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Curriculum Vitae 
 

Jeroen Mos 
 
Goudreinette 10 
6922 AE Duiven (Gld.) 
 
Mobiel: 06-12 77 77 78 
Email:  info@mos-ecologie.nl 
 

Linkedin: http://www.linkedin.com/in/jeroenmos 
  

Profiel 
 
Adviseur die uitdagingen vindt in werkzaamheden binnen (complexe en grootschalige) projecten. Flexibel 
en praktisch ingesteld, doelgericht en innovatief. Denkt oplossingsgericht mee vooruit en stemt af op 
belangen en wensen van opdrachtgevers en stakeholders zonder hierbij de ecologische waarden uit het 
oog te verliezen. Door een open en heldere communicatie worden hierbij duidelijke grenzen aangegeven 
waarbinnen door een pragmatische aanpak wordt gestreefd naar een werkbaar eindresultaat. Advies 
wordt hierdoor helder en toepasbaar en blijft binnen de grenzen van het ecologisch verantwoorde en het 
juridisch haalbare. Vindt voldoening in het werken binnen verschillende lagen in een (project)organisatie. 
 
Specialismen: 
Ecologische projectbegeleiding |  Droge- en natte infrastructuur | Groene wetgeving | Mitigatie- en 
compensatie | V&V | Faunavoorzieningen | Zoogdieren | Kleine marterachtigen 
 
 
Competenties: 
Analytisch | Durf | Ondernemerschap | Communiceren | Overtuigen | Creatief | Leiderschap  
 
 
Waarden: 
Eerlijkheid | Vertrouwen | Plezier | Humor | Enthousiasme | Dynamiek| Respect |Vrijheid  
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Werkervaring 
 
MOS – Ecologisch Advies en Onderzoek - Duiven 
vanaf oktober 2018  –  Zelfstandig adviseur ecologie 

- Als zelfstandig adviseur in een coördinerende en ondersteunende rol actief binnen 
voornamelijk de (grotere) droge en natte infra- en bouwprojecten. Ecologische advisering en 
projectbegeleiding van tender, ontwerp en werkvoorbereiding tot en met realisatie. 
- Coach voor een team van 6 junior/medior adviseurs (ecologie). Coachend op inhoud en 
persoonlijke ontwikkeling. Aveco de Bondt, Vestiging Amersfoort okt 2018 – juli 2020. 

 
Aveco de Bondt - Amersfoort  
februari 2016 – oktober 2018 –  Senior Ecoloog / Vakgroepleider 

 Als vakgroepleider verantwoordelijk voor de aansturing van het team met ecologisch 
adviseurs, (individuele) coaching, bewaken van omzet, werkvoorraad en urenbezetting. 
Toezien op taakverdeling en verantwoordelijkheden. Sturen op doelstellingen. 
Kwaliteitsborging. Faciliteren van groei en ontwikkeling van de groep en het individu. 
Vakinhoudelijk werkzaamheden betreffen oa: 

o Projectleiding grotere projecten;  
o Leveren van ecologische input voor aanbestedingstrajecten t.b.v. civiel 

technische en infrastructurele projecten; 
o Aanvullend (jaarrond) veldonderzoek naar vleermuizen, zoogdieren en 

broedvogels;  
o Opstellen mitigatie- en compensatiemaatregelen; 
o Ecologische (veld)begeleiding / directievoering; 
o Complexe effectenstudies in het kader van soort- en gebiedsbescherming; 
o Opstellen complexere offertes en rapportages; 
o Kwaliteitsborging (tweede lezer van offertes en rapporten); 
o Acquisitie en innovatie. 

 
Besix Nederland Branch - Barendrecht 
2015 - 2016 – Adviseur milieu en ecologie 

 Analyse en evaluatie van de milieu-impacten op de projecten in NL, de controle op de 
naleving en de doeltreffendheid van (voorgestelde) milieumaatregelen en het ondersteunen 
van tenderafdeling, omgevings-management en projecten in uitvoering bij flora- en 
faunavraagstukken. 

o ISO14001; 
o Milieubeheerplan; 
o Ecologische advisering bij aanbestedingstrajecten (PvA’s, ontwerp, risico, 

omgeving en planning); 
o Het (laten) uitvoeren van ecologische quickscans, effectenanalysen en 

aanvullende (veld)onderzoeken;  
o Het opstellen van (mitigerende of compenserende) maatregelen om ecologische 

en juridische risico’s te minimaliseren. 
 
Econsultancy BV – Doetinchem/Boxmeer 
2009 - 2015 – Projectleider ecologie 

 Algemene en specialistische advisering en toetsing van ingrepen in het kader van ruimtelijke 
ordening aan de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. 

o Projectleiding tot €500.000 (risico, budget, planning en organisatie);  
o Leveren van ecologische input voor aanbestedingstrajecten (PvA’s , ontwerp, 
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risico, omgeving en planning) t.b.v. civiel technische en infrastructurele 
projecten; 

o Habitattoets (Oriëntatiefase, Verslechtering- / en verstoringstoets, Passende 
beoordeling en toetsing aan ADC-criteria); 

o Quickscan flora en fauna; 
o Aanvullend (jaarrond) veldonderzoek naar / inventarisaties van broedvogels, 

vleermuizen, zoogdieren, amfibieën en reptielen;  
o Mitigatie- en compensatiemaatregelen (o.a. das, bever, vleermuizen, steenuil, 

huismus, gierzwaluw); 
o Aanvraag ontheffing Ffwet / vergunning Nbw 1998; 
o Ecologische (veld)begeleiding / directievoering; 
o Effectenstudies in het kader van soort- en gebieds-bescherming; 
o Offertes en rapportages; 
o Second opinions; 
o Acquisitie. 
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Relevante projectervaring 
Gebiedsontwikkeling Langstraat (GOL), Combinatie BESIX-Mourik, jan 2020 - heden 

 Ecoloog. Betrokken in tender en uitvoeringsfase. 
 
Nieuwe verbinding N69, Boskalis Nederland, 2018 - heden 

 Coördinator flora en fauna. Betrokken in tender (BVP) en uitvoeringsfase. Verantwoordelijk 
voor ontheffing Wnb en ecologische begeleiding en directievoering. Input voor ontwerp 
faunavoorzieningen (ontwerprapporten) en innovatie op het gebied van biodiversiteit. Als 
onderdeel van het omgevingsteam ondersteunend aan o.a. ontwerp, SE, planning, risico, 
omgevingsmanagement, communicatie en contract. 

 
Zuidelijke Ring Groningen, Combinatie Herepoort, okt 2018 - mrt 2019 

 Ecoloog. SE-werkzaamheden: V&V ontwerpeisen, opstellen ontwerprapporten, raakvlakken, 
input ontwerp. 

 
Buitenring Parkstad Limburg,  Combinatie Buitenring (Boskalis Nederland Infra BV,  Rasenberg 
Wegenbouw BV en SA BESIX NV) 2011 - 2019 

 Coördinator flora en fauna. Verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de 
werkzaamheden oa binnen en nabij kwetsbare natuurgebieden (N2000) die plaatsvonden ten 
behoeve van het natuurwaardevrij maken van het tracé van de ‘Buitenring’. Planning, 
aansturing van veldecologen / veldmedewerkers / onderaannemers, kwaliteitsborging, 
risicobeheersing, in- en externe communicatie en budgettering (omvang ≈ €700.000) 

o Opstellen Ecologische Assessment ‘Planning maatregelen ten behoeve van 
natuurwaardevrij maken tracé BPL’ versie 4.1, 17 januari 2012; 

o Opstellen Plan van Aanpak natuurwaardevrij maken tracé Buitenring Parkstad 
Limburg 2013, 2014, 2015 en 2016; 

o Interne adviseur ecologie ten behoeve van ontwerp, SE, planning, risico, 
omgeving, disciplines beton, wegen en kabels en leidingen; 

o Leveren ecologische input bij opstellen contractwijzigingen (VTW); 
o Opstellen afleverdossier ecologie. 

 
Nieuwe Twenteroute N18, Combinatie ‘Noaber 18’ (Volker Infra, DIF), 2016-2018 

 Adviseur ecologie. In opdracht van Rijkswaterstaat realiseerde de combinatie 'Noaber 18' van 
2016 t/m 2018 de nieuwe N18 van Groenlo tot Enschede. Als ecoloog opererend vanuit het 
omgevingsteam, input SE (eisenanalysen) en procesmanagement, ecologische begeleiding 
werkvoorbereiding en realisatie (sloop-, kap- en dempwerkzaamheden), verificatie en 
validatie. Advies bij ontwerp, coördinatie veldwerkzaamheden, boominventarisaties, treffen 
mitigerende maatregelen en aanvullend onderzoek naar holtebomen en vleermuizen. 
Verslaglegging en verzorgen wijzigingsprocedure ontheffing Flora- en faunawet 
 

Aanbesteden ‘Tender Monitoring Flora en Fauna BPL 2017_2020’, Provincie Limburg 2017 
 Adviseur ecologie. Opstellen van de projectomschrijving tbv monitoringsinspanning naar 

mitigerende en compenserende maatregelen ihkv realisatie ringweg BPL. Calculatie, NVI, 
presentatie marktconsultatie, ondersteuning opstart en verloop aanbestedingstraject. 
 

Traverse Dieren te Dieren, Combinatie BESIX-Hegeman-Mourik, 2015-heden 
 Ecoloog. Betrokken in tender en uitvoeringsfase, input tenderdocumenten mbt 

risicobeheersing en ontwerp. 1e van 4 inschrijvende partijen. 
 Opstellen Ecologische Risico analyse, Ecologisch uitvoeringsplan, Milieubeheerplan. 

Coördinatie uitvoering mitigerende maatregelen.  
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 Ecologische begeleiding, monitoringswerkzaamheden (das en vleermuizen) en ondersteuning 
ontwerp.  
 

Keersluis Limmel te Maastricht,  BESIX Nederland Branch, 2013-2017 
 Ecoloog. Tendertraject, ecologische input voor inrichting en ontwerp, mitigatie, 

risicomanagement en advies. 2013-2014. 
 Opstellen onderbouwing wijzigingsverzoek ontheffing Flora- en faunawet en vergunning 

Natuurbeschermingswet 1998. 2015.  
 Coördinatie verspreidingsonderzoek, monitoring en verslaglegging gewone dwergvleermuis 

en meervleermuis ihkv wijzigingsverzoek Flora- en faunawet ontheffing. 2015.  
 Ecologische begeleiding uitvoering 2015-2017. 

 
Verbreding Sloeweg / N62 te Goes, Boskalis Nederland BV., 2014 

 Projectleider ecologie. Opstellen PvA  ‘Omgang met beschermde soorten’, ecologische 
(veld)begeleiding voor en tijdens uitvoering. 
 

Sluis Born te Born, BESIX Nederland Branch, 2014 
 Projectleider ecologie. Opstellen en uitvoeren integraal flora en faunaonderzoek, Ffwet (focus 

op vleermuizen en bever), boominventarisatie (tbv EHS). 
 

Aanleg kademuur Amazonehaven te Rotterdam, BESIX Nederland Branch, 2012 
 Projectleider ecologie. Tendertraject (gegund), input tenderdocumenten (PvA broedvrij 

houden werkterrein) ecologische coördinatie broedvrij houden en broedruimte creëren. 
 
Buitenring Parkstad Limburg , Provincie Limburg, 2012 

 Coördinatie, uitvoering en verslaglegging monitoring vleermuizen (verblijfplaatsen op 9 
slooplocaties) en tijdelijke faunavoorzieningen (7 vleermuis vliegroutes en 1 faunatunnel) op 
het tracé van de toekomstige Buitenring. Provincie Limburg. 2014.  
Coördinatie en verslaglegging vleermuizenonderzoek (verblijfplaatsen in slooppanden en te 
kappen holtebomen) op het tracé van de toekomstige Buitenring.  
 

Realisatie keersluis Heumen i.h.k.v. het Maasrouteproject, BESIX Nederland Branch, 2010-2012 
 Projectleider ecologie. Opstellen en uitvoering dassencompensatieplan, diverse ecologische 

soortinventarisaties, ontheffingen en monitoring. 
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Opleidingen en trainingen 
 
Opleiding 

 M. Sc. Bos- en Natuurbeheer, richting ecologie & management. Wageningen Universiteit 
(2006 - 2009) 

 B. Sc.  Diermanagement, richting wildlifemanagement en organisatie, Van Hall Instituut (2001 
- 2005) 

 MBO  Dierverzorging & Veehouderij, Clusius college(1996 - 1999) 
 R.K. MAVO (1989 - 1993) 

 
Training 

 Coachen van collega’s, Schouten & Nelissen (04 t/m 12-17) 
 Milieucoördinator voor het bedrijfsleven (29-09-15/08-03-16) 
 Insights Discovery workshop (08-07-15) 
 BHV basis (18 & 25 juni 2015, Kandidaatnr. 760507098) 
 Milieu / ISO 14001 (12 & 19-15) 
 Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (13-09-11 9644270/2/NL/241745) 
 Asbest herkennen (25-11-10) 
 Training Time management (17-09 & 08-10-10) 
 Batdetectorworkshop Drenthe (27/30-05-10) 
 Ecologie en biodiversiteit (MRIPAS, Polen) (25/30-05-09) 
 Batdetectorworkshop Zuid-Limburg (VZZ, 14/17-5-09) 
 Proefdierkunde Artikel 9 status (Wod) (22-09-06) 

 
Nevenactiviteiten 
 

 Penningmeester/secretaris Stichting Kleine Marters Nederland (SKM), 2010-heden 
De SKM Nederland zet zich in voor de bevordering van onderzoek naar en bescherming van 
de wezel, de hermelijn en de bunzing. De Stichting voorziet in gerichte voorlichting en advies 
over kleine marters t.a.v. ecologie, onderzoek, wettelijke kaders en  landschappelijke 
inrichting en beheer. Daarnaast zet zij zich in voor het bevorderen en uitvoeren van  
onderzoek naar deze soorten (verspreiding en technieken). Door middel van  internationale 
samenwerking met specialisten, onderzoekers, organisaties en instituten streeft de Stichting 
naar een vergrote kennisdeling op het gebied van kleine marters, zodoende een gedegen 
wetenschappelijk fundament te creëren.  

 Activiteiten: veldonderzoek Landgoed Twickel te Dieren(2017-2018), veldonderzoek 
Bergherbos te Beek (heden-2021), workshops en in-company trainingen voor adviesbureaus, 
presentaties en lezingen. 
 


