies”, Vol.18, no.4, april 
2010 

 
2007 “Connecting Science & Society” 

Mede-auteur onder redactie van in ’t Veld & Zwetsloot. ISBN 978-
90-811910-1-2.  

 
1998 “De Sorry-democratie”, artikel over de affaire Brinkman 

 Uitgeverij van Gennep, Ed. van Thijn e.a., ISBN 90-5515-209-9 
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PROJECTEN (EEN SELECTIE) 
	  
2016    Smart Multi Commodity Grid (werktitel) Zuid-Holland 

Begeleider & aanjager van een ‘coalition of the willing’. 
Eigenaarschap en opdrachtgeverschap georganiseerd voor deze 
groep van bedrijven en kennisinstellingen door bij de regionale triple 
helix ‘Energy Innovation Board’ een opdracht te organiseren voor 
deze coalitie. De opdracht is om een eindbeeld en werkprogramma 
te creëren voor het regionale energiesysteem van de toekomst 
waarbij economie en klimaat hand in hand gaan. Partners: TNO, 
Stedin, Siemens, Engie, Alliander, Provincie Zuid-Holland. 

 
2016    Virtual Power Plant Rotterdam 

Aanjager van het samenwerkingsverband tussen Siemens, TNO, 
Gemeente Rotterdam, Lyv, M4H om te komen tot een Smart Grid 
in de Merwevierhavens in Rotterdam. Primair staat het 
implementeren en leren van het nieuwe USEF model en de 
bijbehorende innovatieve verdienmodellen centraal.  

 
2016    Innovatieprogramma Dutch Windwheel 

Kwartiermaker van het publiek private consortium wat de 
innovatievragen van het initiatief ‘Dutch Windwheel’ zal gaan 
oplossen. Partners: Dutch Windwheel Corporation, Arup, 
Mammoet, Spie, TNO, ECN, Deltares, Evides, BAM, 
DuraVermeer, Eneco, Huawei, Siemens, PNO, InnovationQuarter 

 
2016     Roadmap Next Economy 

Lid werkgroep Smart Energy Delta 
 
2016     Energy Innovation Delta 

Lid werkgroep Energy Innovation Delta Board 
 
2015    The Green Village 

Begeleider en aanjager van het consortium ‘The Green Village’; TU 
Delft, GasTerra, Alliander, Gemeente Delft. Ontwikkelen Business 
Plan en realiseren EFRO aanvraag . 

 
2015 Lid van Circularity Council van het Circularity Center 

Samenwerkingsverband van TNO, van Gansewinkel, Port of 
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Rotterdam, InnovationQuarter en Rabobank om ‘New Business 
Development’ in circulair ondernemen te ondersteunen.  

 
2015    Delphi Energietransitie 

Lid van Delphi team Energietransitie: kwalitatief onderzoek naar de 
niet-technologische aspecten van de energietransitie. Door middel 
van meerdere anonieme en schriftelijke rondes werden >20 thought 
leaders, captains of industry en dwarsdenkers bevraagd over hun 
inzichten op dit onderwerp. Samenwerking tussen 
RoyalHaskoningDHV en InnovationQuarter.  

 
2015    7 Square Endeavour 

Adviseur/evaluator van het samenwerkingsverband ‘7SE’ met als doel 
een radicale verduurzaming van het Schouwburgplein in Rotterdam. 
Als adviseur de samenwerking tot op dat moment geëvalueerd en 
adviezen gegeven over vervolgstappen.  
 

2015    Blue Print for a Green Park 
Belegeider van een consortium van bedrijven en kennisinstellingen 
die gezamenlijk ‘hun’ Science Park willen verduurzamen. Met oa. TU 
Delft, Exact, The Datacenter Group, 3M, Deltares de 
mogelijkheden verkend om deze ambitie te realiseren. 

 
2014     Programmamanager Maritime Delta 

Verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionale maritieme 
samenwerkingsprogramma om de regionale maritieme sector verder 
te versterken. Actielijnen op innovatie, talent en marketing. 
Samenwerking tussen regionale en lokale overheden, MKB 
bedrijven, ‘anchor companies’ en maritieme kennisinstellingen. 

 
2014     Aerospace meets Maritime 

Mede-organisator van het Aerospace meets Maritime programma 
om cross-sectorale innovaties tussen deze topsectoren te realiseren. 

 
2013     Kwartiermaker Maritieme Campus 

Kwartiermaker voor een sterke regionale samenwerking tussen 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio om het 
maritieme cluster in Zuid-Holland verder te versterken.  
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2012 Initiatiefnemer en aanjager van ‘Valorisatieprogramma 
Deltatechnologie 
Innovatieprogramma ten behoeven van een sterker en innovatiever 
water- en deltatechnologisch cluster. Samenwerking gerealiseerd 
tussen 17 publiek private partners.  

 
2011  Initiator en aanjager van ‘Flood Proof Holland 

Met de toenmalige werktitel ‘Test- en Demonstratiesite voor 
Tijdelijke Waterkeringen’. 

	  
 
ANDERE PROJECTEN (EEN SELECTIE) 
2012  Secretaris kwartiermaken PPS Grevelingen Tidal Test Center & 

Getijdencentrale Brouwersdam 
 
2011     KOTUG hybride sleepboot 
 
2011     Cablean: multifunctionele duurzame gevel 
 
2010     Delft Blue Technology  
 
2009     The Green Rail 
 
2008      Rapport: Analysing innovation performances in Atlantic Canada 
 
2007  Rapport: Exploring Best Practices in Incubation in Europe and 

Israel 
 
2007  Rapport: Exploring Successfull Regional innovation Systems in 

Europe 
 
2005      Rapport: Ondernemerschap in wetenschap en techniek  
 
2005 – 2009   Jaarlijke ‘Best Science Based Incubator’ benchmark & award 
 
 


