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NAAM  MARIJNE VAN DER WAL
GEBOREN 24 FEBRUARI 1980
FUNCTIE DIGITALE MEDIA SPECIALIST
STUDEERDE NIEUWE MEDIA & DIGITALE CULTUUR AAN DE 
UNIVERSITEIT VAN UTRECHT 
WOONT IN SCHOONHOVEN
WERKTE ONDER ANDERE VOOR UNILEVER, NUTRICIA, 
MASTERFOODS EN IKEA 
HOBBY’S SCHILDEREN, KOKEN, SPINNING

Loopbaan “Mijn initiële keuze voor de HBO-studie Voeding en 
Diëtetiek kwam voort uit interesse voor voeding en gezondheid. 
Advisering, voorlichting en coachen lag mij goed. Toch ontdekte 
ik tijdens de eerste jaren van mijn loopbaan dat ik mij meer in 
communicatie wilde specialiseren. Daarom koos ik voor de aca-
demische opleiding Communicatie- en Informatiewetenschap-
pen, met aansluitend een master Nieuwe Media en Digitale 
Cultuur. Mijn fascinatie voor communicatie, media, technologie 
en gadgets, die ik altijd al had, kan ik nu professioneel inzetten.”

Eigenschappen “Door anderen word ik als een echte schrijver 
getypeerd. Conceptueel ben ik sterk: door de filosofische insteek 
van mijn MA- diploma is mijn brein als het ware losgemasseerd.  
Mijn werkervaring heb ik opgedaan in grote en kleine bedrijven, 
vooral op commercieel, marketing- en communicatiegebied. 
Daarmee heb ik een goede basis om als  freelancer bedrijven te 
adviseren in online strategie. Hierbij komen mijn analyserend 
vermogen en creativiteit van pas om een merk te versterken. Het 
liefst werk ik  binnen een team aan iets groots en vernieuwends!”

In 10 woorden nieuwsgierig, geïnteresseerd, behulpzaam,  
doorzetter, integer, sociaal, eerlijk, verantwoordelijkheidsgevoel, 
loyaal en humor

Anderen over Marijne  
“Initiatiefrijk, origineel en ambitieus, gaat structureel aan de slag 
en kan zich echt ergens in vastbijten” 
Universiteit Utrecht.

“Kan haar theoretische kennis goed omzetten naar praktisch advies. 
Heeft brede kennis op gebied van social media. Schriftelijk is zij erg 
sterk.”
IKEA Nederland B.V.

“Een betrokken en betrouwbare collega, die haar werkzaamheden 
altijd naar onze volle tevredenheid heeft uitgevoerd”
Hybrid SaaS B.V.

Werkervaring 

oktober 2012 - heden 
Freelancer bij Denkwolk  advisering, onderzoek en ontwerp op het gebied van 
online strategie, creative concepting, social media, DTP en websitebouw. 
Customer Relations medewerker, parttime werk bij IKEA Utrecht 
(in aanvulling op mijn freelancewerk)

september 2011 - 31 augustus 2012 
Communicatiespecialist bij Hybrid SaaS ICT B.V. (cloudbased ERP-software)
intermediair tussen de ontwikkelaars enerzijds en de eindgebruikers anderzijds. 
Interne en externe communicatie. Bewaking productkwaliteit, verbetering van 
gebruikerservaring, training, implementatie bij klanten (B2B) en bedrijfsanalyse 
ter verbetering van de efficiëntie. 

februari 2010 - mei 2010 
Marktonderzoeker bij IKEA Nederland BV (stage) ter ondersteuning van de 12 
Nederlandse IKEA-vestigingen. Onderzoek naar de mogelijkheden van Social 
Media voor IKEA Nederland resulterend in een adviesrapport voor een kick-off 
campagne.

augustus 2006 - augustus 2011 
Verkoopmedewerker bij IKEA Utrecht, parttime baan tijdens fulltime studie 

april 2006 - juni 2006 
Diëtist op de R&D afdeling van Masterfoods (op projectbasis)

oktober 2005 - maart 2006 
Oriëntatieperiode. In deze tijd heb ik gewerkt als uitzendkracht 

maart 2005 - september2005 
Diëtist Customer Care bij Nutricia, voedingskundig advies aan consumenten 
(B2C), service- en  marketingondersteunende taken

januari 2004 - februari 2005 
Health Counselor en onderzoeksassistent bij EMGO (VUmc)  coaching bij 
implementatie gezonde leefstijl bij grote interventiegroep  (op projectbasis)

juni 2003 - december 2003 
Onderzoeksdiëtist bij Unilever Health Institute marketing-     
ondersteuning en innovatie voor producten, concepten en         
bedrijfsstrategieën. Belangrijkste merken: Bertolli, Slim-Fast, Knorr

Opleidingen

2009 - 2011 
Master of Arts (MA) Nieuwe Media en Digitale Cultuur, Universiteit Utrecht   

2006 - 2009 
Bachelor of Arts (BA) Communicatie en Informatiewetenschappen met  minor 
“Filosofie in context”, Universiteit Utrecht

1998 - 2003 
Bachelor of Health Science (BHS) Voeding en Diëtetiek, Haagse Hogeschool

Cursussen en vaardigheden

• Commerciële gespreksvaardigheden (Nutricia 2005)
• Photoshop
• Dreamweaver
• Final Cut Pro
• Organisator en trainer van workshop “Inrichten met licht” (IKEA Utrecht 2011)
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