
Eveline Neeltje Prins (Eef)  
Art Director/Maatschappijmarketeer/Campagne- en projectleider 

PERSONALIA 

geb. datum: 8 maart 1982 Zaanstad 

Zaanstraat 299 1013 SB Amsterdam 

06-48341510 

mail@eefprins.nl 

www.eefprins.nl 

https://nl.linkedin.com/in/enprins 

Werkadres: Studio RAEM 

Bos en Lommerplantsoen 3A 

1055 AA Amsterdam

Actuele werkzaamheden 
- Docent Creative Business, Hogeschool van Amsterdam 
- Campagneadvies Donatiecampagne Bits of Freedom 
- Campagneadvies Nalatenschappen Bits of Freedom 
- Art direction campagne opvolging pension Wongema 
- Art direction en communicatie-advies natuur/evenementen-gebied Landgoed 

Rorik 
- Gastdocent Design Academy  
Afgeronde projecten  
aug 2019 - mrt 2020: Marketing Manager Opera Forward Festival (OFF); 
Nationale Opera & Ballet.  
Verantwoordelijk voor opzet en uitvoer van de publiekscampagne, het vormen en 
aansturen van de benodigde teams (social, content en pers), vormgevingsvisie en 
aansturing vormgever en social media bureau.  

okt- dec 2019: Marketing Manager; Muziekgebouw aan ’t IJ 
Marketingmanagement; in een klein team en met klein budget verantwoordelijk 
voor de sales van verschillende hedendaagse muziek-producties. Van strategie tot 
en met het bestellen van de posters. 

aug 2019: Mede-beheerder Zomerpension; Wongema Groningen 
Soms krijg je de kans om eens heel iets anders te doen en die moet je dan pakken. 
Daarom heb ik met twee vriendinnen een maand een pension beheerd in een klein 
plaatsje in Groningen. Het was geniaal. 

jun 2019: Locatiemanager Horeca Westerkeijn; Terschellings Oerol 
Soms is productieknallen ook heel lekker. De afgelopen twee jaar was ik 
verantwoordelijk voor alle horeca, op- en afbouw en aansturing van o.a. 150 (jonge) 
vrijwilligers op het festivalterrein Westerkeyn. 

mei - dec 2019 mei: Campagneleider Traineeship; Gemeente Amsterdam  
Het creëren en werven van een diverse community van nieuwe trainees voor de 
Gemeente in samenwerking met de huidige groep van trainees. 
 
apr 2019 - juli 2019: Marketing Manager Nationale Opera & Ballet; Nationale 
Opera & Ballet. 
Verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van zes producties. Ontwikkelen 

van marketingplan en -team, visie op creatieve lijn, productie van de middelen en 

aansturing  en bijsturing van de campagne. 

okt 2018 - mrt 2019: Marketing Manager Opera Forward Festival (OFF); 

OPLEIDINGEN EN DIPLOMA’S 

2015 - heden: Coupeuseopleiding, 

Modevakschool Amsterdam  

2008: Master Stadssociologie, UvA 

2006: Master Sociaal Culturele 

Wetenschappen. Beleid, 

Communicatie en Organisatie, Vrije 

Universiteit    

2000: Propedeuse Accountancy, HES, 

Amsterdam
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CERTIFICATEN & INFO 

Nederlands; moedertaal 

Engels; goed (certificaat Regina Coeli/

Nonnen in Vught) 

Gebarentaal; beginnend 

Certificaat Didactiek voor creatieve 

professionals 

Cursus Moderator/dagvoorzitterschap 

Certificaat Sociale Hygiëne 

Heftruckcertificaat 

Rijbewijs & auto

mei 2018 - sept 2018 : Campagneleider Traineeship; Gemeente Amsterdam 

mei 2018 - okt 2018: Campagne-adviseur; Recreatie NoordHolland 
Diverse activiteiten en campagnes ter vermeerdering van bezoek en evenementen 
van twee recreatiegebieden in Noord-Holland. 

jun 2018: Locatiemanager Horeca Westerkeijn; Terschellings Oerol 

jan 2018 - eind mrt 2018: Projectleider campagne; Bits of Freedom  
De leiding van het ontwikkelen, produceren van de landelijke publieks-/multi-
media campagne tegen de ‘sleepwet’ bij het landelijke referendum. I.s.m de 
sleepwet-studenten en Amnesty International. Referdum: gewonnen!  
    
okt 2017 - jun 2019 Docent: naaiworkshops  
jul 2017 - dec 2017: Lead Communications & Campaigns; sQuare  
jun - aug 2017: Senior projectleider; Taalmuseum Leiden  
jun - jul 2017: Programma-adviseur; Fashion for Good  
2015-2019; Zakelijke leiding Wad & Design Festival Schiermonnikoog 

WERKERVARING DIENSTVERBAND 
mei 2016 - mei 2017: Projectmanager; Vandejong Creative Agency  
Aansturen van het team met ontwerpers, schrijvers, producers, fotografen en stagiairs. Video- producties, 
redactie, fotoshoots, budgetbewaking en evaluaties. Een greep uit mijn projecten: Unseen; Photo Fair with a 
Festival Flair: https://unseenamsterdam.com, Let it Grow, incl Let it Grow festival: https://letitgrow.pr.co/nl, The Art 
of Impact (Mondriaanfonds): http://theartofimpact.nl 
 
mrt 2013 - mei 2016: Campagneleider Leden & Donateurs; VPRO  
Aansturing van het team binnen de VPRO en de bijkomende externe partijen voor de uitvoering (en analyse) van 
de multi-mediacampagnes voor alle leden- en donateurs campagnes.  

jun 2012 - mrt 2013: Beleidsmedewerker Relatiebeheer; AMC. 
Eerlijk gezegd; hier was ik niet op mn plek.  

sep 2001 - jun 2012; Natura Artis Magistra; Artis Zoo Amsterdam 
- Projectleider particuliere fondsenwerving (2008-2012)  
- Projectcoördinator Evenementen (2005-2008) 
- Dagmanager Publieksservice & Sales (2003-2008) 
- Medewerker Publieksservice & Sales (2001-2003) 

Tijdens deze dienstverbanden was ik eveneens freelancer en had ik de volgende klussen: 
jul 2010 – jun 2012:  Projectcoördinator Fondsenwerving; Kentalis Amsterdam.  
   & Fondsenwerver Bouwend Nederland, Alkmaar  
sep 2007 – feb 2008:  Projectmedewerker Brede Talentontwikkeling; Dienst Maatschappelijke  
   Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam  
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