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Noordweg 342  

4333 KH Middelburg 

06 52 06 58 22 

info@nieuwemuze.nl 

www.femkeijsseldijk.nl  

 

blog: www.nieuwemuze.nl  

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/femkeijsseldijk/ 

geboren 30 november 1977 in 's-
Hertogenbosch 

nationaliteit: Nederlandse, burgerlijke staat: 

gehuwd, moeder van drie kinderen (2008, 

2011 en 2013) 

Profiel 

Ingewikkelde vraagstukken? Heerlijk! Als ik mijn denkkracht en creativiteit 
aan het werk mag zetten ben ik op mijn best. Betere vragen stellen en de 

boel goed in kaart brengen blijken vaak al de helft van de oplossing. 

Ik ben communicatief sterk en kan de resultaten van m’n denkwerk ook 
aan anderen overbrengen. Ik ben niet onder de indruk van poeha of 

jargon, uiteindelijk gaat het erom wat je ermee bereikt. Dus maak ik alles 
graag makkelijker, of het nu processen, teksten of bijeenkomsten zijn. Ik 

kan delegeren, maar sta ook graag zelf met de voeten in de modder. 
Daardoor enthousiasmeer ik de mensen om mij heen. 

Je kunt me om een boodschap sturen: ik ben zelfstandig, ondernemend 
en autonoom. Eigenwijs? Soms. Maar geef me de ruimte en ik zorg dat 

gebeurt wat gebeuren moet: daag mij maar uit! 

Opleidingen  

2014-2015 TOP Facilitator bij Centrum voor de Ontwikkeling van 
Creatief Denken (COCD). Een training voor ervaren 

facilitators, die de puntjes op de i heeft gezet wat betreft o.a. 
inzicht in groepsprocessen, eigen faciliteerstijl, diverse 

methodieken. 

1996-2006 Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft (MSc) 

1990-1996 Gymnasium Bernrode, Heeswijk-Dinther 
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Werkervaring 

2007-nu Creatief facilitator (zelfstandig professional) onder de naam 
Nieuwe Muze, vanuit Middelburg. Sessies en workshops maar 

ook advies, sparring-sessies, participatietrajecten en 
trainingen op het gebied van creatief denken, (product-) 

innovatie, marketing, communicatie en visievorming. Lid van 

het innovatieteam van Widea Creatie Consultancy (zie 
widea.nl) en de GroenLinks Academie. 

2010-2015 Bestuursmedewerker GroenLinks Zeeland: het verbinden, 

faciliteren en enthousiasmeren van lokale afdelingen en 
vrijwilligers in Zeeland. 

2010-2015 Hogeschooldocent en workshopleider HZ University of 
Applied Sciences (voorheen: Hogeschool Zeeland) in 

Vlissingen. Vakken: Productontwikkeling en Marketing (2010-
2012, voor studenten Management, Economie en Recht; 

Commerciële Economie; Werktuigbouwkunde), International 
Marketing (2012-2013, Engelstalig, voor studenten van de 

technische minor Commercial Engineer) en Marketing 
Research (idem). Daarnaast nog diverse workshops voor de 

Smart Services Boulevard, met name gericht op creatief 
denken. Bij het lesgeven vond (en vind) ik het belangrijk de 

theorie te vertalen naar aansprekende werkvormen en aan de 
praktijk ontleende opdrachten. 

2007-2010 Kwartiermaker (2007-2009), projectorganisatie (2009) en 
Interim centrum coördinator (2010) Middelburg voor de 

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid. 
Organisatie, planning, netwerken, beheer van financiën, 

werven en trainen van nieuwe medewerkers, fondsenwerving, 
begeleiden van stagiairs en afstudeerders (MBO en HBO), 

bedenken, opzet, coördinatie van activiteiten en uitzetten 
beleid. De stichting organiseert in samenwerking met 

kunstenaars creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren 
in asielzoekerscentra. 

2006-2007 Projectmedewerker COS Zeeland: coördinator van de 
fietscampagne Trappen Scoort (www.trappenscoort.nl) voor 

scholieren en onderzoeksjournalistiek in het kader van het 
SenterNovem programma “Leren voor duurzame 

ontwikkeling”. 

2006 Auteur van lesmateriaal voor middelbare scholieren over 
studievaardigheden, voor Tumult in Amsterdam. 

  

http://www.trappenscoort.nl/
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Nevenactiviteiten 

2016  Onderzoek naar de mogelijkheid om kinderen hun   
  leerkrachten te laten onderwijzen in nieuwsgierigheid, ten  

  behoeve van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). In 
  samenwerking met faculteit Science Education and   

  Communication aan TU Delft. Ik maak deel uit van de KID- 

  group, Kids in Design, een viermaandelijks overleg met  
  onderzoekers uit o.a. Delft, Groningen, Leuven. 

2016  Vanaf maart 2016: organisatie maandelijkse Open   

  Brainstorm. Een leuke avond voor wie zin heeft zich  
  vrijblijvend over een vraagstuk te buigen en ideeën aan te  

  dragen. Ik zorg dat de creativiteit op gang komt en leid het 
  proces. 

2014-2015 Fractieondersteuner voor GroenLinks in Middelburg, lid 
commissie Maatschappelijke Zaken. Ik ondersteunde de fractie 

bij het bepalen van standpunten t.a.v. maatschappelijke 
zaken. 

2013-2014 Coördinator verkiezingscampagnes GroenLinks 

Walcheren: het in overleg vormgeven, aanjagen, bewaken en 

"trouble-shooting" voor de campagnes voor de 
gemeenteraadsverkiezingen (maart 2014) en de verkiezingen 

voor het Europees Parlement (mei 2014) 

2007-2009 Pleegmoeder van pubermeisje. Opvoeden, structuur bieden, 

zelfvertrouwen helpen opbouwen, contact met haar eigen 
familie faciliteren, overleg met Jeugdzorg, pleegzorginstelling 

AZZ (tegenwoordig Juvent) en familie. 

1999-2000 Bestuurslid (voltijd) van de VSSD, de Delftse   

  Studentenvakbond (3500 leden): Ik was secretaris en  
  verantwoordelijk voor studentenhuisvesting, milieu,   

  emancipatie en handicap en studie. 

Vaardigheden 

 Onderzoek 

 Presenteren, schrijven 

 Ontwerpen, organiseren en leiden van creativiteitssessies en 

participatietrajecten 

 Bloggen, LinkedIn 

 Engels mondeling en schriftelijk goed 

 Frans en Duits mondeling en schriftelijk redelijk, begrip goed 

 Rijbewijs B 


