(on-) opvallend invallen
opvallen door invallen

Jolanda van der Meer
Ik ben Jolanda van der Meer, geboren in De Lier, Zuid Holland. Ik ben geboren in
1964, toch altijd 35 gebleven. Ik ben getrouwd, heb drie prachtige dochters van
13, 15 en 17. Samen leven wij vanuit een positieve levensovertuiging en vormen
een warm gezin, waarbinnen een ieder de ruimte krijgt te groeien en te ontwikkelen. Ik hou van theater, muziek, cabaret van lezen, wandelen, reizen en samen
plezier maken.
Ik sta positief en energiek in het leven en midden in de samenleving. Tot 2008
heb ik altijd binnen een vaste baan gewerkt. Vanaf 2008 val ik in waar anderen
uitvallen, binnen het onderwijs en de
communicatiebranche.
Mijn persoonlijke kenmerken zijn: samenwerken, luisteren, zelfstandig, overtuigingskracht, adviserend vermogen, klantgericht, sterk communicatief, integer en
innovatief.
Leren en blijven leren vind ik belangrijk. Ik ben altijd op zoek naar verbreding en
verdieping van de diverse disciplines binnen het communicatie
vakgebied. Ik volg cursussen en opleidingen uit interesse en
om communicatieprocessen nog beter aan te kunnen sturen
en uit te kunnen voeren. Vanaf 1994 zijn alle inspanningen
gericht op mijn vakbekwaamheid als
communicatieprofessional.

Werkervaring
Communicatieprofessional:
2000-2012

Tijdens en na mijn studie Bedrijfscommunicatie in 2005, heb ik mijn passie voor het
communicatievak volledig kunnen ontdekken en ontwikkelen. Ik houd van organiseren en
presenteren, vanuit een organisatievisie communicatieplannen schrijven en uitvoeren en van
interne- en externe communicatie koppelen aan marketing. Ik heb gewerkt als:
•
•
•

Schrijfprofessional:
2008-2012

senior communicatieadviseur en -medewerker Landstede
interim communicatiemedewerker De Vogellanden; centrum voor revalidatie
senior communicatiemedewerker Cibap Vakcollege

Ik houd van interviewen, (verhalen) schrijven en van ‘zingeven door vormgeven’. Ik schrijf en
publiceer o.a. jubileum-, jaar- en gedenkboeken, bedrijfs- en persoonlijke verhalen. Publicaties
waarin verleden, heden en toekomst samenkomen. Boeken waarin zingeven, vormgeven en
beleven centraal staan. Inmiddels heb ik mogen meewerken aan een aantal boeiende
organisatiepublicaties. Zoals:
•
•
•
•
•
•

80 80-ers geboren en getogen in de hoofdstad van Overijssel, het boek vertelt de
verhalen van ouderen die gedurende hun leven samen Zwolle hebben vormgegeven.
www.jolandavandermeer.wordpress.com
‘Cibap shows some characters’, het boek ondersteunt en verwoord het missie en
visietraject van de vakschool voor verbeelding
‘De Vogellanden in Beweging’, een herinnerings- geschiedenisboek over 60 jaar
revalidatiezorg
‘Mek den Sabi’, een reisverslag van een reis naar Suriname, vertelt in jongerentaal
redacteur|columnist Eisma’s Schildersblad
blogger voor diverse organisaties

Vervolg Werkervaring

Projectmanager:
2000-2012

Als projectleider van ondernemende projecten binnen onderwijs, zorg en
dienstverlening, voel ik mij als een vis in het water. Samenwerken met anderen vind
ik boeiend, co-creëren met passie- en vakgenoten zeer inspirerend. Vanaf 2005 ben ik
projectleider geweest van:
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijsprofessional:
vanaf 1990

Song & Dance Academie, missie-visietraject, ontwikkelen huisstijl en plannen en
uitvoeren in- en externe communicatie
Starters-ABC, het samenwerkingsproject van de acht onderwijsinstellingen voor
beroepsonderwijs in Zwolle heeft geleid tot de startersdag voor ondernemende
studenten
realisatie publicatie-evenement De Vogellanden, revalidatiecentrum
ExpeditieVO, een kennismakingsproject voor leerlingen van groepen 7 en 8 van de
basisscholen en het Voort Gezet Onderwijs.
Projectleider digitale communicatie van een zorgcentrum in Zwolle
Organisatie en realisatie expositie ‘Stilstaan bij Gedenkbeelden’ voor de Gemeente
Zwolle.
Eindexamenexpositie Broerenkerk Zwolle

Ik heb Engels en geschiedenis gestudeerd in Amsterdam en Hastings (Engeland). Met veel
plezier heb ik geruime tijd les gegeven bij reguliere- en particuliere MBO/HBO instellingen
in Overijssel. In Engeland heb ik een jaar voor een woonzorgorganisatie gewerkt.

Opleidingen en scholingstrajecten
2012			
2011			
2008

:
:
:

2007

:

2001-2005		 :

Opleiding CMS, Social Media en
webdesign, bij Eduvision. Diploma behaald
Summer-Course Hastings College of Arts &  
Technology
opleiding digitale media

HBO Communicatie, Hanzesteden
Hogeschool / Saxion Deventer. Diploma
				behaald
Cursus schrijven voor (multi)media
1999-2000
:
Digitaal rijbewijs,cursus Photoshop en
Illustrator
1999			
:
Cursus Radio maken bij Radio Zwolle
				en Hogeschool Windesheim
1998
:
Certificates in  English International Business
Trade (CEIBT)
				Diploma behaald
1997
:
Opleiding journalistiek bij de Leidse Onderwijs
Instelling
1994
:
NGPR A-diploma Public Relations en
Voorlichting. Diploma behaald
1986
:
General Certificate of Education at Hastings
College of Arts and Technology
O-level English Language behaald
1982-1987		
:
Tweedegraads Engels en Geschiedenis aan de
				‘Hogeschool Holland’ te Diemen
				Diploma behaald

