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CURRICULUM VITAE 

Personalia  

Naam: Meeske 

Voornamen: Inge José 

Adres: Van Kempenhof 14 

Woonplaats: 7721 WC  Dalfsen 

Telefoon: 06 49428140 

E-mailadres inge@meeskecommunicatie.nl 

Website www.meeskecommunicatie.nl 

Geboortedatum: 28 juni 1973 

Geboorteplaats: Groningen 

Burgerlijke staat: Ongehuwd, moeder van zoon en dochter 

Nationaliteit: Nederlandse 

Rijbewijs: B 

  

Profiel Ik ben een ervaren communicatieprofessional voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven.  

De laatste jaren werk ik met veel plezier aan programma’s en projecten in een politiek-

bestuurlijke omgeving. 

 

Ik houd het graag eenvoudig, ook als het ingewikkeld is. Dat betekent steeds weer terug naar 

de vraag waar het om draait: waarom zijn we hier? En van daaruit opbouwen: een 

omgevingsanalyse, een strategie, een verhaal, een plan, een communicatieproduct. Hierbij 

maak ik regelmatig gebruik van Factor-C, een methodiek voor omgevingsgericht werken.  

 

Daarnaast begeleid ik als scrummaster sinds 2015 teams bij het ‘agile’ samenwerken in 

projecten.  

  

Uitgelicht Programma Omgevingswet 

Om de nieuwe Zwolse gemeenteraad voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet 

(per 1 januari 2021) en zijn nieuwe rol daarin, heb ik in overleg met de griffie een bijeenkomst 

georganiseerd voor raadsleden. Aan de hand van twee realistische cases hebben we de 

bewustwording over wat er gaat veranderen in gang gezet. De bijeenkomst maakte deel uit 

van het inwerkprogramma voor de nieuwe raad en vormde de start van serie bijeenkomsten 

over de nieuwe Omgevingswet, de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.  

Met de collega’s van het ambtelijke programmateam Omgevingswet heb ik een 

stakeholderanalyse uitgevoerd. De opbrengst diende samen met de uitkomsten van interviews 

met betrokkenen als input voor de communicatieaanpak. 

  

 Verkenning windenergie Voorst 

Scania, hogeschool Windesheim en inwonersinitiatief Vereniging Blauwvinger Energie hadden 

een jaar of twee geleden plannen om windmolens te plaatsen en te exploiteren op 

bedrijventerrein Voorst in Zwolle. De gemeente heeft daarop een verkenning uitgevoerd naar 

de mogelijkheden voor windmolens op die plek. Ik heb daarin geadviseerd over de 

omgevingscommunicatie en de communicatie rondom de bestuurlijke besluitvorming.  

>> 
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  Zo heb ik een omgevingsanalyse begeleid aan de hand van de Factor-C-methodiek. Hierbij 

waren zowel beleidsadviseurs van de gemeente als de initiatiefnemers aanwezig. Het heeft 

geholpen de situatie helder te krijgen en tot overeenstemming te komen over de aanpak. 

Het was communicatief een spannend en leerzaam traject, dat maatschappelijk en politiek 

nogal wat heeft losgemaakt. Het heeft er ook voor gezorgd dat het gesprek over de 

duurzaamheidsdoelstellingen van Zwolle op gang is gebracht. 

  

 Positionering en profilering Thomas a Kempis College Zwolle (onderdeel van Landstede) 

Het Thomas a Kempis College, een school voor voortgezet onderwijs, had een paar jaar 

geleden te maken met teruglopende leerlingenaantallen. Mijn opdracht was om de profilering 

van de school eens tegen het licht te houden: kloppen binnen- en buitenkant nog wel? En wat 

is er nodig om de school goed te profileren, met als doel nieuwe aanwas van leerlingen?  

We hebben toen onder mijn begeleiding het verhaal van de school ‘herschreven’ en het 

aanbod en de sterke punten van de school in het licht hiervan opnieuw onder de aandacht 

gebracht. Met als resultaat 30% meer aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar. En de school 

groeit nog steeds. 

Werkervaring  

03/2006 – heden Zelfstandig communicatieadviseur en scrummaster 

  

 Opdrachtgevers o.a.: 

§ Gemeente Zwolle: communicatieadviseur a.i. voor o.a. programma Omgevingswet, 

lokaal en regionaal jeugdbeleid, verkenning windenergie Voorst, programma 

Initiatiefrijk Zwolle, gebiedsontwikkeling Spoorzone en ontwikkelingsprogramma 

Binnenstad | scrummaster voor project Toegankelijke stad (mei 2013 - augustus 

2018) 

§ Bestuursdienst Ommen-Hardenberg: begeleiden scrumtraject team Beleid & 

Gebiedseconomie (november 2017 – januari 2018) 

§ GBLT: communicatie rondom intern veranderingstraject ‘centralisering 

gegevensbeheer’ (okt 2017 – februari 2018) 

§ Landstede/Thomas a Kempis College, Zwolle: herpositionering en profilering school 

voor voortgezet onderwijs, advisering directie, coördineren wervingscampagne 

(september 2013-juli 2014). 

§ Landschap Overijssel: schrijven projectplannen t.b.v. subsidieaanvraag 

bezoekerscentra (augustus 2013) 

§ Isala Zwolle: redactie 100 patiëntenfolders voor de nieuwe website (april-juli 2013) 

§ In Tense Safety Training, Zwolle: advies en coördinatie marketingcommunicatie, 

herpositionering en profilering (2007-2011) 

  

08/1999-01/2004 Communicatieadviseur provincie Overijssel, o.a. voor de beleidsterreinen Ruimte, Wonen, 

Bereikbaarheid, Verkeer en Vervoer en Water en Bodem. 

  

 Voorbeelden van projecten/programma’s waar ik bij betrokken was: wegencategorisering, 

Regiotaxi, combitunnel Nijverdal, waterkering Kampen-Midden, Balgstuw Ramspol, Industrieel 

Erfgoed, polder Mastenbroek, woningbouwprogrammering, Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-

Overijssel 

  

 Belangrijkste werkzaamheden: 

§ adviseren van bestuur, management en medewerkers over communicatie 

§ ontwikkelen van communicatieplannen voor projecten en programma’s, al dan niet met 

samenwerkingspartners, en coördineren uitvoering.  
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06/1998-06/1999 KLM Corporate Information | Communication Officer bij het Program Support Office (PSO) 

  

 Belangrijkste werkzaamheden: 

§ interne profilering Program Support Office d.m.v. bijeenkomsten, presentaties, brochures, 

intranet e.d. 

§ geven van communicatieadvies aan IT-programmamanagers 

  

08/1995-05/1998 KLM Pensioenfondsen | Staffunctionaris Communicatie & Voorlichting 

  

 Belangrijkste werkzaamheden: 

§ ontwikkelen en uitvoeren van communicatiebeleid 

§ productie van schriftelijk voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, pensioenkrant e.d.) 

§ organiseren en geven van trainingen klantgericht corresponderen en klantgerichte 

gespreksvoering 

  

01/1995-06/1995 Stage KLM | Automatiseringsproject ‘Daisy 2’ 

Onderzoek naar knelpunten interne communicatie rond invoering nieuw informatiesysteem 

  

Opleiding  

1992-1996 Rijksuniversiteit Groningen | Bovenbouwstudie Communicatiekunde 

  

1991-1992 Rijksuniversiteit Groningen | Propedeuse Romaanse talen en culturen (Frans) 

  

1985-1991 Carolus Clusius College te Zwolle | Gymnasium 

  

Cursussen en 

opleidingstrajecten 

§ Mastercourse Communicatie Scrum (ScrumCompany, 2015) 

§ Ontwikkelingsjaar haptonomie (Synergos Amersfoort, 2012-2013) 

§ Persoonlijk ontwikkelingsprogramma (Corinor, 2008) 

§ Strategische communicatieadvisering (SRM, 2001) 

§ Persoonlijke effectiviteit als adviseur (PAO, 2000) 

§ Adviesvaardigheden (Vergouwen Overduin, 1999) 

§ Program Management (Twijnstra Gudde, 1998) 

 

Nevenactiviteiten § Vertrouwenspersoon hockeyvereniging MHC Dalfsen (2017-heden) 

§ Lid van de Communicatiewinkel (www.communicatiewinkel.nl), netwerk voor zelfstandige 

senior communicatieadviseurs (2015-2018) 

§ Lid van multidisciplinair netwerk Hanzelab (2013-2016) 

§ Bestuursvoorzitter peuterspeelzalen Dalfsen, Nieuwleusen, Oudleusen (2008-2009) 

 

Hobby’s Paardrijden, yoga, wandelen, muziek 


