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Personalia
Naam:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Sterre Hijlkema
Utrecht
06 - 219 00 667
stad@sterrehijlkema.nl

Rijbewijs:
LinkedIn:
Website:

B en AM
http://www.linkedin.com/in/sterre
http://sterrehijlkema.nl/

Ik ben Sterre, 28 jaar en een echt “rupsje nooitgenoeg” voor
stedelijke en geografische thema’s. Ik heb een herkenbaar profiel:
ondernemend, resultaatgericht, flexibel en innovatief. Het
verbinden van mensen, organisaties en kennis door verschillende
vormen van kennisoverdracht past perfect bij mij. Mijn
overtuiging is dat de mooiste ideeën en samenwerkingsverbanden
ontstaan uit ontmoeting, betrokkenheid en transparantie. Het
liefste zet ik mij in voor doelen waarbij ik ook iets voor een ander
bereik.

Werkervaring

Periode

Areaal Advies. Zeist
Functie:

2017 & 2018

Werkzaamheden:

Ruimtelijk economisch adviseur
Areaal Advies is specialist in de koppeling van strategisch en
uitvoerend werk voor overheden en woningcorporaties. We voeren
diverse projecten uit, zoals het verbinden van bewoners,
ondernemers, maatschappelijke en culturele instellingen in een stad
of gebied om bijvoorbeeld een gebiedsgerichte en breed gedragen
visie op te stellen.

Sterre & Stad; in opdracht van de gemeente Utrecht
Functie:
Onderzoek ‘Samen leren en werken aan de stad’
Werkzaamheden:

Platform31. Den Haag
Functie:
Werkzaamheden:

Onderzoek naar een Utrechtse initiatief ter ondersteuning van het
onwikkeldoel van de gemeente. Centrale vraag was hoe de
gemeente het initiatief beter kan ondersteunen binnen de nieuwe
wetgeving. De samenwerking van initiatiefnemer, onderzoeker en
ambtenaar maakte dit tot een verfrissend project.
2014 & 2015

Junior Projectleider
Platform31 is een kennisinstituut voor het ruimtelijke domein. Ik
voerde verschillende projecten uit in het team ‘wonen’. Zoals over
effectiviteit in wijkinterventies in ‘Wat Werkt in de Wijk’,
projectleider van het netwerk van ‘YURPS’, de onderzoeksagenda
voor het ‘Kennisplatform demografische transitie’ en het lerend
netwerk over de nieuwe wetgeving ‘Passend toewijzen’.

Sterre & Stad; initiatiefnemer onderzoek. Gehonoreerd door de gemeente Utrecht & Platform31.
Functie:
Initiatiefnemer onderzoek ‘Zelforganisatie in de

Stedelijke vernieuwing’
Werkzaamheden:

2015 & 2016

Onderzoek waarin zelforganisatie vanuit een
zelfgeorganiseerde groep bewoners tegenover zelforganisatie
ingezet vanuit externe partijen centraal staat. Relevant voor de

2014
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ruimtelijke ontwikkeling omdat zelforganisatie leidt tot stedelijke
vernieuwing wanneer geleerd wordt van organische zelforganisatie.
Sterre & Stad; in opdracht van Stichting Sophies Kunstprojecten. Utrecht
Functies:
Onderzoek creatieve broedplaats & initiatiefnemer

2013 & 2014

project the COOP
Werkzaamheden:

Onderzoek transitie Kanaleneiland door creatieve broedplaats
‘Eiland8’. Ook was ik verantwoordelijk voor de coördinatie van de
professionalisering van Eiland8, zoals de vertaling van het
bestaande netwerk van ondernemers in een online community met
nieuwe website.

Sterre & Stad; in opdracht van Woningbouwcorporatie Mitros. Utrecht
Functie:
Marktonderzoek & marketing MadebyU
Werkzaamheden:

2013

Marktonderzoek en marketing kluswonen en zelfbouwkavels.

Bureau De Wijde Blik. Amsterdam
Functie:

Onderzoeksstage

Werkzaamheden:

Onderzoek herontwikkeling Bijlmerflat via cocreatie tot
kluswoningen. Onderzoek gepubliceerd (o.a. bij Ruimtevolk &
Vereniging Eigenhuis, zie SterreHijlkema.nl).

Parttime; in opdracht van Universiteit Utrecht.
Functie:

Coördinator wetenschappelijke congressen

Werkzaamheden:

Aansturen hostessteam op congressen (zoals In Vitro).

Parttime; in opdracht van Universiteit Utrecht.
Functie:

Onderzoeksassistente Universiteit Utrecht

Werkzaamheden:

Wetenschappelijk onderzoek faculteit Sociale Geografie. Zoals:
‘Stedelijke nacht’ door I. van Aalst en T. Schwanen & ‘Kunst in de
openbare ruimte’ door M. Zebracki.

2013

2011 – 2012

2008-2010

Behaalde opleidingen
Master Stadsgeografie, Universiteit (WO) (2013)
Thesis: ‘De kracht van cocreatie’. Casestudy: het kluswoonproject DeFlat, Amsterdam.
Bachelor Sociale Geografie en Planologie, Universiteit (WO) (2008-2012)
VWO versneld VAVO ROC (2008)

Overige
Automatiseringskennis

WordPress, video, applicatie ontwikkeling, interactive design, MS Word, SPSS, MS
Excel, Nvivo, social media, online communities, web development.

Publicaties & blog

o.a. Platform31, Ruimtevolk, Vereniging eigen huis. Zie SterreHijlkema.nl
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Vrijwilligerswerk

•
•
•
•
•
•

Bloggen voor Sterre&Stad (2013-2018)
Organisatie datingevents in Utrecht (2016-2018)
Onderzoek vrouwen op de werkvloer – ‘Een mannenzaak’ (2016)
Projectleider BNSP-Jong Voorjaarscongres (2014)
Advies Wijkraadpleging 2014, Wijkraad ZuidWest (2014)
Hostess Flexwerkplek ‘Pop up onder Max’ (2013-2014)

Initiatiefnemer

‘Merwede verbonden’ is een grootschalig event in Utrecht dat ik heb geïnitieerd.
Ik zag een behoefte aan ontmoeting en kennisoverdracht in mijn woonomgeving.
Op ‘Merwede verbonden’ konden ondernemers, maatschappelijke organisaties
en bewoners elkaar laagdrempelig ontmoeten en ontstonden mooie
kruisbestuivingen. Zo konden de werkplaatsen voor kunstenaars verbonden
worden met de maatschappelijke organisaties en zijn bewoners als vrijwilliger bij
de buurtmoestuin gaan werken. Via fondsenwerving, prijzengeld en actief
netwerken kon ik aan ruim honderd bezoekers een groot Italiaans diner
aanbieden in een prachtige locatie. De avond werd gevuld met pitches, allerlei
activiteiten en demo’s van bedrijven en organisaties zoals een escape room. Het
was zo’n succes dat de cateraar het tweede jaar het diner zelf wilde sponsoren en
wederom waren er meer dan honderd bezoekers.

Persoonlijkheid

Verbinder, initiatiefrijk, hoog leer- en adaptievermogen, zelfstandig,
zelfanalytisch, ambitieus, creatieve denker, flexibel & innovatief.

Talen

Nederlands & Engels vloeiend in spraak en schrift.

Referenties
Platform31: Frans Desloover – Directeur-bestuurder Ressort Wonen

06 2249 9156

Sterre&Stad: Pieter Akkermans – Eigenaar Tiehn Projecten

06 2119 8583

Projecten ‘Eiland8’: Casper Broekaart – Cultuurmakelaar gemeente Nieuwegein

06 4201 1634

