CURRICULUM VITAE
Persoonlijke gegevens
Naam
Christine Wevers
Geboortedatum

09-08-69

Geboorteplaats

Aalten

Nationaliteit

Nederlandse

Burgerlijke staat

Samenwonend, 2 kinderen

Adres

Rolling Stonesstraat 95
6663 HR Lent

Telefoon

06-26741242

E-mail

christine@wvrs.nl

Opleidingen
1991-1994

Communicatiewetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

1986-1991

School voor de Journalistiek Utrecht

1982-1986

HAVO

Cursussen
2015

Projectmatig creëren (Insights Discovery) bij Kenniscentrum Phaos.

2010

Basisopleiding Sponsor- en Fondsenwerving bij het Instituut voor Sponsor- en
Fondsenwerving.

2009

Professioneel Projectleiderschap, De Baak Opleidingen.

Werkervaring
2017-nu

Eigenaar communicatie-adviesbureau WVRS.
Werkzaamheden: communicatiestrategie en opstellen en uitvoering van
communicatieplannen, congres- en evenementenorganisatie, (eind)redactie voor
web, sociale media en andere middelen, productiebegeleiding.
Werkvelden: klimaat en energie, natuur- en landschapsontwikkeling, emancipatie-,
arbeidsmarkt-, zorg- en welzijnsbeleid.

2015-nu

Communicatie-adviseur Windpark Nijmegen-Betuwe en coöperatie
WindpowerNijmegen.
Werkzaamheden: ontwikkelen en uitvoeren van een crowdfundingscampagne,
externe communicatie: strategie en uitvoering.

2005 – 2017

Senior communicatie- en organisatiemedewerker bij de Gelderse Natuur en
Milieufederatie.
Werkzaamheden: ontwikkelen en uitvoeren van campagnes voor de GNMF en De
Natuur- en Milieufederaties, het landelijke samenwerkingsverband van provinciale
milieufederaties; congres- en evenementenorganisatie, leden- en donateurswerving,
website-ontwikkeling en beheer, sociale media, nieuwsbrieven en andere
informatiematerialen, videoproducties.

1996 – 2005

Communicatieadviseur bij Stimio Communicatie Projecten.
Werkzaamheden: ontwikkelen en uitvoeren van campagnes, projectcoördinatie,
congresorganisatie, samenstelling en (eind)redactie van nieuwsbrieven en andere
informatiematerialen, websites en videoproducties.

Opdrachtgevers: ministerie van VWS, SZW, BZK en non-profitorganisaties op het
gebied van zorg en welzijn, arbeidsmarkt-, emancipatie-, minderhedenbeleid en
waterbeheer, belangenorganisaties voor het midden- en kleinbedrijf.
1995 – 1996

Redacteur bij F&L Publications.
Werkzaamheden: bureauredactie voor automatiseringsbladen.

1991 – 1996

Freelance journalist voor EXIN, het nationaal exameninstituut voor informatica.
Werkzaamheden: redactie nieuwsbrief en andere externe publicaties.

1995

Freelance journalist voor MKB Nederland.
Werkzaamheden: redactie van diverse tijdschriften voor het midden- en kleinbedrijf.

Vrijwilligerswerk
2015

Ledenwervingsstrategie Lentse Lawn Tennis Vereniging

2010

Sponsorwerving voor deelname van Basisschool Het Talent aan het Worldfestival
van First Lego League

2008

Redactie Lentse Lawn Tennis Vereniging.

1995

Bestuurslid stichting Communication for Social Change.

1995

Kassa- en barmedewerker bij filmtheater Cinemarienburg.

1991

Workshop tekstschrijven bij een landelijk jeugdtheaterfestival.

Stages
1990

Omroep voor Radio Freedom.
Werkzaamheden: samenstelling van voorlichtingsmaterialen,
evenementenorganisatie, perscontacten en sponsorwerving.

1989

Stichting ex-Ter Beschikkinggestelden (TBS).
Werkzaamheden: congresorganisatie.

1988

Dagblad Trouw.
Werkzaamheden: redacteur op de redacties Binnenland, Kunst en Samenleving.

Hobby´s
Hardlopen, fietsen, bergsport, meubels stofferen en zeefdrukken.

Overzicht campagnes en projecten (1996-nu)
2017

2017
2016
2016

2016

2015-nu
2015
2015
2014-2016

2014-2015
2014

2013

2012

2011-2013

2011-2016
2011

Communicatie-adviseur voor stichting Wiek-II en platform burgersgevenenergie.nl, met het
doel om burgers uit gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen actief te betrekken bij nieuwe,
lokale energieprojecten (in het kader van een aanbesteding voor gezamenlijke energie-inkoop
door 17 gemeenten de regio Arnhem-Nijmegen, in samenwerking met De Groene
Stroomfabriek)
Communicatie-adviseur voor het op 14 juni 2017 opgerichte Traais Energie Collectief, met het
doel om Terheijden energieneutraal te maken in 2025 met inzet van burgers
3-daagse opening voor Windpark Nijmegen-Betuwe, op locatie met debat, presentaties,
rondleidingen en feest
Organisatie van het Gelders Oogstfeest voor de Gelderse natuur- en landschapsorganisaties
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap en Kasteelen, Gelderse Natuur
en Milieufederatie, IVN Gelderland en Landschapsbeheer Gelderland
Campagne Stookjerijk van De Natuur en Milieufederaties en Ministerie van BZK, voor een
versnelling van energiebesparing in de sociale huursector en gericht op gemeenten,
huurdersverenigingen en woningcorporaties.
Communicatie Windpark Nijmegen-Betuwe BV en coöperatie WindpowerNijmegen Windpark
Nijmegen-Betuwe
Ontwikkeling en uitvoering van een ledenwervings-/crowdfundingcampagne voor coöperatie
WindpowerNijmegen en Windpark Nijmegen-Betuwe
Organisatie Algemene Ledenvergadering Gelderse Natuur en Milieufederatie
Opzetten en organiseren Oogstfeest, een netwerkbijeenkomst van de natuur- en
landschapsorganisaties in Gelderland: Natuurmonumenten,Staatsbosbeheer, Geldersch
Landschap en Kasteelen,IVN Gelderland, Landschapsbeheer Gelderland en de Gelderse Natuur
en Milieufederatie
Organisatie Netwerkbijeenkomst voor het bedrijfsvriendenfonds van de Gelderse Natuur en
Milieufederatie
Ontwikkelen ledenwervingsstrategie voor de Gelderse Natuur en Milieufederatie in verband
met de omzetting van stichting naar vereniging
Werving voor de Voetafdruk Gelderland, een online tool van de Natuur en Milieufederaties
waarmee mensen hun ecologische voetafdruk kunnen meten.
Actie Maak van Nederland geen megastal in samenwerking met Vereniging Milieudefensie,
met regionale bijeenkomsten en sociale mediacampagne
Communicatieplan voor Stookjerijk, een landelijk project om energiebesparing in de sociale
huursector te versnellen door de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en
huurdersverenigingen te versterken. Een project van de Natuur en Milieufederaties in opdracht
van het Ministerie van BZK en i.s.m. Woonbond.
Organisatie EU-conferentie Biodiversity Skills, een project van de Gelderse Natuur en
Milieufederatie en partners uit 5 andere EU-landen om beleidsmedewerkers ruimtelijke
ordening te trainen in duurzame ruimtelijke planning.
Sociale mediacampagne Zet natuur op de kaart van de Gelderse Natuur en Milieufederatie om
burgers te vragen zich in te zetten voor natuur- en landschapsbehoud
Organisatie 40-jarig jubileum Gelderse Natuur en Milieufederatie
Opzet, organisatie en communicatie van de Pluk van de Pettefletprijs, ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. De prijs is in 2013 landelijk
opgevolgd door de Natuur en Milieufederaties en radio Vroege Vogels.
Medewerking aan Hart voor Natuur en het manifest voor natuur en landschap, een
gezamenlijk initiatief van natuur- en landschapsorganisaties in Gelderland naar aanleiding van
bezuinigingsplannen van minister Bleker van Landbouw
Organisatie jaarlijkse relatiedag(en) voor leden/lidorganisaties van de Gelderse Natuur en
Milieufederatie
Actie Stop Steenkoolgas, naar aanleiding van plannen om te boren naar schalie- en

2010

2009-2010

2008-2009

2008-2010

2008

2007

2006
2005-2016

steenkoolgas in Gelderland en Noord-Brabant, met reeks regionale informatiebijeenkomsten
Communicatie-ondersteuning voor Servicepunten HIER opgewekt, de provinciale
ondersteuningsstructuur voor duurzame energie-initiatieven van de Natuur en
Milieufederaties
Actie Dag Vogels Dag Bloemen vanwege provinciale bezuinigingen op de Gelderse Natuur en
Milieufederatie
Werving voor De Groene Peiler, een online panel van de Natuur en Milieufederaties om de
mening van burgers over natuur- en milieukwesties te peilen.
Projectleider van De Klimaatkaravaan, een project van de Natuur en Milieufederaties om
gemeenten, bedrijven en burgers te informeren over de gevolgen van klimaatverandering en
een handelingsperspectief te bieden op lokaal niveau. Met o.a. een reeks debatten in 10
provincies en een landelijke slotbijeenkomst, met verkiezing van provinciale klimaatkanjers,
de klimaatvriendelijkste gemeente en klimaatwensen voor Minister Cramer van Milieu
Organisatie en communicatie Klimaatdebattenreeks Gelderland aan Zee van de Gelderse
Natuur en Milieufederatie, om gemeenten, bedrijven en burgers te informeren over de
gevolgen van klimaatverandering en een handelingsperspectief te bieden op lokaal niveau.
Communicatie, werving en binding voor het Klimaatstraatfeest in Gelderland, in samenwerking
met HIER Klimaatbureau. Het Klimaatstraatfeest is een energiebesparingscampagne, waarbij
buren samen energie besparen en een straatfeest kunnen winnen.
Communicatieplan voor Water Natuurlijk Gelderland
Communicatie voor HIER klimaatneutraal, een project van de Natuur en Milieufederaties om
bedrijven te stimuleren klimaatneutraal te ondernemen
Organisatie Gelderse fietsconferentie in opdracht van de Provincie Gelderland in
samenwerking met fietsfabrikant Gazelle en VCC Oost
Organisatie Regiobijeenkomsten Gelderse Natuur en Milieufederatie: 3 dagexcursies voor bij
de Gelderse Natuur en Milieufederatie aangesloten organisaties
Organisatie landelijk symposium Europese regelgeving in de praktijk, in opdracht van de
Natuur en Milieufederaties en het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Organisatie Zuinig op ruimtedag: provinciale bijeenkomst in het kader van een landelijke actie
van de Natuur en Milieufederaties om aandacht te vragen voor de verrommeling van het
landschap o.a. als gevolg van uitbreiding van bedrijventerreinen.
Gelders verkiezingsdebat voor de Gelderse Natuur en Milieufederatie vanwege de provinciale
verkiezingen.
Organisatie congres OV op NAP, over duurzame mobiliteit in Gelderland voor de Gelderse
Natuur en Milieufederatie en Provincie Gelderland
Organisatie Veluwemanifestatie en onderzoek naar het Veluwegevoel in opdracht van
Provincie Gelderland i.s.m. Vereniging Kleine Kernen Gelderland en Koninklijke Nederlandse
Heide Maatschappij
Gelderse verkiezingsdebatten: 3 debatten over natuur en milieu en de raadsverkiezingen
Actie Stop de kassen van de Gelderse Natuur en Milieufederatie
Communicatie en organisatie van de Nacht van de Nacht in Gelderland; de Nacht van de Nacht
is een campagne van De Natuur en Milieufederaties om aandacht te vragen voor het belang
van duisternis en de gevolgen van lichthinder. Met o.a. begeleiding van lokale initiatieven op
gebied van communicatie en de organisatie van een of meer nachtevenementen in
Gelderland.
Communicatie voor Glen Mills project, een samenwerkingsproject tussen SZW en MKB
Nederland om leerlingen van de Glen Mills school aan een baan in het midden- en kleinbedrijf
te helpen.
Organisatie en communicatie voor Ruim baan voor Talent, een project van VWS en de
Taskforce Minderheden onder leiding van Ed Nijpels, om de arbeidsdeelname van hoog
opgeleide allochtone jongeren bij overheden en grote bedrijven te bevorderen. Met o.a.
expert meetings en informatiematerialen.
Werving van 15 grote ondernemingen (koplopers) voor een convenant over intercultureel

1996-2004

personeelsbeleid en de in- en doorstroom van culturele minderheden in opdracht van SZW. Uit
dit initiatief is in 2001 het aan SZW-gelieerde projectbureau Ruim Baan voor Minderheden
ontstaan, waar later ruim 100 grote bedrijven bij aangesloten zijn.
Communicatie voor De MKB-vacaturelijn, dat werkt! een 3-jarige campagne om ondernemers
in het MKB te stimuleren allochtone werkzoekenden in dienst te nemen, in opdracht van SZW
en de Minister voor Integratiebeleid, in samenwerking met MKB-Nederland.
Communicatie voor het Zuiveringschap Rivierenland. Met jubileumcongres, nieuwsbrieven,
folders e.d. over het belang van schoon water, het werk van het zuiveringsschap en de
waterschapsverkiezingen in Gelderland.
Organisatie van een congres over Milieuhandhaving voor VROM
Organisatie van een jongerenconferentie over cliëntenparticipatie in de Jeugdzorg in opdracht
van de landelijke Stichting Belangenbehartiging Jeugdzorg.
Organisatie van enkele conferenties over cliëntenbeleid in de Jeugdzorg in opdracht van VWS.
Communicatieprojecten over personeels- en opleidingsbeleid voor de Sectorfondsen in de
zorg- en welzijnssector (AWOZ, AWO, SfZ) en de overgang van ziekenfonds naar
zorgverzekeraars. Met o.a. diverse conferenties over personeel- en arbeidsmarktbeleid,
nieuwsbrieven, brochures en een boek voor het Sectorfonds voor de Zorgverzekeraars (SfZ).
Communicatieprojecten over inburgering nieuwkomers in opdracht van VWS, om
beleidsmedewerkers van lokale en provinciale overheden te informeren over
nieuwkomersbeleid van de rijksoverheid en om kennisuitwisseling te stimuleren. Door o.a. 6jaarlijkse nieuwsbrieven, jaarlijkse regioconferenties, werkboeken e.d.

