Ingrid Oyevaar
journalist/redacteur
videomaker
projectcoördinator
toeristisch ondernemer

Werkervaring

jan 2011- nu

freelance journalist/videomaker/regisseur
De afgelopen jaren werk ik als freelancer aan uiteenlopende
projecten en producties voor verschillende opdrachtgevers,
zoals:het maken van journalistieke verhalen en fotografie
(o.a. NRC, Bouillon!, Veldpost); e-learning video’s produceren
(Huis voor de Sport Groningen); het geven van workshops
storytelling en mediawijsheid (Hogeland College); opzet,
ontwikkeling, coördinatie en uitvoering multimedia project
(Hogeland in Beeld).
Op dit moment ontwikkel ik als freelance regisseur de
documentaire ‘Het Geheim van Warffum’ (2021) die in productie
is genomen door stichting Beeldlijn in co-productie met
‘Hollandse Helden’.

jan 2015 - nu

eigenaar bed & breakfast ‘Het Dorpslogement’

sept 2013 - jun 2014

communicatiemedewerker
Nederlands Instituut voor Ecologie (KNAW-NIOO)
Taken: het ontwikkelen en uitvoeren van het concept 'Dokter
Ecologie’; het vormgeven en coördineren van een decentrale
redactie binnen de organisatie; het bedenken en uitvoeren
van een serie communicatie-acties; het ondersteunen van
content owners door middel van training en het vervangen
van de webredacteur.

Werkervaring

aug 2011 - dec 2011

communicatiemedewerker
ACB Kenniscentrum voor emancipatie en participatie
Taken: het uitvoeren en bijstellen communicatieplan op basis van
het communicatiebeleid; het coördineren van de totstandkoming
van communicatieproducten; het verzorgen van de interne en
externe communicatie. Daarnaast schreef ik een advies hoe
'nieuwe media' in te zetten in de bestaande organisatie.

jan 2006 - dec 2010

internetredacteur/programmamaker
NCRV
Taken: het verzorgen en actueel houden van websites; het ge
nereren van bezoek door middel van webmarketing; het organiseren en coördineren van crossmediale events en samenwerkingsverbanden en het analyseren van bezoekersaantallen.
Tijdens mijn werk bij de NCRV werd mij een coachingstraject
‘documentaire maken’ aangeboden waardoor ik beginnende
en gevorderde filmmakers kon begeleiden om samen een
documentaire te maken en maakte ik een programma voor
digitale televisie.

jan 2005 - dec 2005

internetredacteur/verslaggever
Radio Nederland Wereldomroep

apr 2004 - jun 2004

scheepsredacteur/kok
Wind Company

jan 2000 - dec 2003

multimedia redacteur
TeleacNOT/RVU

Opleiding
1991 - 1996

HBO
In Holland University of Applied Sciences
Voorlichting, Publiciteit en Informatie
Diploma behaald.

1984 - 1989

HAVO
Jan van Scorel College
Diploma behaald.

Cursussen &
Trainingen
2019

Workshop Mini-documentary
Duckrabbit Film Production and Training

2017

Spaans CEFR A1
Talencentrum, Rijksuniversiteit Groningen

2010

Documentaire maken en Final Cut Pro
NCRV

1990

MHBO Management-assistent
Instituut Schoevers

Voor meer informatie over bijvoorbeeld mijn nevenactiviteiten, vaardigheden en gepubliceerd werk,
zie ook: https://www.linkedin.com/in/oyevaar/

