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Personalia
Naam
Telefoonnummer
E-mail

: Michel Filart
: 0548-618494/ 06-42417095
: Michel.Filart@gmail.com

Profiel
Drijfveer: ik heb de ambitie om bij te dragen aan een duurzame samenleving; ik ben gericht op het
gezamenlijk vinden van een goede aanpak om dit doel te bereiken.
Competenties: zelfstandig, vindingrijk, verantwoordelijk, loyaal.
Vaardigheden: doelgericht werken, onderzoeken, buiten kaders denken, adviseren.
Werkervaring
2015-heden eigenaar-directeur Improofit MVO-consult
 Rechtswetenschappelijk PhD-onderzoek naar het stimuleren van duurzame ontwikkeling via de
Omgevingswet; supervisie vanuit het Twente Center for Studies in Technology and Sustainable
Development (CSTM); begeleiding vanuit Nederlands Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Interprovinciaal overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen.
 adviseren over duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
2014-2015 Gemeente Heerde
Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling, onder andere:
 organisatievoorstel en een praktische leidraad ontwikkelen voor uitnodigingsplanologie,
 omgevingsrechtelijke kaders van herontwikkelingslocaties in beeld brengen.
2000-2014 Gemeente Zwolle
Projectleider fysieke leefomgeving, onder andere:
 strategisch onderzoek naar potentiële ontwikkellocaties, waaronder scenariostudie IJsselhallen,
 omgevingsrechtelijk onderzoek naar geschikte vestigingslocaties voor maatschappelijk
gevoelige functies, waaronder verslavingszorg, hospice, woonschepen.
 voorbereiding grondwatersanering onder het NS-emplacement ter bescherming van de
drinkwaterwinning in het Engelse Werk,
 procesbegeleider en aanspreekpersoon voor ProRail bij de aanleg van de Hanzelijn,
 realisatie fietssnelweg Zwolle-Hattem,
Beleidsadviseur milieu, onder andere:
 gemeentelijke milieuvisie Milieu op scherp opstellen,
 adviseren over het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid,
 opstellen van het energiebeleidsplan Energie in Zwols beleid 2004-2008,
 begeleiden van onderzoek naar energiebesparing en verbetering binnenmilieu
onderwijsgebouwen (bekroond met de landelijke Energy Award 2001),
 beleid ontwikkelen voor windenergie met andere overheden in Noordoost Overijssel,
 adviseren over het toepassen van de verruimde reikwijdte Wet milieubeheer bij
vergunningverlening, toezicht en handhaving,
 begeleiden van extern onderzoek naar warmte en koudeopslag voor de Structuurvisie A28-zone,




milieuadvisering over de Structuurvisie A-28-zone Zwolle en bestemmingsplannen, waaronder
bedrijventerrein Hessenpoort en woonwijken Stadshagen I en II.
milieuadvisering over ruimtelijke initiatieven, waaronder kantoren Voorsterpoort.

2000-2001:
Arcadis Heidemij Advies
 gedetacheerd als handhaver ruimtelijke ordening bij de gemeente Borne.
 gedetacheerd planeconoom bij het Bedrijfsbureau Stadshagen van de gemeente Zwolle,
1995-2000:
DLV Adviesgroep NV, bedrijfsadviseur
 ondernemers in het landelijk gebied adviseren over plattelandsvernieuwing,
 investeringsplannen, financierings- en subsidieaanvragen opstellen,
 belangenbehartiging van milieucoöperaties, vereniging van kampeerboeren etcetera,
 vergunningaanvragen en bestemmingsplanprocedures namens ondernemers begeleiden,
 samenwerkingen op het gebied van agrotoerisme, plattelandsvernieuwing, duurzame landbouw
en maatschappelijk ondernemen coördineren.
 onderzoek naar agrotoerisme in Waardevolle cultuurlandschappen (WCL) en Euregiogebieden,
Opleidingen
2013-2014
1993-1995

1989-1993

: Open Universiteit, Certified Professional Program Omgevingsrecht;
afstudeerpaper Zie ginds de Omgevingswet; diploma mei 2014 (cijfer 8),
: Universiteit Utrecht, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen;
doctoraal Sociale Geografie, Stads- en Plattelandsgeografie; diploma 1995
(cijfer 7),
: Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer; Breda;
specialisatie: Beleid, Onderzoek en Planning; diploma 1993 (cijfer 7).

Cursussen
2014
2014
2012
2008-2010
2011
2009
2006
2004
2003
2002
2002
1999
1996

: IkStartSmart
: Commerciële Communicatie
: Neurolinguïstisch programmeren
: Onderhandelen
: Persoonlijk leiderschap
: Feedback is investeren in elkaar
: Projectmanagement
: Persoonlijke effectiviteit
: Intern adviseren
: Time management
: Milieubeleid
: Interactieve beleidsvorming
: Klantgericht Communiceren

In bezit van rijbewijs B.
Referenties
Op aanvraag beschikbaar

(Kamer van Koophandel)
(Max Gastfocus)
(Mindfactory)
(GITP)
(SPAN)
(bedrijfscursus)
(ICM)
(SPAN)
(Publiek Domein)
(MENEA groep)
(Open Universiteit)
(bedrijfscursus)
(bedrijfscursus)

