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Profiel 
Roosmarijn is een communicatiemens die enthousiast ontdekt, makkelijk op mensen 
afstapt en dingen gedaan krijgt door hard te werken, mensen te benaderen en te 
mobiliseren. Open, sociaal, resultaatgericht, leergierig, nieuwsgierig, klantgericht, creatief 
en in voor uitdagingen.  

“De rode draad van mijn cv is ‘open staan voor nieuwe ervaringen’ en het benutten van 
mogelijkheden die zich voordoen. Mijn drijfveer zit in het verbeteren en het neerzetten van 
dingen. Alles doe ik met overtuiging. Communicatie vind ik een heerlijk vak.  

Een groot deel van mijn vrije tijd besteed ik aan muziek. Ik speel saxofoon in diverse 
bands/ projecten waarbij ik vaak ook de PR en communicatie doe. Naast de muziek 
sport en reis ik graag. Diverse malen ben ik langere tijd in het buitenland geweest (o.a. 
Colombia, Brazilië, Cuba, Zuid Afrika, Thailand en Nieuw Zeeland) waar ik werk en plezier 
waar mogelijk heb gecombineerd.” 

!
Ervaring !
Januari 2012 - heden | ROOSMARIJN.COM 
Vanuit mijn eigen bedrijf doe ik diverse projecten voor bedrijven en organisaties ter 
verbetering of opzetten van websites en social media als projectleider, adviseur en 
uitvoerend. Daarnaast werk ik als communicatieadviseur bij projecten die te maken 
hebben met een organisatieverandering. 

mei 2013 - heden | communicatie en marketing zoiizo online buurtmarktplaats 

juni 2013 - jan 2014 communicatieadviseur project parkeergarages zuidoost | 
communicatieplan, advies en organisatie bewonersbijeenkomsten 

feb - mrt 2014 projectleider verkiezingen gemeenteraad en bestuurscommissie stadsdeel 
zuidoost 

2013 - 2014 social media trainingen o.a. bij gemeente Amsterdam, HAL 25 en 
Vakantiepark de Krim 
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jul - aug 2013 onderzoek naar interne communicatie in samenwerking met Huib 
Koeleman bij DAS verzekeringen 

2012 - heden diverse website projecten 

feb 2012 -  sep 2012 projectcoördinator nieuwe websites krim.nl en bedrijfsuitjestexel.nl  

webdesign en uitvoering van o.a. stadsgroenmarkt.nl, thijmetermaat.com, stalklaver.nl, 
prodeta.nl, vanveldenfotografie.nl, kaasfabriek.nl  

!
Juli 2013 - heden | Oprichter en bestuurslid Kaasfabriek FabLab regio Alkmaar 
Oprichter en bestuurslid en verantwoordelijk voor Communicatie, PR, sales en financiën 

!
Sep 2011 – Jan 2012 | Studie- en oriëntatieperiode & adviseur social media Hub 
Amsterdam 
Verdieping van mijn kennis op het gebied van social media, online monitoring, community 
management en online marketing. Via vakliteratuur en online media zoals twitter, 
marketingfacts, techcrunch, frankwatching en linkedin groepen.  

Begeleiden Hub Amsterdam om te komen tot nieuwe communicatiestrategie inclusief 
social media. 

!
2009 – heden | Marktmeester zomerbraderie op Texel 
Weekmarkt in juli en augustus. Acquisitie deelnemers, indeling markt, coördinatie van de 
markt. Marketing en administratie, inclusief inzet social media om publiek te trekken. 

!
Dec 2010 – sep 2011 | Communicatiespecialist social media 
Colinked bv, Amsterdam/ Heumen / internationaal: communicatie en marketing voor 
social media software 

• Community management opzetten voor de diverse bedrijven en publieke organisaties 
die startten met de Colinked community. Geven van workshops en presentaties over 
de toegevoegde waarde van social media voor interne communicatie en met daarbij 
praktische uitleg over het gebruik van colinked.  

• Marketing en sales: nieuw softwareproduct in de markt zetten zowel in Nederland als 
internationaal. Marketing- en communicatiestrategie opgesteld inclusief inzet social 
media.  

• Coördinatie van de ontwikkeling van de software. Afstemming met programmeurs. !
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Jan 08 – dec 2010 | Hoofd communicatie 
Economische Zaken Gemeente Amsterdam 

• Projectleider en community manager van LINK: intern sociaal netwerk voor Gemeente 
Amsterdam. Functionele wensen in kaart gebracht samen met enthousiaste mensen 
uit de doelgroep. Ontwerpers aangestuurd. Toekomstige gebruikers continue 
betrokken bij het proces. Naast het aansturen van het projectteam nam ik voor een 
groot deel de rol als community manager voor mijn rekening.  

• Yammer netwerk opgezet voor Economische Zaken Amsterdam 70-80 medewerkers. 
Vervolgens overstap gemaakt naar LINK. 

• Adviserende rol in het managementteam.  
• Ontwikkelen en implementeren corporate communicatiestrategie.  
• Coördinatie en aansturen van de communicatieafdeling (2-3fte).  
• Communicatieadvies in projecten. Interne communicatie verbeterd. 
• Communicatie in verandertraject naar Het nieuwe werken . 
• Ontwikkeling websites: voor ondernemers en corporate. 
• Organisatie evenementen en symposia. !
2007-2008 | Zelfstandig ondernemer 
VOF De Vlinder- Goud & Zilver: inkoop en verkoop van sieraden. !
2006 | Marketing en verkoop Outdoorkledingmerk Wild Roses 
Powderhouse Agencies: verkoop en promotie Wild Roses collectie, inclusief organisatie 
diverse beurzen. 

!
1998-2006 | Verkoop- en inkoopmanager 
VOF De Vlinder- Goud & Zilver: Inkoop en verkoop van sieraden. 

!
2002-2003 | PR en communicatiemedewerker (parttime) 
Stichting Trytone  

• Marketing en PR van muziekgroepen in binnen- en buitenland. 
• Opzetten boekingskantoor | Promotiemateriaal ontwikkelen; brochures, nieuwsbrieven. 
• Tourmanagement tijdens Europese tour. !
2002 | Communicatie- en projectmedewerker – Project van 4 maanden  
World of Adventure, Denemarken: organiseren en begeleiden van 
(teambuilding)evenementen. 
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!
2001 | Interne communicatiemedewerker- Project van 6 maanden 
Greenpeace International Amsterdam: structureren en moderniseren omvangrijke 
fotodatabase. 

!
2001 | Marketing communicatiemedewerker - Project van 4 maanden 
ESP Afrika- Kaapstad, Zuid Afrika: marketing en communicatie o.a. North Sea Jazz 
Festival Kaapstad. 

!
1999-2000 | Interne communicatiemedewerker - Project van 6 maanden 
Greenpeace International Amsterdam: informatiemanagement onderzoek en 
adviesrapport voor nieuw informatiemanagement. 

!!
Opleiding 
2005 	 	 Minor Internationale Ontwikkelingsstudies | Universiteit van 	
	 Amsterdam (UvA) 
2003	 	 1e jaar Conservatorium Saxofoon | Conservatorium Alkmaar 
1996-2000 	 Communicatiewetenschap master afgerond, UvA 
1996-1998 	 Bedrijfskunde Propedeuse afgerond | Erasmus Universiteit Rotterdam 
1996 	 	 VWO Diploma behaald | Openbare Scholengemeenschap Schagen 

!
Cursus: 
2010  	 	 Inzicht in invloed  
2009	 	 Projectmatig werken | Bestuurlijke sensitiviteit |  
	 	 Morele oordeelsvorming	  
2009-2012 	 Diverse bijeenkomsten Logeion  

!
Talen 
Goede beheersing van Nederlands, Engels en Duits. Redelijke beheersing Frans. 
Daarnaast ken ik de basis van Spaans, Deens en Portugees. 

!
Computervaardigheden 
Uitgebreide kennis van computers, software en nieuwe media.
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