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Adres: Atjehstraat 23b, 9715EG Groningen 
Geboortedatum: 20-12-1980 
Mobiel: 0619715315 
Email: bodewes.jacoline@gmail.com 
 
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/pub/jacolinebodewes/2a/632/26b 
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Profiel 
Ik ben een historica met een passie voor alternatieve vormen van geschiedschrijving zoals: het voorwerp als 

historische bron, documentaires, tentoonstellingen en mondelinge geschiedenis. In een museum voel ik mij 

helemaal thuis. Ik heb ervaring op het gebied van het beschrijven en digitaal registreren van museumcollecties, het 

inrichten van een depot, het uitvoeren van klimaatcontroles en het maken van museale schaderapporten en 

risicoanalyses. Bovendien heb ik goede communicatieve vaardigheden, werk ik goed samen met zowel professionals 

als vrijwilligers en ben ik verantwoordelijk geweest voor het plannen van succesvolle acties, workshops en 

projecten.   

 

Werkervaring 
november 2012 – heden | Medewerker Col lect iebeheer  

Noordelijk Scheepvaartmuseum. 

Als medewerker collectiebeheer ben ik verantwoordelijk voor het beschrijven en het digitaal registreren van 

voorwerpen in Adlib, klimaatanalyse en controle, het rapporteren van schade en het onderhouden van de collectie. 

Ik meegewerkt aan de inrichting van ons nieuwe depot. Ook geef ik uitleg aan het publiek en schrijf ik mee aan 

nieuwe rondleidingen. 

februari 2012 – heden | Informant BelastingTelefoon 
Ministerie van Financiën  

Voor het Ministerie van Financiën begeleid ik mensen van verschillende nationaliteiten, achtergronden en 

opleidingsniveaus bij de aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen van toeslagen en betalingsregelingen. Ik geef 

uitleg over de wet- en regelgeving aangaande de toeslagen en de inkomstenbelasting en werk mee aan 

verbeteringen van de dienstverlening van de BelastingTelefoon en de Belastingdienst. 

januari 2010 -  oktober 2011 | Medewerker Loket Dienst Regelingen  
Ministerie van Economische Zaken 

Bij het Ministerie van Economische Zaken heb ik agrarisch ondernemers begeleid bij het aanvragen van  landbouw-, 

milieu- en innovatiesubsidies. Daarnaast bood ik ondernemers en particulieren ook hulp bij het aanvragen van 

vergunningen voor de import van dierlijke materialen. 

2000 – 2009 | Verschil lende werkzaamheden  
 o.a. medewerker bij Refuge Antiek, datatypiste, caissière, baliemedewerkster. 
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Opleiding 
januari 2014 – heden | Opleiding Col lect iebeheer  

Hout en Meubileringscollege Amsterdam.  Opleiding over het behoud en beheer van museumcollecties, gericht op 

kennis van materialen en hun eigenschappen, gevoeligheden en bewaaromstandigheden, het herkennen van schade, 

het maken van schaderapporten en risicoanalyses en het registreren van museumcollecties. 

september 2006 – augustus 2012 | Master Maatschappeli jke Geschiedenis  

Rijksuniversiteit Groningen.  Diploma behaald. 

Ik ben gespecialiseerd in alternatieve vormen van geschiedschrijving zoals: mondelinge geschiedenis, het voorwerp 

als historische bron, documentaires en tentoonstellingen daarnaast heb ik mij ook gericht op niet-westerse 

geschiedenis en cross-cultural contacts.  

september 2000 – augustus 2006 | Bachelor Geschiedenis 

Rijksuniversiteit Groningen. Diploma behaald. 

 

Talen 
Nederlands: Mondeling en schriftelijk uitstekend. 

Engels: Mondeling en schriftelijk uitstekend. 

Duits: Luisteren goed, spreken matig, lezen goed, schrijven matig. 

Frans: Lezen redelijk, spreken en schrijven matig. 

Computerskills 
Microsoft Office, Adlib, Wordpress,  E-draw, Audacity 

 

Nevenactiviteiten 
In it iat iefnemer en projectleider  

Project Mondelinge Geschiedenis. 

Ik was initiatiefnemer en projectleider van het project Mondelinge Geschiedenis in de Korrewegwijk. Het doel van 

mijn project was dat wijkgenoten elkaar gaan interviewen om zo tot een beter beeld van het verleden en het heden 

van de wijk te komen om zo elkaar en de wijk beter te leren kennen. 

Lid Studentenpanel  
Studium Generale 

Ik bezocht en beoordeelde lezingen georganiseerd door Studium Generale Groningen en brainstormde over 

verbeteringen en nieuwe ideeën voor lezingen samen met de andere leden van het studentenpanel. 

Vicevoorzitter 

Groninger Studentenvakbond 

Ik was verantwoordelijk voor het uitvoeren van de enquête 'Huisvesting Eerstejaars', en de organisatie van de 

daarbij behorende distributie van de uitkomsten en acties. Deze acties zorgden voor veel aandacht van de landelijke 

pers en de gemeenteraad, wat er toe heeft bijgedragen dat de gemeente in samenwerking met de Hanzehogeschool 

en de Rijksuniversiteit Groningen over is gegaan tot het bouwen van tijdelijke studentenwoningen. Voor de 

Commissie Studeren met een Handicap van de Groninger Studentenvakbond heb ik een workshop ontwikkeld en 

gepresenteerd over studeren met een handicap. 

 


