
Maaike van Heeren-Vriesendorp
Werkervaring

NTCP - National Testcentrum Circulaire Plastics (Heerenveen)

Het NTCP is eind 2019 opgericht om circulair hergebruik van plastics te 
stimuleren. Het is een onderzoekscentrum met een testlijn voor het sorteren en 
wassen van plastic stromen uit huishoudelijk afval.

• Marketing & Business Development Jan‘20 - Mar’20
Bij deze tijdelijke klus heb ik de website en marketing materialen gemaakt, 
voorbereidingen getroffen voor het openingsevenement, een onderwijs- 
programma voor basisscholen over circulaire plastics geïnitieerd, presentaties 
gemaakt voor prospects, subsidies geworven en interviews verzorgd.

The Imagineers - interactieve platforms met 3D visualisaties (Sneek)

The Imagineers maken verandering in leefomgeving (o.a. nieuwe snelwegen, 
woonwijken, energieparken) inzichtelijk en begrijpbaar voor omwonenden. Met 
online beeldgestuurde platforms kunnen stakeholders de beoogde 
veranderingen bekijken en hun mening geven.

• Senior marketeer Feb'17 - Dec'19
Ik was verantwoordelijk voor de marketing en communicatie: o.a. concept- 
ontwikkeling en strategie, samenwerkingsovereenkomsten met derden, initiatie 
van klantcontact, publicaties op sociale media en eigen websites, en organisatie 
van beurzen. Speciale focus lag op de internationale roll-out van Windplanner: 
online software om de visuele impact van windmolens en zonneparken van alle 
kanten te kunnen bekijken.

Paques - biologische zuiveringsinstallaties voor water en gas (Balk)

Paques ontwikkelt en levert installaties voor de biologische behandeling van 
afvalwater en gas, om te zuiveren en om grondstoffen terug te winnen. Hun 
Biopaq-installaties zetten bijvoorbeeld organische verontreinigingen om naar 
biogas. Met hun technologieën helpen zij industrieën en rioolwaterzuivering 
bedrijven bij het verminderen van hun water- en CO2-voetafdruk.

• Teamlid marketing & communication Nov’15 - Dec’16
Ontwikkeling van marketing strategieën. Ik bereidde de roll-out voor van een 
productinnovatie, verzorgde de organisatie van beurzen, breidde de website uit 
met meerdere talen, en verzorgde promotiefilms, interviews en publicaties.

• Hoofd proposal team Jan’14 - Nov’15
Het proposal team verwerkt de aanvragen van klanten tot overtuigende 
offertes. Ik stuurde het team aan en was verantwoordelijk voor het 
relatiebeheer van het wereldwijde distributeursnetwerk.

• Proposal teamlid Jun’11 - Jan’14
Ik was verantwoordelijk voor offerteaanvragen van klanten uit Nederland, 
Rusland en Oost-Europa (procesontwerp, kostencalculaties, offertes, 
garantiebepalingen en leveringscondities). En ik was accountmanager voor onze 
distributeurs uit deze regio.

• Marketeer Jun’08 - Jun’11
Voorbeelden van mijn projecten: o.a. introductie van een nieuw zuiverings- 
systeem, marktbenadering van een nieuw marktsegment (bio-ethanol), 
klanttevredenheidsonderzoek en ontwikkeling van de nieuwe huisstijl.
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Profiel

Ik ben een snelle denker, 
met een technische 
achtergrond en ruime
werkervaring in marketing.

Duurzaamheid, innovatie en 
energietransitie zijn 
onderwerpen die
mijn grote interesse hebben.

Organisatorisch ben ik sterk, 
ik leg gemakkelijk nieuwe 
contacten en ik kan
complexe zaken duidelijk 
verwoorden. Ik vind het leuk 
om presentaties te houden. 
Verder heb ik een groot 
inlevingsvermogen en een 
aanstekelijk enthousiasme.

Contact



CreatiVita - eigen bedrijf  (Reeuwijk)

• Kunstprojecten Oct’03 - Dec’09
Ik was projecttrekker en artistiek begeleider van creatieve schilderprojecten,
o.a. voor Rode Kruis, ING Bank, KPN en Compass Group.

• Interim projecten Oct’01-Oct’03
Marketing gerelateerde projecten o.a. bij Kluwer en Global Connection.

Douwe Egberts Coffee Systems - koffieautomaten (Utrecht)

• Marketing projectleider Sep’00 - Oct’01
Hier stelde ik het marketingplan op voor een nieuw modulair systeem van
koffiezetautomaten in de buitenshuismarkt (o.a. kwalitatief en kwantitatief
marktonderzoek, aansturen design bureau, communicatie met afnemers).

Douwe Egberts - koffie, thee en andere levensmiddelen (Utrecht)

• Innovation manager Sep’97 - Sep’00
Stimuleren en coördineren van het innovatiebeleid van de koffie- en 
theedivisie. Ik faciliteerde brainstormsessies, hield trendontwikkelingen bij, 
stemde innovatieprojecten en prioriteiten af met de marketing directeuren 
van de Europese werkmaatschappijen.

Procter & Gamble - huishoudelijke producten (Brussels)

• Technical brand manager Jun’95 - Sep’97
Schakel tussen marketing, marktonderzoek en R&D. Ik was verantwoordelijk 
voor product vernieuwing van wasmiddelen in Afrika. Ik stelde kwalitatief en 
kwantitatief marktonderzoek op en vertaalde de conclusies in concepten en 
reclame-claims. Ook analyseerde ik de concurrentie en voerde waar nodig 
oppositie.

• Process engineer Nov’94 - Jun’95
Ik was verantwoordelijk voor procesverbetering van de vloeibare 
wasmiddelen fabrieken in Europa.

Opleiding en training
GMI*Designschool DTP professional 2016 - 2017
Fenedex Export cursus 2012 
RU Groningen Marktgedreven innovatie 2009 
Gordon Effectief communiceren 2004 
CSA Basic en Advanced Selfawareness 2003 
Douwe Egberts Marketing programma 1998 -1999 
Douwe Egberts Presentatietechnieken 1998 
COCD Facilitatie van brainstormsessies 1997 -1998 
COCD Creatief denken  1998 
Procter & Gamble Building consumer understanding 1997
Procter & Gamble Concept development 1996
Procter & Gamble Talking to consumers 1995
TU Delft Scheikundige Technologie 1988 – 1994 
Lorentz Lyceum Gymnasium B 1981 – 1987 

Vaardigheden

Conceptontwikkeling
Brainstorm facilitatie
Overtuigend schrijven
Illustrator, Photoshop, InDesign
Website onderhoud
Klantbehoeften onderzoek

Eigenschappen

Organisatiekracht
Creatief denker
Resultaatgericht
Enthousiasmerend vermogen
Commercieel inzicht
Complexe zaken overzichtelijk 
maken

Talen

Nederlands: vloeiend
Engels: zeer goed  
Frans:  goed
Duits:  redelijk

Sport/hobby

Zeilen, Suppen, Schilderen, 
Ontwerpen van meubels, 
tassen, tuinen etc.

Overig

Vrijwilliger Biologische 
Dorpstuin (‘20 - nu)

Vrijwilliger Warm Heeg - 
platform voor duurzame energie 
(‘19 - nu)

Ondernemingsraad Paques 
(‘09-’12)

Voetbalcoach F-jeugd (‘09-’11)

Vrijwilliger bij logeerhuis Mappa 
Mondo van het Rode Kruis 
(‘02-’08)


