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 Personalia    

Naam: Sterre Hijlkema 
 
Rijbewijs: 

 
B en AM 

Woonplaats: Utrecht LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/sterre  
Telefoon: 06 - 219 00 667 Website: http://sterrehijlkema.nl/  
E-mail:  stad@sterrehijlkema.nl   

 
Ik ben Sterre, 29 jaar en een echte Utrechtse doorpakker. Ik heb 

een herkenbaar profiel: ondernemend, resultaatgericht, flexibel 

en innovatief. Ik heb gevoel voor menselijke verhoudingen en heb 

een open uitstraling. Mijn overtuiging is dat de mooiste plekken 

ontstaan door ontmoetingen mogelijk te maken; tussen bezoeker 

en ondernemer maar zeker ook van mens tot mens. Het liefste zet 

ik mij in voor doelen waarbij ik ook iets voor een ander bereik. 

Werkervaring Periode 

Puur Oost, Utrecht 2018 - nu 

Functie: Buurtconciërge Utrecht Oost  

Werkzaamheden: Als Buurtconciërge is het mijn taak ervoor te zorgen dat, aanvullend 
op de taken van de gemeente, Utrecht Oost een buurt blijft waar 
het prettig is om in te leven; om te wonen, te werken, te winkelen 
en te recreëren. 

Areaal Advies. Zeist 2017 & 2018 

Functie: Ruimtelijk economisch adviseur 
Werkzaamheden: Areaal Advies is specialist in de koppeling van strategisch en 

uitvoerend werk voor overheden en woningcorporaties.  

Sterre & Stad; in opdracht van de gemeente Utrecht 2015 & 2016 

Functie: Onderzoek ‘Samen leren en werken aan de stad’ 

Werkzaamheden: Onderzoek naar een Utrechts initiatief ter ondersteuning van het 

ontwikkeldoel van de gemeente.  

Platform31. Den Haag 2014 & 2015 

Functie: Junior Projectleider 

Werkzaamheden: Platform31 is een kennisinstituut voor het ruimtelijke domein. Ik 

voerde verschillende projecten uit in het team ‘wonen’ en was ik 

projectleider van het netwerk van ‘YURPS’. 

Sterre & Stad; initiatiefnemer onderzoek. Gehonoreerd door de gemeente Utrecht & Platform31. 2014 

Functie: Initiatiefnemer onderzoek ‘Zelforganisatie in de 

Stedelijke vernieuwing’ 

Werkzaamheden: Onderzoek over hoe zelforganisatie leidt tot stedelijke vernieuwing. 

Sterre & Stad; in opdracht van Stichting Sophies Kunstprojecten. Utrecht 2013 & 2014 

Functies: Onderzoek creatieve broedplaats ‘Eiland8’.  

Werkzaamheden: Onderzoek naar de transitie van Kanaleneiland door ondernemers. 

http://www.linkedin.com/in/sterre
http://sterrehijlkema.nl/
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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) 

 

Sterre & Stad; in opdracht van Woningbouwcorporatie Mitros. Utrecht 2013 

Functie: Marktonderzoek & marketing MadebyU  

Werkzaamheden: Marktonderzoek en marketing kluswonen en zelfbouwkavels. 

Bureau De Wijde Blik. Amsterdam 2013 

Functie: Onderzoeksstage Cocreatie bij kluswoningen 

Werkzaamheden: Onderzoek herontwikkeling Bijlmerflat tot kluswoningen.  

Parttime; in opdracht van Universiteit Utrecht. 2011 – 2012 

Functie: Coördinator wetenschappelijke congressen 

Werkzaamheden: Aansturen hostessteam op congressen. 

Parttime; in opdracht van Universiteit Utrecht. 2008-2010 

Functie: Onderzoeksassistente Universiteit Utrecht 

Werkzaamheden: Wetenschappelijk onderzoek faculteit Sociale Geografie. 

Overige  

Initiatiefnemer 

 

Ik ben de initiatiefnemer van ‘Merwede verbonden’, dit is een grootschalig event 

in Utrecht.  

Persoonlijkheid Verbinder, aanpakker, initiatiefrijk, zelfstandig, zelfanalytisch, creatieve denker, 

flexibel & innovatief. 

Automatiseringskennis  Video, product owner web development, office, online communities. 

Publicaties & blog o.a. AD, RTV Utrecht, Platform31, Ruimtevolk, Vereniging eigen huis. 

Vrijwilligerswerk • Vrijwilliger bij HomeStart (2018) 

• Organisatie datingevents in Utrecht (2016-2018) 

• Projectleider BNSP-Jong Voorjaarscongres (2014) 

• Advies Wijkraadpleging 2014, Wijkraad ZuidWest (2014) 

• Hostess Flexwerkplek ‘Pop up onder Max’ (2013-2014) 


