
Curriculum Vitae            

  

Personalia 

Naam:  Maria Irene (Jonne) Boesjes 
Adres:   Mariënbornstraat 1d; 3311 XN Dordrecht 
Telefoon:  06 10 552 484  
E-mail:   jonne@bureau-licht.nl  
LinkedIn:  www.linkedin.com/in/JonneBoesjes  
Burgerlijke staat:  gehuwd 

 

Eigenschappen  

Werkt met ziel én zakelijkheid aan het concretiseren en realiseren van ideeën en idealen. Strategisch denker, 

creatief verbinder van mensen, organisaties en activiteiten. Goed gevoel voor politieke en maatschappelijke ver-

houdingen en thema’s. Ziet, versterkt en benut kansen. Motto: op zoek naar de kern. 

 

Opleidingen  

2019 Systemisch organisatieadviseur, Academie voor Systemisch Mensenwerk 

2017  Ambtelijk leiderschap in de stad in verandering, Universiteit Leiden 

2015   Leergang Board Potentials, Nationaal Register te Den Haag  

2009   Senior executive management, De Baak te Noordwijk  

2007   Politicologie, Vrije Universiteit te Amsterdam (doctoraal)  

1993  Communicatie in de non-profit sector, Hogeschool Rotterdam  

1989  HBO-Verpleegkunde, Hogeschool Rotterdam (cum laude)  

1985  V.W.O. Westland Zuid te Vlaardingen  

 

Relevante werkervaring en belangrijkste taken  

Mei 2019 eigenaar bureau LICHT Met bureau LICHT ben ik actief als adviseur en ad interim manager in 

de non profit sector. Ik ben gespecialiseerd in trajecten die gaan over positionering, missie, visie en organisatie-

ontwikkeling. Als interim manager werk ik op (marketing)communicatie- en beleidsafdelingen, als projectleider 

of als kwartiermaker.   

2018 – 2019  Gemeente Rotterdam: afdelingshoofd Kennis, Projecten en Innovatie De afdeling (20 mede-

werkers) zorgt dat de stem van de stad gehoord wordt: het team Verkiezingen organiseert álle verkiezingen in 

Rotterdam en het Kennispunt Participatie en Inspraak zorgt voor vernieuwende, aansprekende activiteiten zoals 

CityLab010, de Burgerjury en Right2Challenge. Met beide teams heb ik een strategische herijking doorlopen en 

vervolgens gefocust op het versterken van efficiëntie en op inclusie-by-design. 

2016 – 2018  Gemeente Rotterdam: hoofd Externe Betrekkingen & Stadhuis Ik ondersteunde het College 

van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam bij het aangaan en onderhouden van relevante relaties in de 

stad, gaf leiding aan 55 medewerkers en was verantwoordelijk voor alle evenementen namens het College en op 

het Stadhuis. Tevens de transitie geleid waarbij gastvrijheid en de strategische doelen van de Gemeente verbon-

den werden, met o.a. nieuwe activiteiten en een nieuwe opzet van bestaande activiteiten.   

2004 – 2016 plv directeur Stichting Oranje Fonds Het Oranje Fonds is het grootste sociale fonds op sociaal 

gebied binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Jaarlijks ondersteunt het fonds 10.000 grote en kleine sociale 

initiatieven om de sociale cohesie en maatschappelijke participatie te bevorderen. Koning en Koningin zijn het 

beschermpaar van het fonds. Gedurende de 12 jaar dat ik hier werkzaam was, was ik intensief in contact met 



een keur aan stakeholders, zoals maatschappelijke pioniers en vrijwilligersorganisaties, goededoelenloterijen, 

media, major donors en leden van de dienst koninklijk huis.    

- Verantwoordelijk voor de strategie, ontwikkeling en uitvoering van zowel de communicatie als de fond-

senwerving voor het Fonds;  

- Het Oranje Fonds startte in 2007 met particuliere fondsenwerving. Inmiddels zijn er ruim 40.000 beta-

lende Vrienden, een structurele samenwerking met grote bedrijven, een collecte en ontvangt het Fonds 

vele giften; 

- Dagelijkse leiding over 15 medewerkers + een kring aan freelance medewerkers;  

- Ruim 200 Koninklijke werkbezoeken en conferenties vorm en inhoud gegeven;   

- NLdoet uitgebouwd tot de grootste vrijwilligersactie van ons land waaraan jaarlijks meer dan 400,000 

mensen meedoen, waaronder veel bedrijven en gemeenten;  

- In 2013 een grote actie rond de troonswisseling geïnitieerd: de zoektocht naar de Oranje Fonds Kroon-

appels. Hiermee zette het Fonds een jaar lang de schijnwerpers zette op de duizenden maatschappelijke 

initiatieven van het Koninkrijk.   

1998 – 2004  hoofd Communicatie en Public Affairs N.V.P.I.  Nederlandse Vereniging van Producenten en 

Importeurs van beeld- en geluidsdragers. De NVPI is de brancheorganisatie voor de muziek-, game- en video-

industrie en heeft ongeveer 120 aangesloten, zowel grote als kleine leden. Het betrof een nieuwe functie. Ik 

maakte deel uit van het MT en was verantwoordelijk voor de strategie en uitvoer public affairs (EU en NL), de 

ledencommunicatie en voor de organisatie van de jaarlijkse Edison gala’s voor pop, klassieke en jazzmuziek. 

Daarnaast was ik 1e woordvoerder voor de industrie in een roerige, politiek gevoelige tijd waarbij de leden grote 

inkomstendalingen kenden.  

1996 – 1998  woordvoerder en manager communicatie N.V.V.E.  Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige 

Euthanasie, Amsterdam. De organisatie kende in deze periode ruim 100.000 leden. Het onderwerp was voort-

durend in de politieke en publieke belangstelling vanwege een wetswijziging. Het betrof een nieuwe functie 

waarbij ik verantwoordelijk was voor het beleid en uitvoer rond communicatie en ledenwerving, de dagelijkse 

(inter)nationale woordvoering en ruim 50 vrijwilligers.   

1994 – 1996  manager, recruiter en internationaal trainer Eurocamp.  Eurocamp is de grootste organisatie 

in Europa op het gebied van kant-en-klare kampeervakanties. Achtereenvolgens gewerkt als manager camping 

(Frankrijk), recruiter (NL/België) en internationaal trainer (UK).  

1989 – 2005 diverse functies als verpleegkundig, zowel full time als parttime en zowel in de eerstelijns gezond-

heidszorg als in ziekenhuizen in Rotterdam en Amsterdam. Van 1996 tot 2005 werkte ik part-time op de Spoed-

eisende Hulp van het Amsterdam Medisch Centrum.  

  

Nevenactiviteiten  

2014 – 2016 bestuurslid Stichting Lokale Fondsen Nederland 
2012 – 2016   Lid Raad van Toezicht ING For Something Better Foundation 
2006 – 2009 bestuurslid Stichting Wonder, burgerinitiatieven 
2000 – 2003 voorzitter jury Edison Klassiek en Edison Jazz 
2000 - 2004 bestuurslid Stichting Auteursrechtmanifestaties 
1987 - 1992 bestuurslid De Jeugdhaven, organisatie voor vakantieactiviteiten in Hoek van Holland   

 

Talenkennis  

Nederlands: moedertaal; Engels: vloeiend in woord en geschrift; Frans: redelijk in woord 


