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“Laat mij meedenken met projecten omtrent milieu, duurzaamheid en 

huishoudelijk afval.”



“Ik heb Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning 

gestudeerd aan de universiteit Wageningen. Tijdens mijn 

master heb ik me gespecialiseerd in ruimtelijke vraag-

stukken in de leefomgeving, binnen de sector voedsel 

& gezondheid. En tijdens mijn stage bij Lentekracht heb 

ik veel geleerd over de aanpak van het verminderen van 

zwerfafval en bijplaatsingen.”

“Koen Vrielink (stagebegeleider Lentekracht): “Rachel 

heeft een prettige balans tussen idealistisch en prag-

matisch denkvermogen als het om duurzaamheid gaat. 

Vanuit een maatschappelijke drive, maar tevens gericht 

op de uitvoering. Ze onderzoekt en analyseert goed, is 

positief kritisch, kan ‘out of the box’ denken en is collegi-

aal. Kortom: een ambitieuze young professional waarmee 

je erg fijn kunt samenwerken.”

“Ik ben betrokken geweest bij het burgerinitiatief ‘Mijn 

groene wijk’: Met als vraagstuk: hoe gaan we de stad 

duurzamer maken en hoe maken we gebruik van de idee-

en die de inwoners zelf al hebben?”

Extra handen of expertise nodig om je 
project in goede banen te leiden? 

Vraag Rachel als:

 •  Beleidsmedewerker duurzaamheid

 •  Tijdelijk extra brein om je milieu-

project een boost te geven

 •  Projectondersteuner (op het 

gebied van duurzaamheid en/of 

huishoudelijk afval)

– 36 uur per week

Vanwege haar:

 •  Aanpakmentaliteit: ze kan haar 

schouders ergens onder zetten

 •  Evaring met het helpen van bur-

gers met hun initiatieven

 •  Betrokkenheid bij duurzaamheids-

doelstellingen

Een greep uit Rachel’s CV:
 • Junior adviseur omgeving bij Kinran – sinds september 2020
 • Medewerker ruimtelijke ordening bij de gemeente Bronckhorst – sinds november 2020
 • Wabo-casemanager bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug – sinds september 2020
 • Stagiaire Ruimtelijke Planning bij Lentekracht (Nijmegen) – van maart 2020 tot en met september 2020
 • Masterscriptie Food of Arnhem bij de Wageningen University & Research – van augustus 2019 tot en met maart 2020

Ontmoet Rachel Looijenga, junior 
adviseur (omgeving - intern) & 
Wabo casemanager bij de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug (extern).


