
Jorick Naber, kandidaat lid voor de kascommissie stelt zich voor: 

Beste leden van de Coöperatie Kennemer Kracht, 

Mijn naam is Jorick Naber (https://www.linkedin.com/in/joricknaber) en bij deze stel ik mij met 
enthousiasme beschikbaar als lid van de kascommissie van de Coöperatie. En zodat u weet op wie u 
uw stem uit brengt, stel ik mij hierbij kort even voor. 
  
Sinds begin 2021 ben ik gelukkig "eigenaar" van een aantal stroomdelen van Zonnestroominstallatie 
Het Spaarnecollectief - Rozemarijn en recent ook enkele van het zonnestroom project Rudolf Steiner 
(via Spaarnezaam). Zo kunnen ik en mijn gezin, ondanks dat het dak van onze jarendertigwoning aan 
de H.J. Koenenstraat in Haarlem zich niet leent voor zonnepanelen en de technologie van 
zonnedakpannen nog niet voldoende gevorderd is, toch onze bescheiden bijdrage leveren aan de 
noodzakelijke transitie naar duurzame energie. Ik geloof erin dat vele kleine bijdragen samen een 
groot verschil kunnen maken. Vandaar ook dat ik zonnestroom collectieven zoals de uwe geweldige 
initiatieven vind. 
  
Mijn (vrije) tijd besteed ik aan het bedrijf UbiOps (https://www.ubiops.com), waarvan ik mede-
oprichter en Operationeel en Financieel directeur ben. Met mijn twintig personen tellende team 
ontwikkelen en leveren wij een software platform waarmee onze klanten hun Artifical Intelligence 
(AI) modellen op schaal kunnen operationaliseren en beheren. Dit doe ik al 6 jaar met veel plezier. 
Daarvoor heb ik een soortgelijk avontuur mogen beleven bij mijn eerste technologie start-up 
Type22/SITA bagdrop, dat ik na mijn studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek in Delft ben gestart. 
  
Ben ik niet met mijn gezin (vrouw Marloes en kinderen Ilan van 8 en Mare van 11) of aan het werk, 
dan ben ik samen met mijn fietsvrienden op een (race, mountainbike, strand of gravel-)fiets in de 
natuur te vinden. 
  
Mocht u op basis van dit summiere stukje het vertrouwen hebben dat ik een nuttige bijdrage kan 
leveren aan de kascommissie van uw collectief, dan ben ik u daarvoor hartelijk dankbaar en zal ik mij 
met volle energie inzetten de komende periode. 
  
Met vriendelijke groet 
  
Jorick Naber 
 

https://www.linkedin.com/in/joricknaber
https://www.ubiops.com/

