Curriculum
Vitae

ir. F. (Freya) Macke

aanjager klimaatadaptatie hitte / water / groen

Profiel
Van nature is Freya een netwerker, met oog voor verbanden en samenwerking. Zij
kan mensen boeien en verbinden met enthousiasme en gedrevenheid. Vanuit deze
capaciteiten wil zij graag samenwerken om bij te dragen aan een klimaatbestendige
inrichting van onze leefomgeving.
Als adviseur water heeft Freya ruime werkervaring bij diverse partijen, grotendeels in
Noord-Brabant. Oppervlaktewater in het landelijk gebied was het vertrekpunt. Vervolgens werkte ze aan water in stedelijk gebied. Inmiddels is dat verbreed tot klimaatadaptatie. Dit thema diepte zij uit met presentaties op het congres hittestress en op
de studiedag van Rioned en Vlario in 2018. Freya heeft ervaring met het gehele traject van beleidsinitiatief tot en met realisatie. Zij bouwt inhoudelijk en procesmatig
voort op haar brede ervaringen.

Functie
Aanjager klimaatadaptatie
hitte/ water/ groen
Expertises
Klimaatadaptatie, hitte,
groen en water
Aanjagen, enthousiasmeren
en mobiliseren
Contact
macke@org-id.org
tel. 06-55287684
@WaterenGroen
linkedin.com/in/freyamacke

Freya heeft specifiek ervaring met het stimuleren van de aanleg van groene daken.
Daarbij treedt zij op de voorgrond als dat nodig is, van sociale media tot letterlijk bovenop de zeepkist. Op andere momenten stapt zij naar de achtergrond om ambassadeurs aan te moedigen. Met haar enthousiasme en overtuigingskracht weet zij burgers, ontwerpers en bedrijven aan te zetten tot vergroening en klimaatadaptatie.
Bij gemeente ‘s-Hertogenbosch was zij projectleider voor het opstellen van de verordening hemelwater. Dit pakte zij tegelijkertijd op met implementatie in de bestaande
processen. Bewustwording bij alle betrokkenen is voor haar een vanzelfsprekend onderdeel van het traject naar klimaatadaptatie. Dat varieert van de opstellers van beleid en bestemmingsplannen tot ontwerpers en toetsers van vergunningaanvragen,
tot de opdrachtgevers en initiatiefnemers.
Freya is een aanjager voor klimaatadaptatie. Het liefst helpt ze jou en je organisatie
op weg bij nieuwe opgaven. Om zichzelf vervolgens overbodig te maken, in vol vertrouwen dat jij of je organisatie zelfstandig de weg weet te vinden.

ORG-ID
Vestiging Utrecht
Bemuurde Weerd O.Z. 37,
3514 AP Utrecht
Contact
www.org-id.org
info@org-id.org
071 - 5217846
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Ervaring
2014- 2018 Beleidsadviseur water & klimaatadaptatie, gemeente ’sHertogenbosch
Behartigen van belangen van water en klimaatadaptatie in het integrale netwerk
van initiatiefnemers, collega’s, bestuurders en overheden. Opstellen en
implementeren van klimaatadaptatie, waaronder de verordening hemelwater.
Promotie van groene daken en beheer van de subsidie. Ontwikkelen visie op
decentrale sanitatie. Projectleider en adviseur voor studies en projecten.
2013 – 2014 Projectleider en hydroloog, Bosgroep Zuid Nederland
Advies voor inrichting van natte natuurgebieden in Brabant en Limburg. Advies
over grond- en oppervlaktewater. Aanvragen van vergunningen en subsidies.
Begeleiden van onderzoek en realisatie in het veld, waaronder venherstel.
2013 – 2014 - 2,5 dag/week Docent watermanagement, Avans
Hogeschool
Ontwikkelen programma’s voor vakken van de nieuwe major.
2011 – 2012 - 2 dag/week Beleidsadviseur water, gemeente ’sHertogenbosch
Behartigen van gemeentelijke water-belangen bij interne en externe projecten
en ontwikkelingen. Opstellen van waterbeleid.
2007 – 2012 Adviseur water, Grontmij Nederland bv
Projecten integraal waterbeheer, (beek)herstel, N2000, EHS en waterveiligheid.
Beleidsadviseur water, gemeente ’s-Hertogenbosch, detachering 20112012.
Hydroloog Natuurmonumenten, detachering 2012. Advies t.b.v. natuurherstel
van diverse terreinen. Kennisontwikkeling en beleidsbeïnvloeding, o.a.
Deltaprogramma en Keur waterschap.
Adviseur (eco)hydrologie, DLG, detachering 2010-2012. O.a. vernatting,
beekherstel, venherstel en veldwerk voor N2000 beheerplan Groote HeideLeenderbos en Inrichtingsplan Valkenswaard-Waalre. Coördinatie aanvraag
LIFE+subsidie.
2006-2007 Adviseur water, Tauw bv
Integraal waterbeheer, KRW, waterveiligheid en beekherstel.
2004-2006 Accountmanager, ECO-job bv
Bemiddeling bij vacatures. Contacten met klanten en kandidaten.
2003-2004 Paardentrainer en instructeur, Punktur, Polen
Training en verzorging van paarden. Begeleiding van gasten.
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Selectie recent uitgevoerde opdrachten
•

Opstellen en implementeren verordening hemelwater bij gemeente ‘sHertogenbosch

•

Verkennen impact van Omgevingswet, -visie en -plan op
klimaatadaptatie bij gemeenten

•

Ontwikkelen van een visie op decentrale afvalwaterzuivering bij
gemeente ‘s-Hertogenbosch

•

Opstellen Weerbericht 2050 in samenwerking KNMI, gemeenten Breda
en Tilburg

•

Opstellen en uitvoeren programma promotie groene daken inclusief
contact met burgers, leveranciers, ontwikkelaars en aanmoedigen van
ambassadeurs bij gemeente ‘s-Hertogenbosch

•

Behartigen (water)belangen in beleid en wetgeving met dialoog en
zienswijze bij gemeente ‘s-Hertogenbosch

•

Testen Eikendonkplein waterplein, Youtube film en publicatie H2O

•

Gastdocent cursus Ontwerpen natuurvriendelijke oevers voor PAO
Delft, 2017 en in 2015 met excursiedag in ’s-Hertogenbosch

•

In teamverband opstellen en uitvoeren van gemeentelijk beleid; o.a.
waterplan, rioleringsplan, hemelwaterbeleid en plan waterbewustzijn
bij gemeente ‘s-Hertogenbosch

•

Lid team Smart-City gemeente ‘s-Hertogenbosch

•

Verkenning klimaatadaptatie Aa-dal met 3 gemeenten en WS Aa en
Maas

•

Interpreteren en adviseren bij studies van grond- en oppervlaktewater,
NBW-toetsing en GGOR bij DLG, Grontmij en Tauw.

Opleiding
2003

Universiteit Twente, Civiele Technologie & Management, specialisatie
Waterbeheer

Cursussen
2018

Actief voor het waterschapsbestuur, ProDemos & Waterschap De Dommel

2018

Inspiratielezing Ruud Veltenaar, gemeente ‘s-Hertogenbosch

2017

MOOC sustainable urban development, Wageningen University & TU Delft

2017

Vakdag watercommunicatie, Ons Water

2017

Cursus Staatssteun, intern

2012

Persoonlijke coaching, Essense

2007

Kaderrichtlijn Water, Tauw University

2006

ArcGIS, 3 daagse basiscursus, ESRI

Overige
•
•
•

Paardrijden, tijdens buitenritten, lessen en wedstrijden met mijn twee IJslandse paarden
Zeilen, o.a. op het meer dan 100 jaar oude schip van mijn ouders
Meerdaagse wandeltrektochten; Polen, IJsland, Schotland, Corsica, etc.
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