Curriculum Vitae
Personalia
Naam:
Voornamen:
Adres:

Beerepoot
Marcelle Eline
Groeneweide 1
6921 SJ Duiven
0316 26 46 46 / 06 100 58 214
Marcelle.Beerepoot@chello.nl
3 februari 1969 in Sittard
Gehuwd, 2 kinderen (13 en 15 jaar)
Nederlandse

Tel:
E-mail:
Geboortedatum/plaats:
Burgerlijke staat:
Nationaliteit:

Persoonskernmerken, vaardigheden en competenties
Onderzoekend, analytisch, ‘bouwer’, sparringpartner, verbinder, creatief, sociaal, enthousiast,
aanpakker, verantwoordelijk, oplossingsgericht, flexibel, helicopterview, communicatief, empatisch,
stressbestendig, organisatorisch vermogen, zeer taalvaardig, inhoud gedreven.
Relevante werkervaring
2015

Eigenaar
Scherp-Zinnig – strategie voor communicatie (in en om de zorg)

2014

Projectleider a.i. – project ‘TT (Technologie Tour) van Siza’
Stafafdeling Business Development – Siza, Arnhem
Projectomschrijving: Open gesprekken met medewerkers en cliënten van Siza,
om helder te krijgen welke cliëntvragen en –behoeften er spelen en
medewerkers te stimuleren/leren door te vragen (de vraag achter de vraag).
Onderliggende doelstelling: de integratie van technologie in de zorg te
vereenvoudigen en versnellen. Bewustwording, technologie als logisch
onderdeel primair proces, voor meer zelfstandigheid cliënt, kwaliteit en
efficiëntie. Op basis van de uitkomsten wordt een meerjarenplan opgesteld.

2013 - 2014

Strategisch adviseur communicatie
Stafafdeling marketing & communicatie Siza Arnhem
Bewuste stap opzij, om zo ruimte te creëren mezelf verder te ontwikkelen
vooruitlopend op ontwikkelingen binnen de Service Organisatie Siza
& Lid (namens Raad van Bestuur) Interne Bezwaren Commissie Siza

2010 - 2013

Manager marketing & communicatie
Stafafdeling marketing & communicatie - Siza, Arnhem
Adviseur raad van bestuur en directie, coach en leidinggevende afdeling
(8 medewerkers), woordvoerder, crisismanager, hoofdredacteur magazine
Aandachtsgebieden afdeling: corporate communicatie (strategie), marketingcommunicatie, crisiscommunicatie, issuemanagement, interne communicatie
(o.a. ontwikkeling nieuw intranet), cliëntcommunicatie, online,
arbeidsmarktcommunicatie, projectcommunicatie, pr en mediarelaties,
sponsoring en fondsenwerving

2009

Adviseur communicatie
Stafafdeling communicatie - Siza, Arnhem (zorg en dienstverlening aan
mensen met een handicap in heel Gelderland, waaronder ‘Het Dorp’)
Adviseur (regio)managers en afdeling business development, ontwikkeling
nieuw internet, implementatie nieuwe huisstijl, opzet, redactie en realisatie
nieuwsbrieven/folders; vormgeving diverse middelen; drukwerkbegeleiding;
bewaking huisstijl; intranet- en internetcontent schrijven en redigeren;
persberichten en advertenties opstellen; advies/ondersteuning lokale acties

2000 - 2009

(Senior) coördinator communicatie
Stafafdeling communicatie - Tempo-Team, Amsterdam

Aandachtsgebieden: coördinatie landelijke/regionale projecten op gebied van
interne en externe communicatie (strategie, ontwikkeling, implementatie en
evaluatie); opzet, redactie en realisatie nieuwsbrieven/folders; vormgeving
diverse middelen; drukwerkbegeleiding; bewaking huisstijl; intranet- en
internetcontent schrijven en redigeren; persberichten en advertenties
opstellen; lokale acties; advies over deelname beurzen en premiums.
1997 - 2000

(Senior) Intercedent - Tempo-Team Uitzendbureau, Den Haag
Aandachtsgebieden: accountverantwoordelijke Ministerie V&W, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Ministerie van Financiën; acquisitie en relatiebeheer;
werving en selectie flexwerkers.

1995 - 1997

Hulpverlener buitenland ANWB Alarmcentrale - ANWB, Den Haag
Werkzaamheden: zelfstandig organiseren van adequate hulpverlening in alle
delen van de wereld; adviseren; opleiding en begeleiding nieuwe
medewerkers; costcontrol ten behoeve van opdrachtgevers, uitleg/toepassing
verzekeringsvoorwaarden.

1995 - 1995

Interim medewerker Fractiebureau - Ouderenpartij Unie 55+, Den Haag

1994 - 1995

Hulpverlener buitenland – SAS Alarmcentrale, Arnhem

1993 - 1994

Interim medewerker afdeling I & D - Centre Technique de la Coopération
Agricole et Rurale (CTA), Ede

1992

Stagiair BuroSix - Public Relations adviseurs, Reeuwijk

Opleidingen
2013 - 2014

Beroepsopleiding Communicatiemanager D (hoogste beroepsopleiding op
vakgebied communicatie in Nederland), diploma oktober 2014
Van der Hilst communicatie, Amersfoort

1993

NGPR-A (Public Relations en Voorlichting), diploma 1993

1993

Intensieve cursus Frans aan de Sorbonne (6 maanden)
Certificat semestriel, niveau supérieur
Sorbonne, Paris

1988 - 1993

'Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties' - Interfacultaire
bovenbouwstudie – doctoraal 1993
Rijksuniversiteit Groningen

1987 - 1988

Propedeuse Franse taal en letterkunde
Rijksuniversiteit Groningen

1981 - 1987

Gymnasium-B, diploma 1987
Stedelijk Gymnasium te Arnhem

Trainingen
2014

Training ‘Dit vind ik ervan’ (dialoogvaardigheden) – Siza

2014

Training leden ‘Interne Bezwaren Commissie’ - FWG

2014

Deskundigheidsbevordering NAH (niet-aangeboren Hersenletsel) – Axon/Siza

2013

Training ontwikkelen en veranderen – VIJFadvies

2012

Coaching persoonlijk leiderschap – Wilma Westers Consult

2012

Training gedragsmodel Falcke en Verbaan – Falcke en Verbaan

2011

Masterclass Marketing in de Zorg – Alsem Strategie

2011

Training klantgericht schrijven – Pastoor Nijmegen

2010

Coaching on the job – Vidacto Arnhem

2008

Loopbaancoaching – Chiasmo Consult

2008

Training professioneel adviseren – Insights

2007

Training gericht op zelfinzicht, effectieve samenwerking en
organisatieontwikkeling – Insights

2005

Training adviesvaardigheden – Flex Academy

2004

Commercieel en creatief schrijven - ISBW

2004

Adviesvaardigheden – inhouse Tempo-Team

2003

Drukwerkbegeleiding – Grafisch instituut Amsterdam

1998

Commerciële training 1 & 2

1995

Cursus Gesprekstechnieken - Breetveld Organisatie Adviseurs

Bestuurlijke activiteiten
2013 - heden

Bestuurslid Hockeyvereniging MHC Westerduiven, Duiven verantwoordelijk
voor communicatie, leden- en vrijwilligerswerving en -behoud

2009 - 2013

Secretaris toezichthoudend bestuur Montessorischool de Groene Ring, Duiven

2006 - 2009

Secretaris bestuur Popkoor Repeat, Duiven

1989 - 1990

Algemeen bestuurslid & hoofdredacteur verenigingsblad Europa Dispuut
Groningen - een onafhankelijke, interdisciplinaire vereniging die zich
bezighoudt met de Europese problematiek in de ruimste zin van het woord

Overige activiteiten
2013 - 2014

Lid (namens Raad van Bestuur) Interne Bezwaren Commissie Siza

2006 - 2011

Coach jongens-hockeyteam

1992 - 1993

Verkoopmedewerker bij C&A - Parijs (Frankrijk)
Au pair voor 2 dagen/week bij Frans gezin

1990 - 1992

Verkoopmedewerker (studentenbaan) bij Scapino, Groningen

1988 - 1992

Redactielid van het verenigingsblad 'Europa Disputabel' – Europa Dispuut

Vrijetijdsbesteding
Zingen bij Popkoor Repeat, lezen, skiën, tennis, hardlopen, gezelschapsspelen, activiteiten met familie
en vrienden

