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Opleidingen  
1999 Landbouwuniversiteit Wageningen, 

Landinrichtingswetenschappen, planologie en recreatie. 

1993 VWO, Scholengemeenschap de Heemgaard, Apeldoorn. 
  

  
Loopbaan  

2008 - heden Zelfstandig adviseur toerisme en planologie 
 

2006 - 2008 Beleidsmedewerker landelijk gebied en recreatie en toerisme 
gemeente Raalte. 

2002 – 2005 Planoloog landelijk gebied, Divisie Ruimtelijke Ontwikkeling, 

Royal Haskoning, Utrecht / Amsterdam. 
2000 – 2001 Beleidsmedewerker Groene Ruimte, 

Milieufederatie Flevoland, Lelystad. 

1999 – 2000  
 

Projectmedewerker Landinrichting, 
Dienst Landelijk Gebied Friesland, Leeuwarden. 

  

 
Profiel 
Vanaf 1999 werk ik in het vakgebied van de planologie met de focus op toerisme, 

functieverandering in het landelijk gebied en economisch ontwikkeling. Ik heb gedurende de 
jaren vanuit alle verschillende invalshoeken gewerkt: overheid, ondernemer, 
belangenorganisatie en adviseur. Hierbij ben ik mij de afgelopen jaren steeds meer gaan 

specialiseren in het vakgebied vrijetijdseconomie/regiomarketing. Rode draad is dat ik ga voor 
verbinding tussen initiatieven en de regels, tussen ondernemers en overheid. Ik heb bewezen 
dat ik deze verbinding tot stand kan brengen. Samenwerking en begrip voor elkaar zijn de 
toverwoorden. Daar werk ik graag aan met passie voor de inhoud en betrokkenheid bij de 

mens. 
 
Persoonlijke kwaliteiten zijn: communicatief en sociaal vaardig, enthousiast, eerlijk, 

initiatiefrijk, slagvaardig, creatief, ordelijk, analytisch sterk. 
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Werkervaring 
  

Zelfstandig adviseur toerisme & planologie  
(een beeldend overzicht staat op mijn website: www.sylvieuenk.nl ) 

 Projectleider Masterplan toerisme voor gemeente Rheden. Het masterplan bestaat uit een 
strategisch deel (welke opgaven zijn er, hoe gaan we die oppakken en hoe organiseren en 

financieren we dat) en een uitvoeringsagenda (concrete projecten en activiteiten). Het 
masterplan stel ik samen op met de stakeholders in het gebied waar gemeente Rheden 
één van de stakeholders is. (dec 2015 – heden) 

 Communicatie dmv sociale media projectgebied Noorderhaven Zutphen, i.o.v. Heijmans. 

Verbindingen te leggen met bewoners en activiteiten in Zutphen-Warnsveld. (2015-heden) 
 Ontwikkeling fietsroute in en om Zutphen ‘Verhaal van de antroposofie’. (2016) 
 Spreker en organisatie training Erfgoed & Toerisme van de Erfgoedacademie. (2015-

heden) 
 IJsselproducten, nieuwe streekproducten voor de Gelderse IJssel. Verkenning 

marktkansen & vermarkting. (2015) 

 Projectleider cultuur bij Stichting IJsselhoeven: project ‘eten op IJsselhoeven’, 
filmproductie door en voor kinderen/jongeren, ontwikkeling en uitzetten lespakketten ism 
scholen, advies communicatie met inzet social media. (2008-nu) 

 Opstellen lokale ontwikkelingsstrategie in Zuidwest Drenthe met de focus op 

kwaliteitsverbetering van de dag- en verblijfsrecreatie ten einde te kunnen investeren met 
inzet van LEADER-gelden. Strategie ‘Be good, and tell it’. I.o.v. provincie Drenthe i.s.m. 
procesmanagementbureau EOPM. (juni 2014-december 2014) 

 Tourist Info Zutphen (TIP Zutphen): meedenken en adviseren over het vermarkten van 
stad Zutphen. Positionering, samenwerking ondernemers en gemeente, financiering, 
ontwikkeling architectuurroute, betrekken lokale horecabedrijven, vrijwilligers coachen, 

social media. (mei 2013-nov 2014) 
 Torens in Beweging: samen met drie andere enthousiastelingen bedenken we projecten 

om de monumenten in Zutphen, en in het bijzonder de torens, vaker open te stellen, 
monumenten te gebruiken en de geschiedenis en verhalen te laten beleven. Fotowedstrijd 

torens in beeld, facebook community, boeven vangen vanaf de toren tijdens landelijke dag 
ééndagniet, project torenwachters, artikel in vakblad Monumenten. (2013-heden) 

 Actieplan toerisme voor gemeente Harderwijk: verbinding tot stand brengen tussen 

ondernemers groot en klein, aanscherpen activiteiten tbv toerisme met gebruik van Visitor 
journey cycle. I.s.m. Bureau Beeldenstorm werken aan ‘verhaal van de stad’ en 
organisatiestructuur. (oktober 2013-maart 2014) 

 Beleidsmedewerker toerisme bij gemeente de Wolden: opstellen projectplan voor 
gebiedsmarketing Ruinen, poort van Dwingelderveld als onderdeel van regiopromotie Het 
Nationale Park van Drenthe, organiseren gebiedssafari’s door en voor ondernemers. 
(september 2013-feb 2014) 

 Beleidsmedewerker economie en toerisme bij gemeente Westerveld. Projectleider 
toeristisch promotieplan, uitvoering promotieplan, samenwerking stimuleren ondernemers, 
projectleiding campagneplan, huisstijl en toeristische website, opzet toeristisch 

investeringsfonds, organisatie deelname MKB aan bedrijvencontactdagen Drenthe, overleg 
brancheorganisaties, opstellen economisch actieplan. (jan 2012- juni 2013) 

 Verfraaiing buurtschap Agelo: ontwerpopgave voor entree’s buurtschap, landschappelijke 

oplossing voor snelheidsbeperking autoverkeer, belevingsroutes (ommetjes). I.s.m. Rob 
Aben landschapsarchitectuur. 

 Ontwikkeling belevingsproject Ommerschans, Balkbrug, onderdeel van de Maatschappij 
van Weldadigheid. (2013) 

 Begeleiding diverse ondernemingen/organisaties in planologische procedures, waaronder 
recreatiepark in Drenthe, boothuis KNRM in Bataviahaven Lelystad, zorginstelling in 
Nijmegen, melkveehouder in Groningen en een B&B op een boerenerf in Overijssel. 

 Planoloog/projectleider bij SAB, een stedenbouwkundig adviesbureau in Arnhem. 
Projectleiding en inhoud van bestemmingsplannen in landelijk en stedelijk gebied 
(doorlooptijd 6 maanden, 2009-2010). 

 Landgoed Groot Zwaaftink, nieuwe economische dragers voor het landgoed, opstellen 

erftransformatieplan. I.s.m. Rob Aben landschaparchitectuur. (2008-2009) 
 Subsidieaanvraag en projectvoorstel voor de realisatie van concept rustpunten in diverse 
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toeristische regio’s. (2009) 
 Medewerker ruimtelijke ordening, gemeente Olst-Wijhe. Behandeling aanvragen Rood voor 

Rood en Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB), actualisatie/evaluatie beleidskader Rood 
voor Rood (2008-2009). 

  
Gemeente Raalte 

 Projectleider visie landbouwontwikkelingsgebieden. 
 Projectleider beleidsplan recreatie en toerisme. 
 Bestuurlijk advies en ambtelijke vertegenwoordiging projectgroepen landelijk gebied 

(Vrijkomende agrarische bebouwing, Rood voor Rood, Rood voor Groen voor bestaande 
landgoederen, plattelandsvernieuwende projecten, landbouwprojecten, Leader, 
toeristische overstappunten, fietsknooppuntennetwerk, Natura 2000, subsidieaanvragen, 

programma-coördinatie POP/PMJP etc). 
 Ambtelijk aanspreekpunt landelijk gebied en recreatie & toerisme voor inwoners, 

initiatiefnemers, belangenorganisaties. 
 

Royal Haskoning 
 Reconstructie landelijk gebied: detachering provincie Noord-Brabant als planschrijver voor 

het gebiedsplan Brabantse Delta, ontwikkeling beloningsystematiek voor groen-blauwe 

diensten door agrariërs i.s.m. PriceWaterhouseCoopers voor LTO, opstellen partiële 
herzieningen bestemmingsplan buitengebied t.b.v. agrarische regelingen voor alle 
Limburgse gemeenten i.o.v. provincie Limburg. 

 Bestemmingsplannen: Kustzone Polderwijk, Bp Landelijk Gebied Weesp, Bp 
glastuinbouwgebied Luttelgeest II gemeente Noordoostpolder, Bp Landelijk Gebied Tiel, Bp 
Landelijk Gebied gemeente Wester-Koggenland, Bp Sluis aan Zee, gemeente Wijdemeren. 

 Recreatie: ondersteuning gemeente Ommen vergunningen i.h.k.v. Wet Openluchtrecreatie 

en subsidieaanvragen voor het Jaarprogramma Recreatie en Toerisme, haalbaarheidstudie 
verondieping plassen Grondbedrijf Amsterdam, ontwikkeling waterrecreatiekansenkaart 
Rijkswaterstaat met een uitwerking in pilot Directie Limburg. 

 Windenergie: windvisie Flevoland, Ontwikkeling cd-rom’s duurzame energie voor NOVEM, 
Ruimtelijke onderbouwing windturbines Hellevoetsluis, Beleidsvisie windenergie Noordoost 
Overijssel. 

 Van idee naar uitvoering: ontwerpateliers Oude Rijn-A12 zone en 'nieuwe vormen van 
landgebruik in het veenweidegebied', locatiestudie voor kassen op basis van 
cultuurhistorische waarden in Noordwest Friesland voor de provinsje Fryslân, uitwerking 
projectideeën gemeente Gennep voor een leefbare stad tot een concreet projectvoorstel. 

 
Milieufederatie Flevoland 
 Reacties verzorgen op onder andere milieueffectrapportages, omgevingsplan en 

bestemmingsplannen vanuit de belangen van natuur, landschap en milieu. 
 Opstellen visie op duurzame ontwikkeling landelijk gebied van provincie Flevoland. 
 Zitting in provinciale en gemeentelijke overleggen op het gebied van ruimtelijke ordening, 

landschap, natuur, landbouw en recreatie. 
 
Dienst Landelijk Gebied Friesland 
 Deelname projectgroepen: rol van DLG bij de uitvoering van Groen in en om de Stad, de 

regeling Wandelen op landbouwgronden. 
 Opstellen plannen en begeleiding Landinrichtingscommissies van de 

landinrichtingsprojecten Drachten en Achtkarspelen-Zuid. 

 Ontwikkeling procedures van raamplannen en uitvoeringsmodules na herijking 
Landinrichtingswet i.s.m. provincie Fryslân. 

 

 

 


