
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Organiseren, structureren, 
communicatie, branding, 
ideeën bedenken, modereren, 
enthousiasmeren en actie. 
 

Zo breng ik beweging 

Met veel energie en 
optimisme kom ik een 
organisatie binnen. Ik voel me 
snel thuis en weet zelf de weg 
te vinden. Ik start met een      
gedegen plan en voer 
vervolgens graag de acties 
uit samen met andere 
enthousiastelingen.   
  

CV 
 

Marjolein 
Antonides 
 
 

Persoon/contactgegevens 
08-08-1991 
marjolein@jongehonden.com 
06 30 82 90 67 
www.jongehonden.com 
 
 



1 CV MARJOLEIN ANTONIDES  
 

Werkervaring 

Communicatieadviseur, provincie Utrecht  
Jun ’21 – heden  
Als communicatieadviseur ben ik verantwoordelijk voor het programma Fiets. Zo ben ik 
onder andere verantwoordelijk voor: 

+ Projectcommunicatie voor snelfietsroutes, Fietspad van de Toekomst, 
Doortrappen en Fietsen = Fun  

 + Organiseren van (online/offline) events 
 + De provinciale campagne/actieweek: Mobiliteitsweek Utrecht ‘21 
 + Het schrijven van persberichten  
 + Beheer communicatiebudget  
 + Schrijven en beheer digitale nieuwsbrief  
 + Briefen en contact externe bureaus 
 
Campagneleider, Stichting Wandelnet 
Aug ’20 – mei ‘21 
Als campagneleider was ik verantwoordelijk voor de landelijke campagne Wandel tijdens 
je Werk-dag ’21. Zo was ik verantwoordelijk voor:  

+ Het concept bedenken en aansturen:  
 - Social media campagne “Welk type (thuis)werk-wandelaar ben jij?”  

- 1e landelijke Ommetje Bedrijven Challenge (i.s.m. de Hersenstichting) 
+ Budget beheren 
+ Aansturen vrijwilligers  
+ Stakeholdermanagement (o.a. ministerie I&W, Werken in Beweging, 
Fietsersbond, Staatsbosbeheer, Alles is Gezondheid) 
+ Communicatieplan- en strategie, pers & media, digitale toolkit, website en 
nieuwsbrieven  

 
Communicatieadviseur, VTOI-NVTK  
Aug ’20 – dec ‘20 
Voor deze vereniging van toezichthouders in het onderwijs en kinderopvang moest 
draagvlak gecreëerd worden voor de Code Goed Toezicht. 
 
Ik was verantwoordelijk voor het opstellen van het communicatieplan en 
participatiestrategie per doelgroep. Ook was ik medeverantwoordelijk voor het 
stakeholdermanagement met interne en externe stakeholders. Ik had de taak om de 
stakeholders te managen met als doel ze ambassadeurs te maken van het uiteindelijke 
besluit. Ik heb daarnaast verschillende online evenementen georganiseerd, 
nieuwsbrieven geschreven en de website en sociale media beheerd. Op deze manier 
kreeg het campagneprogramma Kwaliteit van Toezicht, Toezien op Kwaliteit vorm. 
 

Communicatieadviseur, MedMij en Nictiz 
Nov ‘19 – juli ’19 & jan ’21 – apr ‘21 
Als communicatieadviseur zorgde ik, in het zeer complexe sociale domein, voor een 
helder merk en de bijbehorende communicatieboodschappen voor zorggebruikers, ICT-
leveranciers en zorgprofessionals. Ik was onder andere verantwoordelijk voor:  

+ Opstellen communicatieplan  
+ Beheer budget communicatieafdeling  
+ Werving communicatieteam  
+ Kwartaalrapportage MedMij (eindredactie en vormgeving via Maglr)  
+ Uitvoering communicatieplan o.a. ontwerpen en schrijven van digitale 
nieuwsbrieven, social media en website beheer, organiseren (online) events, 
ontwikkelen flyers en factsheets  
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+ Relatiebeheer samenwerkingspartners waaronder VZVZ, Nictiz, 
Patiëntenfederatie Nederland en alle VIPP-programma’s. 

Communicatieadviseur, ANNE 
Mrt ‘19 – nov ‘19 
Verantwoordelijk voor verbinding en samenwerking op het gebied van duurzame 
programmering in Utrecht. Samenwerkingspartners: Utrecht Marketing, The Green 
House, Bibliotheek Utrecht, TivoliVredenburg, De Duurzame Week en 
Utrecht4GlobalGoals. Het resultaat: de Duurzame Ladder in de UIT-agenda (online en 
offline). Binnen ANNE was ik verantwoordelijk voor de communicatie en branding: 
 + Beheer digitale nieuwsbrief 
 + Beheer social media  
 + Nieuwe positionering ANNE. Introductie 18e Global Goal: “En wat doe jij?” 

Brandmanager, Unchain the Tigers 
Jan ‘18 - jan ’20  
Opstellen en uitvoeren van alle communicatie en organisatie omtrent 
gebiedsontwikkeling en placemaking bij Merwede Utrecht, Overvecht Utrecht, 
Amsterdam Bijlmer en Kruisvaartkade Utrecht. Beheer websites, social mediakanalen en 
aansturen media- en eventbureau’s. Voorzitter brandteam (bestaande uit alle 
projectontwikkelaars en de gemeente Utrecht) en organisatie van participatietrajecten 
voor omwonenden en belangstellenden.  

Communicatieadviseur, De Verkeersonderneming 
Jan ‘18– nov ‘18 
“Mobiliteitsgeluk vergroten bij inwoners in de regio Rotterdam” dat is waar de 
Verkeersonderneming zich iedere dag voor inzet. Als communicatieadviseur was ik 
verantwoordelijk voor de netwerkversterkingen (infraprojecten) uit het programma Beter 
Benutten Vervolg. Mijn werkzaamheden bestonden uit zelfstandig communicatieplannen 
opstellen en uitvoeren voor projecten omtrent alternatief vervoer, zoals (snel)fietsroutes, 
fiets-parkeren, vervoer over water en treinstations (Rotterdam-Alexander, Blaak). Ook 
heb ik gewerkt aan participatietrajecten en gedragsverandering door middel van de 
campagne Filedier. Ook was ik verantwoordelijk voor het beheer van social media, het 
schrijven van digitale nieuwsbrieven en het organiseren van events (openingen, mijlpalen, 
bezoek minister en wethouders). 

Communicatieadviseur, UMC Utrecht Cancer Center  
Okt ’14 - okt ‘17 
Ik was verantwoordelijk voor de (interne) communicatie voor de organisatieverandering 
(joint venture UMC Utrecht en Antoni van Leeuwenhoek. Zo was ik verantwoordelijk voor:  

+ Opstellen communicatieplan nieuwe organisatie/divisie  
+ Interne communicatie organisatieverandering (nieuwe Cancer Center)  
+ Budget afdeling Communicatie  
+ Werving communicatieteam  
+ Uitvoering communicatie plan o.a. digitale nieuwebrief, social media beheer, 
organisatie events, ontwikkelen patiëntencommunicatie 
+ Relatiebeheer samenwerkingspartners waaronder regionale ziekenhuizen, 
Utrecht Science Park en patiëntenverenigingen.  
+ UMC-breed betrokken geweest bij crisiscommunicatie, nieuwe corporate 
website, nieuw intranet, patiëntenportaal en het merk UMC Utrecht (marketing). 

Korte projecten 

Nieuwe website en festival, Berlijnplein Utrecht, aug ’20 – nov ’20  
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Onderzoek voor Kwadraad - sociaal domein, dec ‘18 - mrt ’19 

Projectleider gemeente Vlaardingen - sociaal domein, sept ’18 - nov ‘18 

Merkstrategiesessies gefaciliteerd voor Cygnific, juni ‘18 - juli ‘19 

Campagne ministerie I&M, nov ‘17- feb ’18, www.kiesdebesteband.nl   

Nieuwe website Pré Wonen, okt ’17 - dec ’17, www.prewonen.nl  

Vereniging Academici in Opleiding UMC Utrecht, okt ‘12 - okt ’14 

Zelf het bedrijf runnen 

Brandteam, brandmanager, mei ‘19 – heden 

Vennoot Jonge Honden, teamondernemer, okt ‘19 – heden 

Vertrouwenspersoon, Jonge Honden, jan ‘18 – heden 
 

Training  

Leiderschap & Management  
Gegeven door Krauthammer, 2019 

Modereren  
Nederlands Debat Instituut, 2019 

Persoonlijke leiderschap  
Team Academy, 2018 
 

Opleidingen 

Persoonlijke leiderschap Master Organisatie, Verandering en 
Management 
Universiteit Utrecht, 2013 - 2014 

Premaster Bestuurs- en Organisatiewetenschap  
Universiteit Utrecht, 2013 

Hbo Communicatiemanagement  
Hogeschool Utrecht, 2009 – 2013 

En ook 

Lid Logeion - Nederlandse beroepsorganisatie voor 
communicatieprofessionals 
Nov ‘19 – heden 
Ik ben graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en actualiteiten van mijn vak. 
Daarnaast vind ik het heel leuk om op de hoogte te zijn van andere disciplines binnen 
communicatie en ik kom graag in contact met andere communicatieprofessionals.  
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Lid Brandteam Utrecht  
Okt ‘19 – mei ‘21 
Het Brandteam Utrecht is een dynamisch netwerk van marketeers en beleidsmaker uit 
Utrecht. Wij dragen het merk Utrecht uit. We bemoeien ons met keuzes, zoals welke 
events en campagnes worden gerealiseerd.  
 
Lid Beroepenveldcommissie - Hogeschool Utrecht 
Okt ‘19 - heden 
In de beroepenveldcommissie help ik, samen met andere communicatieprofessionals, de 
praktijk dichtbij de theorie in de opleiding te houden.  

Vrijwilliger Leger des Heils  
Jan ‘18 – aug ‘21 
Locatie De Amber biedt tijdelijk (24/7) huisvesting aan kinderen (4-14 jaar) omtrent 
tijdelijke uithuisplaatsing. Ik ben als maatje gekoppeld aan een van die kinderen. Het 
maatje logeert regelmatig een weekend bij ons thuis. Ik geef wat extra aandacht, 
ondersteuning en/of begeleiding. 
 

Referenties  

Ingmar Creutzburg 
Brandkoning Unchain the Tigers, 06 31 92 91 69 

Ties Aben  
Communicatieadviseur Stichting MedMij, 06 27 04 58 85 
 
 
 

  
 
  

 

 Contactgegevens 
 
06 30 82 90 67 
marjolein@jongehonden.com 
www.jongehonden.com 
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Hé hallo 
 
Mail ons 
info@jongehonden.com 
 
Bellen gaat sneller 
06 – 11 07 63 42 
 
Of bekijk 
www.jongehonden.com 
 
En volg ons 
 
 
 
 
 
Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan 
kan er te alle tijde contact opgenomen worden. 
 
Jonge Honden 
Berlijnplein 524 
3541 CN Utrecht 

 
Jonge Honden 
Berlijnplein 524 
3541 CN Utrecht 

www.instagram.com/dejongehonden 
 
www.facebook.com/dejongehonden 

www.linkedin.com/company/jongehonden   


