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Samenvatting  
 

Een gedreven leider en professional met focus op het versnellen van de 

energietranstie door gebruik te maken van IT, data en digitalisering. 

 

Ambitieus en doelgericht. Eerst denken en dan doen. Zo ook, eerst luisteren en dan 

praten. Ik doe de dingen met passie en volle overgave. Met name in mijn 

professionele carrière heb ik veel gewerkt met multidisciplinaire, multiculturele en 

vaak virtuele teams. Mijn toegevoegde waarde daarin is om gezamenlijk tot 

doelstellingen te komen en samen projectmatig naar dat doel toe te werken. Resultaat 

door teaming en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. 

  

Ik ben analytisch en snel in staat complexe situaties te overzien en terug te brengen 

tot beheersbare componenten. Op basis daarvan zet ik lijnen uit voor het team en 

voor mezelf.  

  

Ik zoek graag nieuwe uitdagingen, zonder ge-effende paden. Centrale thema’s daarin 

zijn: verandering, complexiteit en diepgang. 

     

• 25 jaar ervaring in innovatie middels IT, data en digitalisering 

• 10 jaar ervaring met helpen definiëren en opzetten van complexe transformatie 

projecten 

• 20 jaar ervaring als leidinggevende 

• 4 jaar ervaring als directielid 

• Ervaring op het gebied van smart energy 

 
Carrière  
 

Programma Manager Aanrakingsveilig & Ontmaasd – Stedin (2022-nu) 

- Via Windkracht5 verantwoordelijk voor een Stedin breed programma voor het 

aanrakingsveilig maken van alle laagspanningsnetten en openbare 

verlichtingsnetten (obv Netcode aanwijzing van de ACM) en het ontmazen van 

alle laagspanningsnetten ten behoeve van de energietransitie. 

- Competenties: Programma management, stakeholder management, data en 

informatie management 

 

 

mailto:gerhold.runneboom@windkrachtvijf.com


 

 

CV Gerhold Runneboom 2/4 

Programma Manager - Ksandr (2022-nu) 

- Ksandr is een samenwerkingsverband tussen netbeheerders op het gebied van 

instandhouding van assets. Mijn rol vanuit Windkracht5 is, ondersteunend aan de 

directeur, het monitoren en coördineren van projecten om meer uit data te halen 

door onderlinge data uitwisseling en het opzetten en implementeren van nieuwe 

gezamenlijke datamodellen en algoritmes. 

- Competenties: Coaching, project management, data management 

 

Business Development leider IBM BeNeLux (2017-2020): 

- Verantwoordelijk voor het creëren van grote (digitale) transformatie oplossingen 
voor klanten in de BeNeLux. Brug tussen industriediepgang en -kennis en IT 
transformatie. Tevens verantwoordelijk voor het BeNeLux innovatie team. 

- Competenties: Teams samenbrengen, bruggen bouwen, creativiteit in 
oplossingen, design thinking, kennis over data platformen, kunstmatige 
intelligentie, blockchain, innovatie en ecosystemen; 

- Team(s): 10-50 fte. 

  

Executive Business Development Manager IBM Europa (2012-2017): 

- Teams leiden, begeleiden en ondersteunen in het opzetten en ontwikkelen van 
complexe transformatie projecten. 

- Competenties: Werken met multiculturele teams, stimuleren van creativiteit, 
opzetten van business cases, creëren van ‘customer journeys’. 

- Team(s): 10-30 fte. 

  

Sectorleider Energie IBM BeNeLux (2011-2012): 

- Verantwoordelijk voor de energiemarkt in de BeNeLux. Ontwikkelen van 
proposities voor klanten. 

- Competenties: Cross unit samenwerken, verdieping kennis energiemarkt, 
opbouwen kennis van team 

- Team(s): 8-10 fte 

 

Outsourcing practice leader IBM BeNeLux (2008-2011): 

- Eerst als sales leader en vervolgens als outsourcing practice leader (executive). 
Leidinggeven aan professionals die grote outsourcing projecten implementeerden. 

- Competenties: Acquisitie, portfolio management, strategische keuzes maken, 
klanttevredenheid, people management, P&L, communicatie, opbouwen en 
onderhouden van relatienetwerken zowel in private als publieke sector. 

- Team(s): 10-30 fte. 

  

Large Dealmaker IBM Nederland (2004-2008): 

- Eindverantwoordelijke voor complexe sourcing trajecten. 
- Competenties: Multidisciplinaire teams leiden, stakeholder management. 
- Team(s): 10-50 fte. 

 

Project Manager IBM Nederland (1998-2004):  

- Planmatig werken, projectplanning, teams en stakeholders aansturen  
- Competenties: Project initiatie, planning, realisatie en rapportage. Diverse Project 

Management trainingen zowel op gebied van inhoud als de menselijke kant.  
- Team(s): 5-10 fte. 
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Nevenfuncties:  
 

New Business Roundtable – (2017-2020): Een netwerk van bedrijven en instellingen 

voor kennis- en ervaringsuitwisseling op het gebied van het organiseren van innovatie 

en het invoeren van nieuwe bedrijfsconcepten. 

  

Smart Energy Collective – (2010-2012): Lid van de stuurgroep van het ‘Smart 

Energy Collective’, een samenwerking van 20 bedrijven en (overheids)instanties om 

slimme energie concepten op te zetten, uit te proberen en uit te rollen.) 

 

Energie coach voor stichting Het Nieuwe Wonen (2020-nu): Het combineren van 

coaching gesprekken en warmte scans om mensen te helpen in hun reis naar 

verduurzaming.  

  

Buurtinitiatief Energie en Duurzaamheid Hagestein i.o. (2020-nu): Het mobiliseren 

van bewoners en het creëren van bewustzijn. Inwoners helpen stap voor stap mee te 

gaan in de energietransitie. Een voorbeeld vormen. Gewoon doen!  

  

Medezeggenschapsraad van zowel basisschool (2014-2018), de overkoepelende 

stichting en recent de middelbare school (2021-nu). Thema’s: digitalisering, 

communicatie, fusie, formatief leren 

 

Opleiding en training  
 

 Technische Bedrijfskunde (Ir.) aan de Universiteit Twente (1994) 
 MBA aan de Open University UK (2001)  

 

Vrije tijd 
  

Van de volgende zaken krijg ik in mijn vrije tijd veel energie: 
 Allereerst mijn passie voor de natuur: Buiten zijn, energie krijgen, inspiratie 

opdoen, tijd om na te denken en te reflecteren. Genieten van het mooie om ons 
heen. Maar ook actief bezig zijn al dat mooie te behouden voor onze kinderen; 

 Mezelf continu (sportief) uitdagen: Door racefietsen, mountainbiken, skiën en 
snowboarden. Niet alleen sneller worden maar mezelf ook technisch verbeteren; 

 Mensen verassen en het naar de zin maken met interessante smaakcombinaties 
van eten en drinken. Ik doe dit door mijn interesse van culinair BBQ’en te 
combineren met mijn liefde voor wijn (sommelier diploma) maar ook met bier, als 
(beginnend) biermaker. 

 Doen: Met mijn handen bezig zijn: In mijn vrije tijd geniet ik van zelf timmeren, 
klussen, bezig zijn met materialen, dingen maken. Zowel binnen als buiten. 

 Coachen en anderen verder helpen: naast vader ben ik ook trainer en coach van 
een jeugd voetbalteam. Leuk en ook super leerzaam. 
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Kern competenties  
 

o Doelgericht 

o Analytisch 

o Luisteren 

o Groepen verbinden 

o Groot denken 


