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PROFIEL
Universiteit student en
ondernemer, die hardwerkend,
leergierig en oplossingsgericht
is. Ik word enthousiast van
nieuwe uitdagingen, nieuwe
kansen en mensen met
dezelfde passie en drive.
Daarnaast communicatief,
sociaal en gedreven. Mijn
interesse ligt vooral in conflict
studies, marketing,
antropologie en marketing &
(web)design

PERSOONLIJKE
INFORMATIE
Haven 28A
2312MJ, Leiden
+31 6 13 29 76 06
maureenvisscher@hotmail.com
08-04-1996
Nederlandse

EDUCATIE
2017-2019 Leiden University, Leiden
Master International Relations
Global Conflict in the Modern Era
A history of the United Nations
The Arab-Israeli Conflict in the Public Sphere

2016-2017 Utrecht University, Utrecht
Minor Conflict Studies / minor Cultural Diversity
Conflict Analysis
Identity, Boundaries and Violence
Culture, Violence, Trauma and Death
Religion, Media and Popular Culture

2014-2017 Wageningen University and Research Centre
Bachelor International Development Studies
Law, Governance and Policy
International Policies and Institutions
Globalization in a historical perspective
Sociology, anthropology and developmental economics
Major: (strategical) communication, technology and policy
Field practical research in rural Ireland

2013-2014 Windesheim University of Applied Sciences
Propedeuse International Business & Languages
International Business and Languages is een voltijd opleiding met
zowel economische- en bedrijfsvakken als talen vakken. De talen
zijn zakelijk Spaans, Engels en Frans. Andere vakken zijn in
management, recht, financiën, marketing, distributie en export.

2008-2013 Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle
Middelbare school, Economics and society

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/ma
ureenvisscher

EXTRA EDUCATIE
Behaalde certificaten
Basisprincipes van Online Marketing - Google Certificering
Mathematics VWO certificaat

Onderzoeksvaardigheden
Data Analysis
Schrijven
Interviews
Marketing
Talen

SPSS, kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek
Onderzoeksartikelen, literatuuronderzoek, essays
Participerende observatie
HTML, CSS, JavaScript, Jquery, SEO

Rijbewijzen
B en AM
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WEB DESIGN & MARKETING PROFESSIONAL

WERKERVARING
Online marketing specialist - Communigators
2019-present
Een gretig bureau voor communicatie advies, brand activatie (FMCG), online communicatie, graphic design, online
social/seo en corporate identity. We werken voor MKB en corporates in zowel B2B als B2C in zeer uiteenlopende
branches.

Web design specialist en online (blog) schrijver - Blijwin
2019-present
Blijwin organiseert kinder disco's door heel Nederland. Als de marketing specialist van Blijwin ben ik verantwoordelijk
voor het schrijven van blogs, zorgen dat de website up-to-date blijft en het onderhoud van de website. Daarnaast ben ik
verantwoordelijk voor het verbeteren van het UX/UI design en ondersteun ik de social media marketing en andere
activiteiten betreffende (online) marketing.

Congres assistent
2019-present
Bij het Leids Congres Bureau ondersteun ik de congresmanagers bij de logistieke organisatie en uitvoerende
werkzaamheden van congressen. Mijn prioriteit ligt vooral in het ontwikkelen en onderhouden van de websites van de
verschillende congressen. Op de congressen zelf ben ik aanwezig als hostess.

Digitaal marketing Bureau - Maureen Visscher
2019-present
Maureen Visscher is een digitaal marketing bedrijf gericht op ZZP en het MKB en gespecialiseerd in het ontwerpen en
bouwen van websites en het creëren van bedrijfsidentiteiten. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in UX/UI design en
alles wat bij online marketing komt kijken.

UX/UI design en web specialist - Workfanatics
2018-present
Heb je een evenement, marketing campagne of een promotie? En wil je snel extra aandacht daarvoor. WorkFanatics
maakt voor jouw onderneming binnen 24 uur je content voor social, web en ads. Daarnaast ondersteunen wij ook
langdurig bij grote projecten, wat vooral mijn prioriteit is als UX/UI specialist. Kortom: wij zijn de digitale en flexibele schil
rondom je onderneming waar je niet meer zonder kan.

Bijles en ondersteuning (sociaal werk)
2018-huidig
Werkend voor een familie met een gehandicapte jongen die speciale hulp en zorg nodig heeft. Hij heeft (o.a.) een zware
vorm van autisme, leerachterstand en Gilles de la Tourette. Ik ondersteun dit gezin door het geven van bijles,
huishoudelijke hulp en andere praktische ondersteuning.
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Interviewer face-to-face Schiphol Airport
2016-2018
Mobiel Centre Marktonderzoek is gespecialiseerd in het verzamelen en verwerken van data. Als interviewer face-to-face
deed ik interviews in zowel Engels als Nederlands. Deze interviews vonden plaats op verschillende locaties zoals bij de
vertrekhal, aankomsthal of Schiphol Plaza. Daarnaast nam ik (wachttijd) metingen af bij check-in balies en bij de
paspoortcontroles.

Trainer (NJR: Nationale JeugdRaad)
2015-2017
In opdracht van verschillende bedrijven, scholen en universiteiten heb ik jongeren, scholieren en volwassenen getraind
over uiteenlopende onderwerpen zoals leiderschap, empowerment en communicatievaardigheden. Samen met andere
trainers met een passie voor werken met jongeren uit elke laag van de maatschappij, Mijn missie is het helpen van
mensen en in het bijzonder jongeren om een rolmodel te worden voor de directe omgeving en voor de samenleving in
het geheel.

Administrative assistant at Gerrit & Ebbers Administrations
2012-2015
Gerrit & Ebbers is gespecialiseerd in administratie voor het MKB en inkomstenbelastingen voor private individuelen.
Daarnaast hebben zij meerdere contracten met andere specialisten op het gebied van hypotheken, pensioenen en
verzekeringen. Mijn rol was het ondersteunen van het werk van Gerrit & Ebbers door bijvoorbeeld het invoeren van
belastingteruggave en praktische ondersteuning door het opnemen van de telefoon, het organiseren van de
administratie en het inscannen van formulieren.

Sales department at the local supermarket (Albert Heijn)
2011-2015

EXTRA CURRICULAIR
Voorzitter & oprichter Stichting JohnStrijd
2018-heden
Stichting JohnStrijd geeft en zorgt voor gezinnen die te maken hebben met kanker en extra kosten als gevolg van
behandelingen en medicijnen. Wij gaan voor kwaliteit van leven, op elk mogelijke manier. Naast alle zorgen, angst en
verdriet, hebben deze gezinnen vaak ook te maken met oplopende kosten en verminderde inkomsten. Daarom is
opgegven geen optie, ondanks dat de zorgverzekaars vaak niet mee willen werken. Er zijn behandelingen mogelijk om
het leven van kankerpatiënten te verlengen maar in Nederland zijn er te veel protocollen en teveel andere belangen. Dat
is waar JohnStrijd voor staat en voor vecht.

Patient advocate - Inspire2live
2018-heden
Het verbinden van patienten, onderzoekers en behandelaars in het gevecht tegen kanker. Ons doel is om kanker onder
controle te krijgen en mensen inspireren dat het mogelijk is om een gelukkig en gezond leven te lijden ondanks kanker i
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Bestuurslid en case manager - Opereren Zonder Snijden
2014-heden
Opereren zonder snijden is een netwerk van patiënten, artsen en wetenschappers dat de best passende behandeling van
kanker wil bieden. Een behandeling die de kans op overleven vergroot en de kwaliteit van leven verbetert. Wij hebben
ervaren dat ‘opereren zonder snijden’ een uitstekende effectieve behandeling van kanker is, die de overleving verlengt of
in specifieke gevallen zelfs volledige genezing biedt, met behoud van de kwaliteit van leven. Daarom willen wij patiënten
de eerste keus bieden op het gebied van deze behandelingen. Dat doen wij door patiënten via onze website rechtstreeks
in contact te brengen met een team van behandelaars uit universitaire ziekenhuizen en enkele gespecialiseerde
algemene centra die kennis hebben van en ervaring hebben met deze innovatieve methodes. We creëren daarmee een
unieke plek voor patiënten die zoeken naar een betrouwbare behandeling van kanker waarbij de kwaliteit van leven
voorop staat.

Vrijwillig Relatiebeheerder Edukans
2014-heden
Het Going Global programma is een kennisuitwisseling tussen leerlingen en docenten van middelbare scholen in
ontwikkelingslanden. Op deze manier worden onderwijsproblemen op een indringende manier aangekaart. Als voorzitter
van de relatiebeheerders ben ik verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten op middelbare scholen, de
acquisitie van nieuwe scholen en projecten en sollicitaties afnemen voor het selecteren van nieuwe deelnemers. Verder
geef ik workshop over het werk van Edukans in Afrikaanse landen en maak ik in samenwerking met mijn collega's nieuwe
workshops. Over het algemeen help ik met het creëren en ontwikkelen van bewustwording op middelbare scholen over
het nut van onderwijs en help ik studenten en docenten met fundraising voor Edukans.

Begeleider Going Global Malawi (Lilongwe Rural East)
2017-2018
Samen met 3 andere begeleiders heb ik een Going Global groep (32 deelnemers, 11 dagen) begeleid op een reis naar
Malwi. In samenwerking met de Education expertise Development Foundation (EEDF) en de Girls Empowerment
Network (GENET) hebben we gewerkt aan het verbeteren van onderwijs in de omliggende gebieden rondom Lilongwe.
Het studenten programma was gefocust op het verbeteren van zogenoemde "Life Skills" en het recht van kwetsbare en
achtergestelde vrouwen in het algemeen.

Verenigde Naties jongeren werkgroep naar de Algemene Vergadering
2015-2017
Onderdeel van de VN Jongeren van de Nationale JeugdRaad (NJR) die als doel heeft om bewustzijn te creëren bij
jongeren over internationale politiek en VN gerelateerde onderwerpen en om de Nederlandse jeugd te
vertegenwoordigen op een internationaal niveau. De werkgroep geeft workshops en organiseert projecten en
evenementen over onderwerpen zoals de Sustainable Development Goals, kinderrechten, gender gelijkheid,
vluchtelingen en meer.

Volunteer Ilula Orphan Program (Tanzania)
2013-2014
Gewerkt als vrijwilliger bij het centrum van het Ilula Orphan Program (IOP). IOP is een christelijke niet-gouvernementele
organisatie die de meest kwetsbare kinderen in ruraal Tanzania probeert te helpen. Het is een community-based service
organisatie dat het leven van kinderen en hun families veranderd. Het Ilula gebied heeft te maken met meerdere gevaren
van armoede waaronder HIV/AIDS en watertekort. IOP gebruikt educatie en empowerment als de manier om deze
uitdagingen te confronteren. De focus van mijn tijd daar was het samenbrengen van de financiële steun van
internationale sponsoren en donoren met de locale expertise van de vele toegewijde Tanzaniaanse medewerkers en
vrijwilligers. Daarnaast heb ik geholpen met het ontwikkelen van workshops, helpen met de ontwikkeling van de lokale
bibliotheek en ondersteuning bij de dagelijkse routine.
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International Volunteer at Khaya projects
2012-2013
Khaya is Zuid-Afrikaanse organisatie dat samenwerkt met (onder andere) Izizwe Projects. Dit is een non-profit organisatie
met als doel het helpen van de community van de Walmer Township in Port Elizebeth door het creëren van partnerships
met groepen uit de community. De missie is het revitaliseren van de community georiënteerde organisatie in de
township en door het coördineren van het vakantieprogramma en naschoolse activiteiten.

Vriendschap met jongere met beperking
2013-2015
Best Buddies is een vriendschap programma voor sociale participatie voor jongeren met een beperking.

Deelnemer Going Global Uganda (Lira regio)
2011-2012
Met het Edukans project heb ik met een groep van leerlingen verschillende basisscholen in de regio en hebben gewerkt
aan verbetering van onderwijs doormiddel van sporten. Belangrijkste onderwerpen waren vrouwenemancipatie,
HIV/AIDS, tienerzwangerschappen, vroege schoolverlaters en de betrokkenheid van ouders.

HOBBIES
Sport
Vrijwilligerswerk
Reizen
Lezen
Webdesign

Hardlopen, voetbal, hockey, fitness, duiken
Humanitaire hulp, mensenrechten, onderwijs, milieu

Haven 28A
2312MJ, Leiden
+31 6 13 29 76 06
maureenvisscher@hotmail.com
08-04-1996
Nederlandse

https://www.linkedin.com/in/ma
ureenvisscher

4/4
5/5

