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Personalia
Naam:
Adres:
Postcode, plaats:
Telefoon:
Email:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:

Marisha Maas
van Lyndenstraat 18
6521 BJ Nijmegen
06 28478946
marishamaas@gmail.com
11-02-1975
Enschede
Nederlandse

Opleidingen
1993-1998:
1988-1993:

WO: Sociale Geografie, Faculteit Beleidswetenschappen, Radboud Universiteit
Nijmegen
VWO, Dominicus College, Nijmegen

Relevante werkervaring
Februari 2014 – april 2014: lay out editing in opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen
[binnen Yabal Works!]
-

Opmaak en redactie van twee wetenschappelijke publicaties (engelstalig; edited books)
conform richtlijnen van de publisher (Ashgate) en Chicago Manual of Style.

December 2013 – april 2014: project coördinator Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya
[binnen Yabal Works!]
-

Opvolging en monitoring van lopende projecten en initiatieven in Nijmegen en Masaya
Aanspreekpunt/contactpersoon voor de stichting
PR/externe communicatie, sociale media, nieuwsbrief, website
Opstellen en (deels) uitvoeren communicatieplan tbv Campagne Amistad, waarbij naast de
stichting een vereniging wordt opgericht die het financiële fundament voor de stichting moet
gaan vormen.

2007 – heden: opzet en ontwikkeling project Y’abal Handicrafts en zelfstandig ondernemerschap
-

-

Eind 2007-begin 2008: verblijf van 5 maanden in Guatemala waarin ik, op vrijwillige basis,
samen met een andere Nederlandse project Y’abal Handicrafts ben opgestart. Dit project
heeft ten doel verschillende groepen vrouwelijke producenten (van weefgoed) tot zelfstandig
opererende coöperaties te organiseren, en een internationale markt voor hun
weefproducten te ontwikkelen. Na terugkeer naar Nederland nauw betrokken bij dit project
gebleven, als contactpersoon, marketeer, en markonderzoeker. Dit resulteerde in:
Juli 2010: registratie eigen eenmanszaak Y’abal Handicrafts Nederland; 18 februari 2011:
lancering webshop www.yabal-shop.com.

-

-

Februari 2013: toevoeging nevenonderneming Yabal Works!, waarbij ik dienstverlenende
activiteiten aan maatschappelijke en duurzame initiatieven aanbied ([web]redactie,
communicatie, project coordinatie)
Referenties: Melissa Wiams (partner in Guatemala), Ad van Heyst (coach tijdens het
opstarten van de eigen onderneming)

2000 – 2011: promotieproject aan de Radboud Universiteit Nijmegen
-

-

Tussen 2000 en 2005 verrichtte ik promotieonderzoek aan de Universiteit van Nijmegen;
onderzoek naar kleinschalig Filippijns ondernemerschap in Nederland. Tbv de
dataverzameling verbleef ik driemaal enkele maanden in de Filippijnen. Zie
http://socgeo.ruhosting.nl/homepages/mm/homepage.html.
Tussen 2005 en 2011 werkte ik, naast andere betrekkingen, aan mijn proefschrift.
17 februari 2011 promoveerde ik op mijn proefschrift Filipino immigrant entrepreneurship in
the Netherlands – Beyond business.
Referentie: Dhr. A. van Naerssen (co-promotor)

2000 – 2005: Junior-docente aan de Radboud Universiteit Nijmegen
-

-

-

Werkzaam binnen de vakgroepen Sociale Geografie (Faculteit Managementwetenschappen)
en Ontwikkelingsstudies (Faculteit Sociale Wetenschappen); met name actief binnen
onderwijs gericht op ontwikkelingsvraagstukken.
Voornaamste werkzaamheden: verzorgen van colleges, begeleiden van werkgroepen en
individuele afstudeerprojecten; ontwikkeling van mastercursus; mondelinge en schriftelijke
tentaminering.
Referentie: Dhr. A. van Naerssen (collega, begeleider)

1999 – 2000: Freelance onderzoek in Nicaragua
-

-

Onderzoek naar de doelgroepparticipatie in een herhuisvestingproject dat opgezet was na
orkaan Mitch, uitgevoerd in opdracht van de donoren. De resultaten van dit onderzoek zijn
weergegeven in het onderzoeksrapport “Woningbouwproject “El Higueral”:
doelgroepparticipatie? Een onderzoek in opdracht van de donoren”
Referentie: Dr. G.J.M.J. Custers (destijds lokale projectcoördinator van de Stedenband
Eindhoven in de gemeente Chinandega, Nicaragua)

Stages en vrijwilligerswerk
Februari 2014 – heden
-

Deelname aan lokale werkgroep Nijmegen Fairtrade Gemeente

Juni 2012 – september 2012: Karretrekster KeepItCleanDay Nijmegen
(http://keepitcleandaynijmegen.wordpress.com/)
-

Voornaamste werkzaamheden: ruchtbaarheid geven aan deze landelijke actiedag
(www.keepitcleanday.nl) en de zwerfafvalproblematiek in het algemeen, en mobilisering tot
deelname. Eigen sociale media opgericht, flink veel aandacht gegenereerd in varia lokale
media (kranten en televisie).

Mei 2012 – heden: vrijwilligerswerk tbv De Tafel van Een (http://www.detafelvaneen.nl)
-

Voornaamste werkzaamheden: tafelbuddy-schap: gedurende 5 weken begeleiding van
tafelgesprekken met 4 tot 5 vrouwen die op zoek zijn naar een nieuwe levensinvulling.

1998 – heden: Vrijwilliger bij Stichting Stedenband Nijmegen Masaya (http://www.ssnm.nl)
-

Lid van de werkgroep Pers en Publiciteit, belast met de redactie van het
stedenbandmagazine El Puente.

1999 – 2000: Vrijwilligerswerk in Nicaragua
-

Deelname aan woningbouw voor Mitch-slachtoffers (1½ maand) in het kader van de
Vriendschapsband Utrecht-Léon. Voorafgaand aan deze activiteiten nauw betrokken bij de
organisatie van deze Bouwbrigade (fondsenwerving, werven deelnemers, organisatie verblijf
ter plaatse).

1998: Stage bij Vereniging Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden, Den Haag
-

Stage bij Vereniging PSO ter beoordeling van verzoeken tot uitzending van
ontwikkelingswerkers (duur: 3 maanden)

1997 – 1998: stage/afstudeeronderzoek in Nicaragua
-

Evaluatieonderzoek van een woningverbeteringsproject in een arme stadswijk van Masaya,
zusterstad van Nijmegen (duur: 5 maanden). Het verslag van dit onderzoek is uitgewerkt als
doctoraalscriptie, getiteld “Een betere huisvesting van de armen in Masaya? Theoretici,
beleidsmakers en bewoners aan het woord”

Aanvullende vaardigheden/Meer informatie
-

Taalvaardigheden:
o Engels: goede beheersing in spreken, schrijven, verstaan, en lezen
o Spaans: basis beheersing in spreken, schrijven, verstaan, en lezen

-

Computervaardigheden:
o Uitgebreide kennis van MS Word en sociale media
o Aardige beheersing van Excel, Publisher, Wordpress, Adobe Photoshop

-

Meer informatie over mijzelf/mijn activiteiten:
o Linkedin-profiel: http://www.linkedin.com/in/marishamaas
o Profiel op Vrouwenindemedia: http://www.vidm.nl/profiel.php?pid=1700
o Twitter: @MarishaMaas

