Marije van der Veen

BRENGT JOUW
IDEEËN VERDER.
Over Marije
De vrouw met Krul: dat ben ik. Ik borrel van de ingevingen, ideeën en plannen.
En ik breng anderen graag op ideeën. Natuurlijk help ik ook om die plannen
waar te maken. Hoofd in de wolken, voeten op de grond, dat werk.
Communicatie is een breed begrip en daar past dus allerlei werk bij. De rode
draad is voor mij: mensen, ideeën, energie en die samenbrengen. Met zoveel
mogelijk resultaat, voor een goed doel en met plezier voor iedereen.

IN DE AANBIEDING

COMMUNICATIEKRACHT EN INTERIM

IDEEËN EN
ADVIES

SCHRIJVEN EN
TEKENEN

WERKPLEZIER

Tijdelijk een collega nodig?
Ik help graag. Tenminste …
als je klaar bent voor een
frisse blik en nieuwe ideeën.

Van vaag idee naar strak
plan! Ik help je om jouw
ideeën verder te brengen.

Heb je plannen en je bent geen
schrijver? Ik haal ze uit je hoofd
en zet ze op papier, in tekst of
ik maak een tekening.

Breng ook wat ‘krul’ in je werk
met de workshop ‘Communicatie
en werkplezier’ of met de
workshop ‘Zin(nen) maken’.

En nu jij…
Referenties
Voor referenties verwijs ik naar
linkedin.com/in/marijevanderveen

Laten we verder praten over jouw
idee. Bel me voor een kop koffie
(06 41 21 46 49) of stuur een mail:
marije@krulcommunicatie.nl
Of kijk op krulcommunicatie.nl

Werkervaring
2007 – heden

freelance communicatieadviseur bij Krul

			
			

•
Gemeente Oldenzaal – interim communicatieadviseur, 2018 en 2019
•	Waterschap Vechtstromen – zwangerschapsvervanging en projecten,
tussen 2015 en 2018
•	Kledingwinkel KLOF – ondernemingsplan en pr, 2018
•	Provincie Overijssel – interim communicatieadvies voor het project Twente
Mobiel – 2016-2017
•	Stadsregio Arnhem-Nijmegen – communicatieadviseur voor project SLIM,
2013 en 2014
•	Regio Twente, interim communicatieadviseur, verschillende projecten voor
Twente Mobiel – tussen 2010 en 2014
•	Rijkswaterstaat – interim communicatieadviseur voor Innovatieprogramma
Luchtkwaliteit, 2009

			
			
			
			
			

2007 – 2011 		ook eigenaar van vergaderlocatie RuimTeUtrecht. Start en opbouw van een

vergaderlocatie in Utrecht. Eindverantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering. Het bedrijf is in januari 2011 verkocht.

2004 - 2007

communicatieadviseur dienst Stadsontwikkeling – gemeente Utrecht

2003 - 2004

managementassistent afdeling IT – gemeente Utrecht

2001 - 2002

consultant - Pentascope

1998 - 2001 		

opleidingsadviseur – Bestuursacademie Nederland

Opleiding
2018 			

opleiding NLP practioner, De Trainingsboerderij, Hengelo

2017			workshop Zakelijk tekenen, De Betekenaar, Utrecht
2016			training Coachend Adviseren, Van der Hilst, Amersfoort
2015			

training Ontwikkelingen in het vak (frame en scrum), Betteke van Ruler

2011			

opleiding Senior communicatieadviseur C, Van der Hilst, Amersfoort

2005			opleiding Communicatiemedewerker B, Van der Hilst, Amersfoort
werken, Implementeren van veranderingen

1992 - 1998 	Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen
1986 - 1992		

VWO, Lyceum Sancta Maria, Haarlem

krulcommunicatie.nl

2011 - 2012		diverse trainingen, zoals Creatief schrijven, Schrijven voor het web, Projectmatig

