Adrieke van Herk - Curriculum Vitae
Zelfstandig adviseur en initiatiefnemer - met brede interesse en
biologie als basis - die vorm geeft aan educatie- en participatieprojecten op
de raakvlakken van natuur, milieu en water met mens, maatschappij en
leefomgeving. Op zoek naar nieuwe uitdagingen. Voor kortdurende
opdrachten, maar ook om zich langer te binden en committeren aan een fijne
werkomgeving.
Communicatief vaardig, invoelend, analytisch, flexibel, creatief, zorgvuldig,
resultaatgericht, dienstverlenend, netwerker, verbinder en bruggenbouwer,
nieuwsgierig en leergierig, open en enthousiast.

Opleiding
1989 – 1995
1982 – 1988

Universiteit Utrecht, (milieu)biologie
Roncalli Scholengemeenschap te Bergen op Zoom, VWO

Werkervaring
2007 - heden
Zelfstandig adviseur: A3ke Projectadvies en -realisatie (www.a3ke.nl)
Overzicht opdrachten, initiatieven en projecten op blz. 2.
2009 – 2011
Adviseur duurzaam initiatief bij Stichting GreenWish (www.greenwish.nl)
Begeleiden en adviseren van (particuliere) duurzame initiatieven: klankborden, ondersteuning bij
opstellen projectplannen en begrotingen, wegwijs in financieringsmogelijkheden, coaching, PR en
communicatie, organiseren bijeenkomsten, netwerk faciliteren.
2005 - 2006
Projectadviseur Natuur en Milieu bij Stichting VSBfonds
Beoordelen, adviseren en begeleiden van aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten van
natuur- en milieuorganisaties op de raakvlakken mens-natuur en mens-milieu (bewustwording,
educatie, beleving, gedragsverandering), en mede vaststellen van donatiebeleid.
2002 – 2004

Beleidsmedewerker Milieu, Natuur en Landschap bij
Rijkswaterstaat Directie Utrecht
Bijdragen aan planstudies (MER’s) voor wegverbredingen op de kennisgebieden bodem en water.
Opstellen intern beleid alternatieve bouwgrondstoffen/duurzaam bouwen. Gesprekpartner van
stakeholders (andere overheden en maatschappelijke organisaties) in de regio.
1998 – 2002

Projectmedewerker bij Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
Projectleider “Kennistransferpunt Verdroging”: bevorderen ontsluiting en toepassing kennis uit
Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging en bevorderen (maatschappelijk) draagvlak voor
verdrogingbestrijding. Tevens bijdragen aan andere projecten o.g.v. regionaal waterbeheer, bijv.
jaarlijkse voortgangsrapportage ‘Water in Beeld”.
1996 – 1998
Projectleider bij Delta Milieu (detacheringsbureau)
Werving, selectie en plaatsing van kandidaten voor vacatures en projecten bij opdrachtgevers in de
natuur- en milieubranche: sollicitatiegesprekken, begeleiding geplaatste kandidaten, contractwerk,
acquisitie, relatiebeheer.

1

Overzicht opdrachten, initiatieven en projecten A3ke Projectadvies en -realisatie
2016 - heden

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) / Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Coördinator actieplan zwerfafval i.h.k.v. een extra aanpak: in kaart brengen aandachtsgebieden, opstellen actieplannen,
bewaken uitvoering actiepunten, organiseren participatiebijeenkomsten, schakelen tussen en verbinden van intern
(gemeente) en extern (maatschappelijke organisaties, bedrijven, scholen en inwoners), zorgen voor communicatie. Zie
www.heuvelrug.nl/zwerfafval

2015 - 2016

De Schaal van Kampen (www.deschaalvankampen.nl)

Praktische aspecten organisatie ‘Masterclass Voedseltransitie’: vijfdaagse training voor professionals die willen bijdragen
aan de transitie naar een duurzamer voedselsysteem. Inventarisatie Nederlandse initiatieven i.h.k.v. het VN-jaar van de
Peulvrucht. Organisatie VOER-café ‘de nieuwe overheid’ 8 december 2016. Uitvoeren quick scan ‘korte keten-initiatieven’
voor bijeenkomst in Prv. Overijssel, voorgezeten door Sandra van Kampen.

2014 - 2016

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) / Gemeente Wijk bij Duurstede

Projectcoördinator participatietraject extra aanpak zwerfafval. Betrekken stakeholders bij planvorming, organiseren
(brainstorm)bijeenkomsten, opzetten en onderhouden netwerk ‘Opgeruimde Wijkenaren’, organiseren bijeenkomsten en
opruimdagen, contact onderhouden met opdrachtgever, budget bewaken en projectverantwoording.

2014 - 2015

Gemeente Culemborg, i.s.m. Edublik en CrusioDoet

Vormgeven aan en uitvoeren van een (pilot)lessenreeks over zwerfafval en plastic soep voor leerlingen VO in Culemborg:
‘Expeditie Zwerfafval’. Planvorming, schrijven educatief materiaal, overleg met leerkrachten, contact leggen met
‘opdrachtgevers’ voor onderzoeksvragen aan leerlingen, groepen leerlingen begeleiden.

2013 - 2015

ZZG Zorggroep te Wijchen, i.s.m. Cailin Partners / bureau Natuur en Zorg

Faciliteren brainstormbijeenkomsten en participatie bij project ‘Natuurlijk Samen’: realiseren natuurlijk ingerichte
tuin/buitenruimte op twee woon-zorglocaties, voor ouderen en mensen met een beperking. Inrichtingsplannen,
beheer/onderhoud van én activiteiten in de tuinen, kwamen tot stand door participatie van deze en andere doelgroepen:
scholen, buurtbewoners, verenigingen, etc. Samenwerking met tuinarchitect en landschapsarchitect.

2013 - 2014

Noordhoff Uitgevers BV

Lesauteur. Bijdrage aan basisschoolmethode 'Wijzer!' Natuur en techniek. Voor groep 7: hoofdstuk 4 ‘Eten en Groeien’
(menselijk lichaam: (spijsvertering, bloedsomloop, ademhaling). Voor groep 8: hoofdstuk 3 ‘Evenwicht’ (samenhang in de
natuur, ecologie, milieu en duurzaamheid).

2011

Gemeente Culemborg: NME & beleidsmedewerker preventie overgewicht

Ontwikkeling serie kinderkookworkshops voor Brede School Culemborg (aanbod aan basisscholen in Culemborg).
Uitvoerders geselecteerd, inhoud lessen mede vormgegeven, contacten onderhouden met organisatie Brede School en met
locaties. Geresulteerd in structurele inbedding in aanbod Brede School en vaste locatie voor de workshops (Stadsboerderij
Caetshage). Zie: www.spruitbuiten.nl. De workshops gaan over ECHT eten: gezond, duurzaam én lekker. Beleving herkomst
van voedsel staat centraal. t/m 2016 betrokken gebleven bij de ‘vrijdag-club’ (zelfstandig aanbod aan particulieren).

2011 – 2012

Programmabureau NME / Agentschap-NL, i.s.m. NME Gem. Culemborg

Realisatie ‘Proef NME - project’: “Proeven aan de Duurzame School in Rivierenland”. Illustratie van NME als instrument voor
het beleidsterrein gezondheid (specifiek preventie overgewicht) door aanbieden voedseleducatieproject voor VO: Food
from the Hood. Leerlingen maken animatieclips gecombineerd met bezoek aan lokale stadsboerderij. Tevens in kaart
brengen vraag naar (ondersteuning bij) NME en duurzaamheidseducatie in het Voortgezet Onderwijs in Culemborg en Tiel.

jan - juni 2011

Gemeente Culemborg, afdeling Natuur- en Milieueducatie (NME)

Projectmedewerker project ‘prearrangement Duurzaam Culemborg’: onderzoek naar mogelijkheden inzetten Natuur- en
Milieueducatie als beleidsinstrument voor andere beleidsterreinen. Taken: stakeholderanalyse, organiseren bijeenkomsten,
afstemmen met partners, schrijven projectvoorstel en financieringsaanvraag vervolgproject.

2010 – 2012

Stichting Werk aan het Spoel, Culemborg

Werk aan het Spoel is een voormalig verdedigingswerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, nu ‘ontmoetingsplaats’ voor
natuur, geschiedenis, kunst en cultuur. Projectplan geschreven en fondsenwerving voor publieksevenement
(‘Spoelspektakel’) t.g.v. de opening. Gerealiseerde begroting: € 58.000,=.
Coördinatie fondsenwerving voor de inrichting van Werk aan het Spoel: organiseren creatieve brainstormsessie met
vrijwilligers, begeleiden en adviseren fondsenwerversgroep, herschrijven projectplan voor fondsen, polsen fondsen en
andere financiers, zelf uitvoeren aanvraag Leader+ (via Prv. Gelderland). Gerealiseerde begroting: € 140.000,=

2

vervolg overzicht opdrachten, initiatieven en projecten A3ke Projectadvies en -realisatie
2009

De Smaak te Pakken

Advies en ondersteuning bij opstellen meerjarig projectplan voor ontwikkeling kookbelevingslessen met natuurlijke en
gezonde voeding (zie www.smaaktepakken.nl).

2007 – 2009

Stichting De Kleine Aarde

Diverse projectleiders-werkzaamheden voor “Het Bewaarde Land” (programma voor natuurbeleving voor
basisschoolkinderen): Opstellen projectplan uitbreiding en verdieping Het Bewaarde Land in Noord-Brabant; Verzorgen
aanvragen donatie en subsidies bij VSBfonds, Prv. Noord-Brabant en LNV (gehonoreerd); Opstellen programmaplan en
aanvraag programmasubsidie bij Regeling Draagvlak Natuur voor landelijke uitbreiding van Het Bewaarde Land
(gehonoreerd); Opstellen advies ´Toetsing kwaliteit van Bewaarde Landlocaties´.

2008 – 2009

Stichting De Provinciale Milieufederaties i.s.m. Aukje Leemeijer Advies

Ontwikkelen en faciliteren van workshops projectontwikkeling en acquisitie voor projectontwikkelaars van de verschillende
milieufederaties.

Aanvullende opleiding/training
2015
2011

2006
2005
2004
2002
1999

1998
1995

Masterclass Voedseltransitie (De Schaal van Kampen i.s.m. DRIFT);
Training tot trainer ´BiologiePlusSchool´ (NIBI) - begeleiding basisschoolteams tot
Certificaat: driejarig traject totstandkoming doorlopende leerlijn biologie op maat voor
de eigen school;
Cursus Financieel Management (Bureau Kees Horden);
Training subsidieadvies schrijven (Boertien);
Individueel loopbaanbegeleidingtraject (MMG loopbaancoaching);
Training effectief beïnvloeden (KSW Kwintessens);
Cursus ecohydrologie (WLO & Iwaco);
Interne training projectmatig werken volgens Twynstra & Gudde (RIZA);
Schrijven voor websites, productiebegeleiding websites, basis html (PuntEdu);
Cursus Vierde Nota Waterhuishouding (PAO, Delft);
Interne training interactief werken (RIZA);
Cursus wetenschapsjournalistiek (Hogeschool Utrecht);

Nevenactiviteiten / bestuurslidmaatschappen
• Oudervereniging Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Culemborg (2015-2017 bestuurslid)
• Stichting Caetshage, stadsboerderij Culemborg (2015-2017 bestuurslid; 2014 vrijwilliger
fondsenwerving realisatie permanente huisvesting zorg- en educatiefaciliteiten);
• A capella dameszanggroep Zaffre in Culemborg (2008-2012 bestuurslid);
• Terra Bella, groenbeheergroep voor en door bewoners in de wijk Lanxmeer in Culemborg (2008-2011
bestuurslid);
• Convivium De Betuwe van Slowfood Nederland (2008-2010 bestuurslid).

Hobby’s
Muziek (zingen en piano), koken, lezen, yoga, tuinieren, wandelen, zeilen, natuurbezoek.
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