IK BEN
MARJOLEIN
Ik ben een gedreven optimist met een grote
leergierigheid. Ik vervul graag de rol van
verbinder, breng structuur aan in projecten en
begeleid verandertrajecten binnen
organisaties. Met mijn creatieve en
oplossingsgerichte werkwijze boek ik
positieve, verrassende resultaten.

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Sociaal, bevlogen en creatief

HIER BEN IK GOED IN
Structureren, enthousiasmeren, out of
the box-denken en verbinden.

DIT VIND IK LEUK
Fotografie, bootcamp en mode.
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PROJECTLEIDER
GEMEENTE VLAARDINGEN SEPT ’18 - HEDEN
Gemeente Vlaardingen wil eenzaamheid en sociaal isolement reduceren bij kwetsbare
ouderen. Met het project 'Vrij Reizen OV’ kunnen AOW-gerechtigden met een inkomen tot
120% van de bijstandsnorm een jaar lang gratis reizen. Een financiële drempel om familie
en kennissen te bezoeken of een uitje te maken wordt met deze pilot weggenomen. In drie
maanden tijd moet ik dit project realiseren.
COMMUNICATIEADVISEUR
UNCHAIN THE TIGERS JAN ’18 - HEDEN
Unchain the Tigers is een bedrijf dat zich richt op het slim inrichten van tijdelijke ruimte als
platform voor Utrechtse talenten. Enerzijds om Utrechtse talenten (door) te ontwikkelen,
anderzijds om de gebieden een identiteit te geven en meerwaarde voor (toekomstige)
gebruikers te creëren.
Talenten op het gebied van muziek, festivals, horeca en retail, maar ook op het gebied van
creatie, onderzoek en innovatie zullen hier onderdak vinden. Op dit moment zijn we bezig
met de branding, placemaking en marketing van verschillende gebieden in Utrecht, onder
andere Merwede, de NPD-strook (Overvecht) en Wisselspoor.
COMMUNICATIEADVISEUR
DE VERKEERSONDERNEMING JAN ’18 - HEDEN
“Rotterdam bereikbaar maken en houden” dat is waar de Verkeersonderneming zich iedere
dag voor inzet. Als communicatieadviseur ben ik verantwoordelijk voor de
netwerkversterkingen en de gebiedsaanpakken. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk
uit organiseren, verbinden en communiceren. Met als één doel: door middel van
gedragsverandering de mobiliteitsgeluk vergroten bij inwoners in en rondom Rotterdam.
COMMUNICATIEVE NETWERKER
MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU NOV ’17 - HEDEN
Sinds april 2015 werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de campagne ‘Kies de
beste band’. De ‘Verklaring Gebruik Beste Banden is onderdeel van de campagne. De
verklaring heeft als doel de bewustwording van het gebruik en het belang van de best
mogelijke banden te verhogen. Met de verklaring wordt geprobeerd het proces van het
gebruik van de beste banden te versnellen en de potentiële voordelen binnen te halen te
beginnen bij de auto vloten van de ondertekenaars. Er is vraag naar meer ondertekenaars
van de verklaring en dan met name duurzame ondernemers.

COMMUNICATIEADVISEUR

PRÉ WONEN OKT ’17 – DEC ‘17
Pré Wonen is een woningcorporatie met ongeveer 13.000 woningen in Haarlem, Beverwijk,
Bloemendaal en Heemstede. Pré Wonen zit volop in transitie, ook omtrent hun
dienstverlening. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de nieuwe website van Pré Wonen.

COMMUNICATIEADVISEUR
UMC UTRECHT CANCER CENTER OKT ‘14 – OKT ‘17
Het UMC Utrecht heeft drie jaar geleden alle oncologische zorg gecentraliseerd in het
zogenoemde UMC Utrecht Cancer Center. Een unieke kans om de afdeling Communicatie
binnen deze nieuwe divisie op te zetten. Aan mij de taak om een communicatiebeleid- en
strategie op te stellen, een eigen team samen te stellen en aan de slag te gaan. Na drie jaar
staat er een volwaardige communicatieafdeling met eigen social media-kanalen, een plek
op de website met alle patiënteninformatie, een eigen nieuwsbrief, events en campagnes.
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ONDERZOEKSSTAGIAIR

UMC UTRECHT APR ‘14 - OKT ‘14
Het UMC Utrecht tekende een samenwerkingscontract met het Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis met als doel een joint venture te starten. Het zou hét oncologisch centrum
Utrecht/Amsterdam worden. Het UMC Utrecht stond aan de voorgrond van een van hun
grote veranderingen ooit. Concreet betekende dat alle oncologische zorg, verspreid over
alle divisie, ontvlochten moest worden binnen een resultaat verantwoordelijke eenheid (rve).
Het onderzoek ging over de betekenisgeving van het middenmanagement (UMC Utrecht)
en hun verschillende rollen in deze desbetreffende verandering.

SECRETARIS VERENIGING ACADEMICI IN OPLEIDING (VAO)
UMC UTRECHT OKT ‘12 – OKT ‘14

De Vereniging Academici in Opleiding (VAO) is de overkoepelende vereniging van alle
artsen in opleiding tot specialist (aios) in het UMC Utrecht. De organisatie behartigt de
belangen van alle aios en bevordert de onderlinge contacten tussen de verschillende
specialismen. Als secretaris deed ik de administratie, websitebeheer, verslaglegging en
hield ik de opvolging van de acties in de gaten.
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MASTER ORGANISATIE, VERANDERING EN MANAGEMENT

UNIVERSITEIT UTRECHT 2013 - 2014
PREMASTER BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP

UNIVERSITEIT UTRECHT 2013
HBO COMMUNICATIEMANAGEMENT

HOGESCHOOL UTRECHT 2009 - 2013

LEGER DES HEILS UTRECHT, DE AMBER

VRIJWILLIGER JAN ’18 - HEDEN
Locatie Amber biedt tijdelijk (24/7) huisvesting aan kinderen (4-14 jaar) omtrent tijdelijke
uithuisplaatsing. Ik ben als maatje gekoppeld aan een van die kinderen. Elk weekend draait
het maatje mee met mijn leven. Ik geef wat extra aandacht, ondersteuning en/of
begeleiding. Dat kan op heel veel manieren: samen koffie/limonade drinken, wandelen of
knutselen.
LEGER DES HEILS UTRECHT, ADELANTE 1

VRIJWILLIGER SEP ’12 – JUN 2014
Adelante 1 biedt onderdak aan dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. Als
activiteitenbegeleider toverde ik elke donderdagavond het pension om tot een kookstudie,
atelier of discotheek.
NAVIGATORS STUDENTENVERENIGING UTRECHT (N.S.U)

LID SEP ’09 – JUN ’14

MARJOLEIN ANTONIDES MSC
marjolein@jongehonden.com
06 30 82 90 67
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