R.A.J. (Raymond) van Riele
Sinds 2012 is Raymond van Riele lid van het management team van de DGB
Groep en directeur van Agri Solar BV, de duurzame energie tak van de DGB
Groep. In deze jaren is de organisatie van de DGB Groep uitgegroeid tot een
begrip in agrarisch Nederland en een winstgevende organisatie met een omzet
van rond de 30 miljoen euro. De management stijl binnen de DGB Groep kan
getypeerd worden als een bottom-up stijl waarin getalenteerde werknemers zich
optimaal kunnen ontwikkelen en zodoende de organisatie naar een hoger plan
kunnen stuwen. Met een afgeronde studie aan de Universiteit Twente bezit
Raymond de vaardigheden en voelt hij zich als een vis in het water om deze
management stijl succesvol toe te passen.
Specialist in het ontwikkelen en vermarkten van unieke en innovatieve
financieringsconcepten
De afgelopen jaren heeft Raymond succesvolle projecten met een schaalgrootte
van > € 1 mio met stakeholders zoals energiefondsen, banken,
participatiemaatschappijen en provincies opgezet. Hierdoor is Raymond ervaren
in het aantrekken van financieringen uit de markt om de
investeringsmogelijkheden van een organisatie te vergroten.
Gedreven sales man met als specialiteit consultative selling
Raymond past het ‘leading by example’ toe in de verkoopteams die hij de
afgelopen jaren aangestuurd heeft. Door de ruime ervaring in zowel het
opleiden, trainen en begeleiden van accountmanagers en het aansturen van
salesmanagers is hij zeer capabel in het vergroten van de winstgevendheid van
een onderneming.
Passie voor duurzame energie
Zowel Agri Solar BV als Holding Triple Groen BV bieden duurzame energie
producten aan in de agrarische sector. In de groeimarkt van de duurzame energie
heeft Raymond als directeur van beide ondernemingen de aangeboden producten
succesvol zelf ontwikkeld en geïmplementeerd in de bedrijven. Door uitgebreide
kennis van (duurzame) energie en kansen te herkennen in de markt weet
Raymond innovatieve en succesvolle producten te ontwikkelen.
Nevenfuncties
Naast de werkzaamheden bij de DGB Groep is Raymond ook gevolmachtigd
directeur van Holding Triple Groen BV. Holding Triple Groen richt zich met haar
werkmaatschappijen op het aantrekken van financiers casu quo beleggers ten
behoeve van duurzame energie en het exploiteren van groenfondsen.
Raymond is woonachtig in Nijverdal (Overijssel), getrouwd met Jacqueline en
vader van twee dochters, Fleur en Lotte. In zijn vrije tijd brengt hij graag tijd door
met gezin, familie en vrienden.

