
CURRICULUM VITAE

Personalia

Volledige naam : Marya Yaqin
Woonplaats : Ede
Mobiel / Email : (31+) 619497764  / info@maryayaqin.com 
Geslacht : vrouw
Geboortedatum : 24-01-1986
Rijbewijs : Ja
Bereid om te reizen : Ja

Profiel

 Geschoold als Business Analist, maar ook als bestuurskundige en als manager

 Veel kennis aanwezig over projectmanagement, prestatiemanagement, nieuwe business modellen, social 
media, interne- en externe communicatie

 Heb kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelen van applicaties, applicatietrainingen en websites.    Met 
name heb veel ervaring met het in kaart brengen van processen en op basis hiervan functionele ontwerpen 
maken

 Goede kennis van programmeren aanwezig, waaronder HTML, CSS, Joomla en Wordpress

 Bekend met de laatste ontwikkelingen op het gebied van Business Intelligence programma's en andere 
informatiseringssysteem

 Ben op de hoogte over de nieuwste gadgets, opkomende technische ontwikkelingen en innovaties wereldwijd

 Heb ervaring met teamontwikkelingstrajecten, maar ook met marketing en sales

Opleidingen

September 2012 – april 2014 Master in Public Administration
Opleiding: Master Bestuurskunde
Radboud Universiteit Nijmegen
Diploma: behaald

September 2011 – augustus 2012 Pre-Master Public Administration, 
Opleiding: Bachelor of Public Administration
Radboud Universiteit Nijmegen
Diploma: behaald

September 2009 – juli 2011 Bachelor of ICT
Opleiding Bedrijfskundige Informatica (BI)
Hogeschool Utrecht
Diploma: behaald

September 2005 – juli 2009 Bachelor of Business Administration
Opleiding: Management, Economie en Recht (MER)
Hogeschool Utrecht
Diploma: behaald

Januari 2006 – augustus 2006 Aziatische Taalwetenschappen, opleiding Perzische taal en cultuur
Universiteit van Utrecht
Diploma: certificaten van de gevolgde module's behaald

September 2004 - augustus 2006 HBO-Rechten, Hogeschool van Utrecht
Diploma: certificaten van de gevolgde module's behaald

Januari 2004 - maart 2004 Groothandel niveau 4, ROC Utrecht (MBO +, versnelde opleiding) 
Diploma: certificaten van de gevolgde module's behaald

September 2003 - juni 2004 HBO-Schakel, ROC Utrecht
Diploma: behaald (vergelijkbaar als havo – eindniveau)

September 2002 - juni 2003 MBO Secretariaat niveau 2, ROC A12 Ede
Diploma’s: certificaten van de gevolgde module's behaald
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Aanvullende cursussen

2011-2012: Bij De Baak heb circa 100 uur aan trainingen gevolgd, waaronder training presenteren, training 
projectmanagement, training onderhandelen en training omgaan met weerstand.

2009-2011: bij de Hogeschool Utrecht heb ik diverse cursussen gevolgd over Prince2, ITIL, BiSL, UML, MSQL en 
ook over het doen van symulaties, werken met Oracle Design en Cognos (IBM)

Academische activiteiten

 Februari 2013: Deelnemer van een debat binnen het Parlement van Litouwen

 December 2011: Spreker in het Europees Parlement over de problemen rondom diversiteit in Nederland

 Maart 2011: In Barcelona op uitnodiging geweest en bijdrage geleverd aan een congres over Diversiteit 
binnen Europa

 Aan meer dan 50 congressen in Nederland deelgenomen rondom diverse onderwerpen, zoals onderwijs, 
diversiteit, techniek en ondernemerschap.

Publicaties

 2014 – 2015: Interviews bij diverse kranten en TV programma's m.b.t. het Nederlandse 1F-beleid (oa. 
Trouw, Volkskrant, Algemene Dagblad, Gelderlander, Jinek (d.d. 16 januari 2015), EenVandaag, 
OmroepMax, Hart van Nederland)

 2013: Interview bij VeelZijdig over personal branding

 2012: Interview bij JFK Magazine over Het Nieuwe Werken (HNW)

 2011: Interview bij De Baak magazine over verbeteren van organisaties en diversiteit

 2011: Diverse publicaties bij de regionale krant OnsUtrecht m.b.t. hoe Utrecht de beste culturele 
hoofdstad van Europa kan worden

Naast de bovengenoemde publicaties blog ik regelmatig over technologie, internationalisering, marketing en 
nieuwe business modellen. Mijn artikelen en publicaties staan online op www.marya1986.com 

Sterke eigenschappen

Goede communicatieve vaardigheden, ondernemend, geen 9-tot-5-mentaliteit, analytisch en resultaatgericht.  

Talenkennis

Nederlands:   Vloeiend
Engels:   Goed
Russisch:                             Vloeiend

Farsi (Perzisch):                Vloeiend
Afghaans (Dari):           Moedertaal
Pashto:   Basiskennis

Computervaardigheden

HTML, CSS & Joomla (uitstekend)
Javascript  (gemiddeld) 
PHP (gemiddeld)
Wordpress (uitstekend)
Twinfield (gemiddeld)
CRM (goed)
Business Base (goed)

Dreamweaver (goed)
PhotoShop (uitstekend)
Adobe Illustrator (goed)
Word (uitstekend) 
Excel (uitstekend)
PowerPoint (uitstekend)
Access (goed)

FrontPage (goed)
SPSS (goed)
Mind Manager (uitstekend)
Visio (uitstekend)
OTRS (goed)
MS Project (uitstekend)
Oracle Designer (gemiddeld)

Werkervaring

Januari 2015 – heden: Hogeschool Utrecht
Functie: Lid Board of Inspiration
Taken: Als lid van Board of Inspiration (beroepenveld commissie) adviseer ik het management van de bachelor 
opleiding Management, Economie en Recht over de inhoud en kwaliteit van de opleiding in relatie tot het 
werkveld. Gemiddeld besteed ik aan deze functie 1 uur per week. 
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Juni 2009 – heden: Analysecentre
Functie: Directeur Analysecentre
Taken: Via mijn bedrijf verzorg ik workshops, trainingen en gastcolleges over technologie, wereldwijde trends in 
de markt en nieuwe business modellen. Ook geef ik waar nodig aan diverse organisaties ondersteuning op het 
gebied van innovatiemanagement, veranderingsmanagement en invoering van nieuwe businessinnovaties.
Verder heb ik als een zelfstandige tot met heden aan meer dan 500 MKB'ers en managers workshops verzorgd 
over uiteenlopende onderwerpen. Referenties: http://bit.ly/Q7s7Na en http://bit.ly/Q7s7Na 

November 2013 – heden:  D66 Ede
Functie: Websitebeheerder en Social Media manager
Taken: Bij D66 Ede ben ik verantwoordelijk voor contentmanagement op social media en inhoudelijk beheer van 
de website. Aantal uur per week wat ik aan D66 Ede kwijt ben is niet meer dan 2 uur per week.

September 2014 – 1 maart 2015: Stichting1F
Functie: Voorzitter 
Taken: Ik ben verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse coördinatie van de Stichting1F. Daarnaast heb ik  
media te woord gestaan, meegedaan met diverse TV-programma's zoals Jinek, Hart van Nederland, Omroep Max
en EenVandaag. Verder heb ik diverse gesprekken met Tweede Kamerleden gevoerd, vrijwilligers geworven en 
strategie gevormd voor de organisatie. Referenties: www.stichting1f.nl

Januari 2014 – september 2014: Stichting1F
Functie: Bestuurslid 
Taken: Ik heb de website van Stichting1F gemaakt, daarnaast voor content op de website gezorgd en 
meegeschreven aan een tegenrapport dat aangeboden wordt in 2015 aan de Tweede Kamer. 

Augustus 2014 – oktober 2014:  D66 Gelderland
Functie: Regionale coördinator online & communicatie (in verband met verkiezingen Provinciale Staten 2015)
Taken: Als coördinator online & communicatie droeg ik de verantwoordelijk voor de online campagne, 
perscontacten en het creëren van content. 

November 2011 – februari 2013: i-Scored met QlikView
Functie: Mede-eigenaar Business Intelligence programma
Taken: Samen met OneLine Business Intelligence heb ik een programma met behulp van QlikView ontwikkeld, 
waarmee het mogelijk is om de interne- en de externe communicatie op een snelle en effectieve wijze te 
onderzoeken. Mijn kennis over wetenschap en techniek heb ik hiermee samengebracht tot een geheel. Het 
programma is klaar om in de markt gezet te worden, maar door omstandigheden is de samenwerking gestopt.

Maart 2010 – oktober 2011 : Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland (www.svmg.nl)
Functie: Projectleider eMentoring
Taken: Ik heb een website helpen te ontwikkelen om online diverse trainingsmogelijkheden voor jonge 
vluchtelingen mogelijk te maken. Meer informatie en de resultaten: www.ementoring.nl

September 2009 – mei 2011: Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland (www.svmg.nl)
Functie: Regionale Projectleider Diversiteit 
Taken: Ik heb binnen 1,5 jaar meer dan 350 jongeren/allochtonen helpen te werven. Daarnaast heb ik samen met 
deBaak meer dan 600 uur aan trainingen gecoördineerd en georganiseerd om zo de cultuurverandering binnen 
de organisatie succesvol te kunnen realiseren. Ook heb ik de instroom, doorstroom en uitstroom van vrijwilligers 
uit de nieuwe doelgroepen gecoördineerd. Meer Informatie: 
http://www.debaak.nl/artikelen/nieuws/vluchtelingenwerk / http://issuu.com/debaak/docs/unplugged_leadership 

November 2010 – mei 2011: Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland
Functie: Ontwerper en tester van een ERP-programma / HRM-module
Taken: Samen met SVMG met behulp van Open Source Programma Open ERP een HRM-module ontworpen, en 
deze is door VluchtelingenWerk Nederland hierna gemaakt en landelijk in gebruik genomen.

December 2008 – maart 2009: Job Boulevard (www.jobboulevard.nl) 
Functie: Marketing & communicatiemanager (op oproepbasis): 
Taken: Voor Job Boulevard heb ik een ondernemingsplan en een haalbaarheidonderzoek geschreven.
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Juli 2008 - januari 2009: Fin4u (www.fin4u.nl) 
Functie: Junior Projectmanager
Taken: In teamverband heb ik support- en aftersalesprocessen van Fin4u volgens ITIL vorm gegeven. Daarnaast 
heb ik geholpen met het opstellen van een functioneel ontwerp voor een Business Intelligence applicatie (Zippy). 
Ook heb ik een adviesrapport opgesteld over de wijze waarop processen van McDonald’s restaurants Ede en 
Veenendaal geoptimaliseerd konden worden.

Maart 2008 - september 2008: ICT-bedrijf van de Rechterlijke Organisatie (www.ictro.nl) 
Functie: Resource planner
Taken: Ik heb stuurinformatie aan de stafleden van de afdelingen geleverd omtrent de voortgang van de 
projecten. Daarnaast heb ik planningen op jaarbasis voor ieder project gemaakt, en gecontroleerd of er sprake is 
van de allocatieproblemen bij de lopende projecten en zo nodig deze informatie aan de teamhoofden doorgeven.

April 2007 - 1 februari 2008: Twinfield International (www.twinfield.nl)
Functie: marketingassistente
Taken: het uitbreiden van klantenregistratiesysteem; het opstellen van een draaiboek voor het organiseren van 
open dagen; onderzoek gedaan naar klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid; adviesrapport geschreven 
voor het optimaliseren van de bedrijfsprocessen, systeem en de website van Twintield
Juli 2007 - september 2007: Eye Tech Instruments
Functie: Marktonderzoeker (als freelancer)
Taken: Ik heb de buitenlandse markt verkend en in kaart gebracht welke bedrijven optische producten aanbieden. 
Daarnaast heb ik zelf actief contact opgelegd met deze buitenlandse bedrijven en geprobeerd om de producten te
verkopen.

Stages en aanvullende activiteiten

Maart 2013 – augustus 2013: Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Informatiseringsbeleid Rijk
Functie:  Stagiair/onderzoeker
Taken: Ik deed een onderzoek naar de mogelijke verbeteringen van het Rijks ICT Dashboard. Daarnaast heb ik 
beschreven hoe prestatiemanagement binnen de publieke sector kan plaatsvinden en welke strategieën er zijn 
om prestatiemanagement goed vorm te kunnen geven.

Maart 2012 – augustus 2012: Gemeente Hilversum
Functie:  Stagiair/onderzoeker
Taken: Voor Gemeente Hilversum en de regionale rampen- en crisiscommunicatieteam van de regio Gooi & 
Vechtstreek heb ik een onderzoek gedaan naar de rol van de Social Media voor de gemeenten in tijden van crisis.

Maart 2012 – augustus 2012: Radboud University Nijmegen
Functie:  stagiair/onderzoeker
Taken: ik heb mijn pre-master traject afgerond door een onderzoek te doen naar de wederzijdse invloed van 
interne- en externe communicatie binnen de gemeenten.

Februari 2011 – juli 2011: GGD Rotterdam Rijnmond (www.ggd.rotterdam.nl)
Functie:  stagiair/onderzoeker
Taken:  Hierbij heb ik in kaart gebracht welke mogelijke gevolgen sociale media voor de crisiscommunicatie kan 
hebben en hoe GGD RR sociale media kan gebruiken om de burgers te informeren over crises.

Februari 2009 – 1 juli 2009: Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland (www.svmg.nl)
Functie: stagiair/ Adviseur
Taken: Ik heb een verbeterplan geschreven over de wijze waarop interne communicatie (in 28 vestigingen) binnen
SVMG verbeterd kon worden. 
Resultaat: zowel door de opdrachtgever als Hogeschool Utrecht is het onderzoeksrapport en het verbeterplan 
uitstekend bevonden (9 als eindbeoordeling/eindcijfer). 

September 2008 – januari 2009: Burgernet (www.burgernet.nl)
Functie: onderzoekslid rondom BurgerNet 
Taken: In teamverband heb ik een adviesrapport opgesteld voor Burgernet, aan de hand waarvan er kon worden 
besloten aan welke criteria en voorwaarden Burgernet moest voldoen om deze landelijk uit te kunnen rollen.

Februari 2008 – juli 2008: Twinfield International (www.twinfield.nl)  
Taken: In opdracht van Hogeschool Utrecht heb ik in teamverband een adviesrapport voor Twinfield geschreven 
over de wijze waarop kwaliteit van de dienstverlening verbeterd kon worden
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September 2006 - oktober 2006: Ernst & Young
Taken: in opdracht van Hogeschool Utrecht heb ik in teamverband een adviesrapport opgesteld voor het 
managementteam om het informatievoorzieningsproces bij Ernst & Young te kunnen optimaliseren.

Januari 2003 – januari 2005 (op oproepbasis): Vluchtelingenwerk Midden Gelderland (www.svmg.nl) 
Functie: vrijwilliger
Taken: op oproepbasis heb ik kinderen tot met 18 jaar gaan begeleiden

September 2004: Edah (vestiging Utrecht)
Taken: in opdracht van Hogeschool Utrecht heb ik een adviesrapport opgesteld voor Edah, waarin werd 
beschreven hoe Edah op juridische vlak verbeterd kon worden.

Maart 2002 - juni 2002: Vluchtelingenwerk Midden Gelderland
Taken: als stagiaire heb ik diverse administratieve en operationele werkzaamheden uitgevoerd.

Nevenactiviteiten en overige prestaties

Oktober 2013 – 19 maart 2014:  Kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen D66 Ede
Ik deed mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Ede. Helaas heb ik onvoldoende voorkeursstemmen gehaald 
en werd ik niet gekozen.

Februari 2011: ik werd genomineerd als de beste allochtone HBO student van Nederland. De juryrapport kan 
worden bekeken op: http://www.echo-net.nl/echo2009/demo/userfiles/file/JuryrapportECHOAward2011.pdf
Uit het juryrapport: “De voorgedragen studenten zijn allen uitermate talentvol en kenmerken zich door hun 
doorzettingsvermogen, doortastendheid, studieprestaties, bestuurlijk- en organisatietalent en actieve 
maatschappelijke betrokkenheid, zowel binnen als buiten de studie [...]”. 
(John Leerdam, voorzitter ECHO Award jury 2011)

Mei 2010:  Ik heb in 2010 de Aria Award 2010 gewonnen, als de beste ''Young Professional van het jaar 2010''. 
De Aria Award is een nationale motiveringsprijs voor top presterende studenten, mede mogelijk gemaakt door Aria
studentenvereniging & Corporate Business Development ECHO Foundation 
(http://www.echo-net.nl en/of http://www.ariastudents.nl )

September 2009: ik heb een scriptieprijs gewonnen, en werd door Hogeschool Utrecht benoemd als beste 
scriptie-schrijver van het jaar 2009

Maart 2009 – mei 2009: in samenwerking met Cordaid heb ik als activiteitencoördinator een aantal activiteiten 
voor 5 mei georganiseerd, voor ‘’Bevrijdingsdag 2009’’. 

Januari 2008: Mijn projectgroep won een prijs voor het presenteren van de beste salesplan, tijdens een congres 
dat door Hogeschool Utrecht werd aangeboden.

Referenties

Referenties op aanvraag verkrijgbaar. Ook staan aantal referenties online op www.linkedin.com/in/marya1986
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