
Curriculum Vitae 
 

 
 
Personalia:  
Naam:   Tessa Reijnders 
Adres:   Willem Alexanderlaan 21 
Postcode en plaats: 6131 JL Sittard 
Mobiel:    06 - 10202779 
E-mail:    tessa@tessareijnders.com 

 Geboortedatum: 10-07-1983 
  

 
Werkervaring: 
 
2011 – heden Cultureel Projectburo Tessa Reijnders 
 Eigenaar: Cultureel Projectburo Tessa Reijnders biedt oplossingen voor 

culturele instellingen en overheden op het gebied van project- en 
eventmanagement, communicatie, beleid, subsidie- en fondsenwerving, 
educatie en onderzoek. www.tessareijnders.com  
 

2016 – 2017 Toon Thuis: belevingsexpo over het leven en werk van Toon Hermans 
Conservator & vrijwilligerscoördinator: samenstellen expo, randactiviteiten, 
managen dagelijkse gang van zaken en aansturen van de vrijwilligers. 

 
2015 - 2016 De Domijnen 

Medewerker Marketing & Communicatie: het verzorgen van PR, marketing en 
communicatie van de diverse onderdelen en projecten binnen De Domijnen. 
O.a. communicatie museum en schouwburg, Baro(c)kfestival, opzet en 
redactie De Domijnenkrant en social media. 
 

2015 Werkgroep BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en 
Communicatie rondom project Ligne) 
Projectleider Bouwen met LEGO®-stenen: het organiseren van een 
binnenstedelijk evenement rondom de Dag van de Bouw bij nieuwbouwproject 
Ligne, bestaande uit LEGO®bouwplaatsen verspreid over het centrum van 
Sittard en een LEGO®-expo van Dirk Denoyelle. 
 

2014 Euregionaal Historisch Centrum  
Coördinator Projectweek 70 jaar bevrijding Sittard: het schrijven van het 
projectplan, subsidie- en fondsenwerving en het coördineren van de 
activiteiten in overleg met de deelnemende middelbare scholen. 

2014 – heden deCompanen 
Mede-eigenaar: op verrassende wijze brengen deCompanen het verhaal, de 
genen en wetenswaardigheden van Sittard samen in één beleving 
(thematische stadswandelingen, lezingen, workshops en kinderfeestjes). 

2012 – 2014 Stichting Centrummanagement Sittard-Geleen 
 Projectleider Window of Opportunity: organisatie van een kunstproject in 

leegstaande (winkel)panden in het centrum van Sittard, waarbij lichtobjecten 
(zowel kunst als design) in de etalages worden geplaatst. 

 
2012 – 2016 Barokensemble AD MOSAM 

Hoofd communicatie: het schrijven van teksten voor uiteenlopende 
communicatie-uitingen on- en offline, vormgeving- en drukwerkbegeleiding, 
communicatiebeleid, het up to date houden van de website en social media, 
en het onderhouden van contacten met de pers. 
 

mailto:tessa@tessareijnders.com
http://www.tessareijnders.com/


  
Gemeente Sittard-Geleen 

2016, 2017 Organisator Vrijwilligersweekend: het ontwikkelen en uitvoeren van de 
vrijwilligerswaardering in de gemeente Sittard-Geleen: een weekend 
boordevol sportieve, culturele en recreatieve activiteiten voor vrijwilligers 
 

2015 Projectondersteuner Duurzame Accommodaties: als lid van het projectteam 
toewerken naar een toekomstvisie voor maatschappelijke accommodaties in 
2025.  
  

2014, 2015 Uitgever Wiesn Zeitung Oktoberfeest Sittard: het tijdens het Oktoberfeest 
Sittard uitgeven van de dagelijkse digitale festivalkrant, met nieuwtjes, het 
programma, het weer, tips etc. 
 

2013 – heden Mede-organisator Wèntjerdruim: het ontwikkelen en coördineren van het 
culturele programma van Wèntjerdruim, subsidiewerving en het samenstellen 
van het programmaboekje. 
 

2011 – heden Mede-organisator Sint Rosa Festival: het ontwikkelen en coördineren van het 
culturele programma van het Sint Rosa Festival en het samenstellen van het 
programmaboekje. 

  
2011 – 2014 Beleidsmedewerker stadsdeelmanagement: ondersteuning bij het ontwikkelen 

en schrijven van de Leefbaarheidagenda 2025, stadsdeelprogramma’s 2013-
2016, stadsdeeljaarplannen en het verwerken van aanvragen voor 
leefbaarheidprojecten en het organiseren van de werkateliers leefbaarheid.  
 

2011 - 2013 Interim beleidsmedewerker talentontwikkeling: inhoudelijk verantwoordelijke 
en budgetbeheerder talentontwikkeling. 

 
2008 – 2011 Junior beleidsadviseur cultuur: ondersteuning bij het ontwikkelen en schrijven 

van een nieuw cultuurbeleid en uitvoeringsprogramma’s voor het culturele 
veld, ondersteuning bij Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 en het 
organiseren van cultuurdebatten. 

 
 Museum Het Domein  
2014 Projectcoördinator ft. (featuring): het schrijven van het projectplan en 

inhoudelijke teksten ter voorbereiding van PR en marketing, subsidie- en 
fondsenwerving en het coördineren van de activiteiten in overleg met de 
deelnemende instellingen. 
 

2013 Projectondersteuning Secret City Sittard-Geleen: het schrijven van het 
projectplan en inhoudelijke teksten ter voorbereiding van PR en marketing, 
subsidie- en fondsenwerving en de coördinatie van het Secret City 
billboardproject. 

 
2009 – 2010 Conservator Stedelijke Historie van de tentoonstelling Typisch Toon, over 

multi-talent Toon Hermans. 
 
2008 Curator Hedendaagse Kunst van de tentoonstelling ‘Red Oktoberfest’ van 

Arno Coenen. 
 
2007 - 2008 Medewerker Public Relations: het schrijven van wervende en informatieve 

teksten voor de website en het updaten hiervan, het schrijven / voeren van 
redactie met betrekking tot zaalteksten, de nieuwsbrief en andere 
communicatie uitingen en verantwoordelijk voor de museumwinkel en 
webshop. 

 
2004 – 2008 Freelance educatief medewerker: het geven van rondleidingen en het 

begeleiden van workshops 



 
Stichting Kunstdagen Wittem 

2013 – 2015 Hoofd communicatie: het schrijven van wervende en informatieve teksten voor 
uiteenlopende communicatie-uitingen on- en offline, verantwoordelijk voor het 
communicatiebeleid, het up to date houden van de social media, het opstellen 
van de persberichten en het onderhouden van contacten met de pers. 
 

2004 – 2008, 2012 Organisator educatief programma voor basisscholen en middelbare scholen. 
 
2005 – 2006  Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht 
 Gastdocent Vakdidactiek en organisator van Kommetje Kunst op de ABKM 
 
2005 Glaspaleis Heerlen 
 Coördinator Educatie project Broken Glass en organisator Monument Cultuur  
 
2005 - 2008 Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen 
 Freelance medewerker museumpedagogische dienst 
 
 
Bestuurservaring: 
 
2013 – 2015  Stichting De Salon, Kunst uit Sittard-Geleen 

Secretaris: interne en externe communicatie en tentoonstellingsconcept 
 
Publicaties: 
 
 
2011   Humor met een zachte ‘g’. Sjaele zeiver, laammaekerie, kolder en 

buuttereednen. Een publicatie ter gelegenheid van Park Kolderiek 2011 in 
samenwerking met VIA2018. 

 
2010   Typisch Toon, over multitalent Toon Hermans. Catalogus bij de tentoonstelling 

Typisch Toon in Museum Het Domein. 
 
2008     Snuffelen aan olfactieve kunst. Geurkunst in geuren en kleuren, kM, 65,  
   p. 17-19 
 
 
Opleidingen: 
 
2005 – 2010  Universiteit Maastricht 
   Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, bachelor in 2008 
    

Researchmaster Cultures of Arts, Science and Technology, master in 2010 
Afstudeerscriptie: ‘De doorsnee cabaretist is teveel wijsneus en te weinig 
feestneus’. Toon Hermans, a popular entertainer in the Dutch decade of social 
theatre envolvement. 

 
2001 – 2005  Academie Beeldende Kunst Maastricht 

Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving, diploma in 2005 
 
1995 – 2001  Gymnasium Trevianum Scholengroep Sittard, diploma in 2001  
 
 
 
Talen:  
 
Nederlands (moedertaal), Engels (uitstekend), Duits (goed), Frans (redelijk) 


