CURRICULUM VITAE
Naam:		
Roepnaam:		
Geboorte datum:
Geboorte plaats:
Adres: 		
Woonplaats:		
Telefoon:		
E-mail			

Adegeest, Maria Anne
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ERVARINGEN
De opgebouwde werkervaring bestaat uit het uitvoerings – en aanbestedings gereed maken van
groen- en integrale werken. Deze ervaring strekt zich uit van het maken van tekeningen, beplantingsplannen, ramingen, RAW-bestekken en gunningsadviezen., tevens het begeleiden en adviseren
van toezichthouders betreffende de omgang met aannemers, de te volgen werkwijze, toepassing
van de RAW-systematiek en UAV. Het aansturen en toetsen van externe opdrachten (groenvoorziening en verhardingen). Ook is een ruime ervaring opgebouwd bij het onderhoud en beheer van de
buitenruimte.
Naast het werk als projectleider heb ik ervaring opgebouwd met betrekking tot bewoners participatie en het begeleiden van de bestuurlijke besluitvorming rond gemeenteijke projecten in de openbare ruimte

A D E G E E S T advies

ontwerp en beheer buitenruimte

WERKGEVERS EN FUNCTIES
2008 – tot heden
			
			

Gemeente Uithoorn, Detachering
Projectleider,/werkvoorbereider Integrale projecten in de buitenruimte en
Ontwerp van natuurvriendelijke oevers

2006 – 2007		
			
			

Adegeest Advies
Werkvoorbereiding groenprojecten, beplantingsplannen en korte detachering
opdrachten. En werkzaamheden t.b.v. beheerssystemen.

2003 – 2006		
			
			
			

Gemeente Leiden, Detachering
Werkvoorbereiding speelvoorzieningen, groen- en civieltechnische projecten,
tbv aanleg, onderhoud en beheer en integrale projecten reconstructie van de
openbare buitenruimte.

2000 – 2003		
			
			

Gemeente Uithoorn, Detachering
Werkvoorbereiding speelvoorzieningen, groen- en civieltechnische projecten,
tbv aanleg, onderhoud en beheer buitenruimte.

1995 - 2000 		
			
			

Adegeest Advies
Werkvoorbereiding groenprojecten, beplantingsplannen en korte detachering
opdrachten

1992 tot 1995 		
			

Gebr. Van der Tol Tuinarchitecten en hoveniers.
Assistent projectleider

COMPUTERERVARING
CAD			
RAW-bestekken
Tekstverwerking
Spreadsheet		
Beheerssystemen

Autocad,
GWW-bestek, Bakker en Spees
Word
Exel
DigiDialog, en andere

A D E G E E S T advies

ontwerp en beheer buitenruimte

OPLEIDINGEN
Relevante opleidingen

1980-1984

			

Lagere tuinbouwschool Aalsmeer

					

Studierichting, Aanleg en onderhoud.

1984-1989				

Middelbaar beroepsonderwijs, RMTuS-Boskoop

					

Studierichting, Aanleg en Onderhoud tuin en landschap

1989 -1990				

Groen Landschap en Recreatie Houten (post MBO)

A D E G E E S T advies

ontwerp en beheer buitenruimte

