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Via mijn Curriculum Vitae geef ik een overzicht van mijn ervaring en ontwikkeling. Op mijn 
linkedin profiel staan referenties van mensen met wie ik heb samengewerkt. Zij waarderen mij om 
mijn frisse input, zelfstandigheid en resultaat gerichtheid. Mogelijk kan ik uw organisatie van 
dienst zijn.   
 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Mariëlle Schipperen MSc 
Woonachtig:  Nijkerk 
E-mail:    marielle@healthworx.nl   
Telefoon:  0645072276 
Twitter:   @MSchipperen 
Linkedin:  http://www.linkedin.com/in/marielleschipperen 
Geboren:  24 januari 1983  
 
Werkervaring 
2012- heden   Healthworx Consultancy 
Vanuit Healthworx werk ik in de flexibele schil van GGD’en, zorg- en welzijnsorganisaties aan projecten 
die gaan over positieve gezondheid. Vaak heb ik de rol van projectcoördinator of adviseur. Het leggen van 
verbindingen met diverse (lokale) organisaties is altijd een belangrijk onderdeel van mijn werk.  
Opdrachten   -De Bibliotheek Nijkerk: coördinator Project Begrijpelijke Gezondheidsinformatie (2017) 

-PositiefNijkerk (samenwerking tussen gezondheidscentra, welzijnswerk, gemeente 
Nijkerk en bibliotheek): coördinator verdiepingsbijeenkomsten voor professionals rondom 
positieve gezondheid (2015-2016) 
-Dienst Gezondheid en Jeugd zhz (GGD): gezondheidsbevorderaar en gezonde school 
adviseur (2015-2016) 
-Sigma Welzijn Nijkerk: coördinator week tegen eenzaamheid en projectmedewerker 
seniorenbeurs, analyse resultaten preventief huisbezoek (2015-2016) 
-GGD IJsselland: lokale facilitator project We Love Eating Deventer over gezond samen 
eten (2014-2015) 
-GGD Gooi & Vechtstreek: coördinator LEF campagne over jongeren en verantwoord 
alcoholgebruik (2014, 2015) 
-Gemeente Almere: projectcoördinator WE CAN Young, een project rondom seksuele  

  weerbaarheid en grenzen in relaties (2013-2014)  
-Philadelphia zorg: projectleider zorginnovatie projecten o.a. beeldhorloge en zorg op 
afstand (2012-2014) 

    
2010 – 2012   Gezondheidsinstituut NIGZ 
Functie: Projectmedewerker (beëindigd wegens faillissement)  
Beschrijving taken: Training ontwikkeld en uitgevoerd rondom integraal gezondheidsbeleid, 
projectmedewerker bij diverse internationale projecten rondom versterking Health Promotion werkveld. 
 
2008 – 2010   Agis Zorgverzekeringen  
Functie: Adviseur kwaliteit  
Beschrijving taken: Vanuit Agis verantwoordelijk voor het kwaliteitsonderdeel patiënten ervaringen in de 
zorg (CQ-index), integratie hiervan in de zorginkoop en adviseur bij inkoop fysiotherapie.  
 
2006 -  2008   GGD Gooi & Vechtstreek 
Functie: Medewerker gezondheidsbevordering (tijdelijke contracten)  
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Meetup Public Health 
Sinds 2014 organiseer ik aantal keer per jaar de meetup Public Health. Een informeel samenzijn van 
diverse professionals uit het werkveld van Publieke Gezondheid. Naast het netwerkmoment is er een 
spreker voor een inhoudelijke injectie bijv. over Positieve Gezondheid (Chantal Walg), Scrum (Scrum 
Company), Quantified Self (diverse GGD’en), Persona’s (Kocha / Movisie). 
 
 
Ontwikkeling 
2017  Beelden werken - NSPOH 
2016  Beter bereiken van je doelgroep middels Entertainment Education - NSPOH 
2016  Masterclass Inzicht in invloed – Bureau Zuidema 
2014  Business course – Utrechtse Ondernemers Academie 
2013  Vitaliteitsadviseur – Sonnevelt opleidingen 
2012  Workshop Schrijven - Consonante Communicatie 
2011  Didactische vaardigheden 1 - Vergouwen Overduin 
2010  Commerciële vaardigheden – Krauthammer International  
2010  Prince II foundation –iSES  
2009  Inzicht in invloed - Bureau Zuidema 
2009  Projectmanagement - NCOI 
2007  Effectief schrijven - IPD opleidingen 
 
 
Opleidingen  
2005 tot 2006  Master Gezondheidswetenschappen Preventie en Volksgezondheid 
   Vrije Universiteit te Amsterdam 
 
2003 tot 2005     Bachelor Algemene Gezondheidswetenschappen 
   Vrije Universiteit te Amsterdam 
 
2000 tot 2003  Fysiotherapie  

Avans Hogeschool te Breda 
 
1995 tot 2000  Havo  

Markenhage College te Breda 
 
 
Mariëlle Privé  
Met mijn vriend en twee kinderen mag ik genieten in ons huis met een heerlijke tuin. Door yoga en 
hardlopen zorg ik dat ik lichamelijk en mentaal fit blijf. Sinds ik in Nijkerk woon, doe ik 
vrijwilligerswerk. Dat zorgt ervoor dat ik me meer verbonden voel met mijn woonplaats. In 2011-2015 
was ik cursuscoördinator bij de volksuniversiteit en seniorenvoorlichter bij het welzijnswerk. Sinds 2017 
ben ik lid van de oudercommissie van de kinderopvang organisatie Prokino en secretaris bij het bestuur 
van Pro21 (PRO21 is de progressieve lokale partij in de gemeente Nijkerk. Gevormd door Partij van de 
Arbeid, GroenLinks en D66.)  


