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Curriculum Vitae  Miriam H.H. Termeer 
 
 
Persoonsgegevens 
 
Naam Termeer 
Voornamen Miriam Henriëtte Helena 
Adres Kapelpad 17A  
PC en plaats 5688 HS  Oirschot 
Mobiele telefoon 06 - 51 51 33 53 
E-mail miriam.termeer@upcmail.nl 
Geboortedatum 13 november 1961 
Privé samenwonend, 2 volwassen zonen 

 
 
Opleidingen en cursussen  
 
2008 – 2010 Transactionele Analyse in organisaties  
 Groepsdynamisch systeemgericht werken in organisaties 
 
1989 – 2007 Diverse trainingen en cursussen: 

• crisiscommunicatie 

• persgesprekken, interviews voor TV en radio 

• personeelsmanagement, HRM 
 
1987 NGPR-A  diploma Nederlands Genootschap voor PR 
 
1981 – 1985 HBO communicatie  diploma Fontys Hogescholen, Eindhoven 
 
1974 – 1981 VWO  diploma Van der Puttlyceum, Eindhoven 
 
 
 
Werkplekken en functies (uitgebreid op pagina 3 en 4) 
 

2006 – heden Termeer Strategische Denkkracht Zelfstandig 

2012 – 2014 Gemeente Steenbergen Interim Wethouder  

2002 – 2006 Gemeente Oirschot Wethouder  

1989 – 2004 Diverse communicatiebureaus  Directeur/mede-eigenaar 

1985 – 1989 ABAB Hoofd marketing en PR 
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Maatschappelijke functies 
 
2018 – heden Initiator Dementienetwerk Oirschot die tot doel heeft stelselmatig actief te 

zijn voor een dementievriendelijke gemeenschap. 
 
2018 – heden Adviseur bij het Ondernemersklankbord t.b.v. bedrijven in het MKB. 
 
2016 – heden Medeoprichter en voorzitter van Oirschot Zorgt, een 

samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met 
informele zorg en die (hoofdzakelijk) werken met vrijwilligers.  

 
2015 – heden Interviewer en schrijver van goed nieuws artikelen in het plaatselijke huis-

aan-huisblad over mensen die vrijwillig actief zijn in het belang van 
anderen.  

 
2010 – heden Medeoprichter en bestuurder van de Stichting Van Onderen!, een initiatief 

van burgers voor burgers die tot doel heeft de leefbaarheid, 
zelfredzaamheid en de zorg voor elkaar te bevorderen.  

 
2010 – 2016 Diverse functies binnen VVD in Brabant  

Lid van de provinciale Scoutingcommissie (scouting van politieke talenten). 
Penningmeester campagneteam Provinciale Statenverkiezingen Brabant. 
Lid kandidaatstellingscommissie Provinciale Statenverkiezingen Brabant. 
Lid begeleidingscommissie Brabantse Master Class                  
Lid van de kandidaatstellingscommissie gemeenteraadsverkiezingen 
Eindhoven. 

 
2011 – 2013 Adviseur van de coöperatieve vereniging ‘buitensport verenigingen 

Oirschot’ in het samenwerken tussen de bestuurders en het gezamenlijke 
onderzoek naar de mogelijkheden van privatisering. 

 
2011 – 2012 Vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. 
 
2010 – 2013 Penningmeester van de NVTA, de Nederlandse Vereniging voor 

Transactionele Analyse.  
 
2006 – 2010 Voorzitter van de Stichting Bonte Avonden Oirschot, die jaarlijks een groot 

cultureel festijn organiseert  op een semiprofessionele wijze. 
 
1994 – 2008 Diverse functies binnen de VVD afdeling Oirschot 

Bestuurslid en voorzitter  
 Fractievoorzitter en lid van de gemeenteraad  
 
1976 – 1994 Vrijwilliger, commissielid en bestuurslid bij diverse (sport)verenigingen in 

Oirschot. 
 
 
Hobby’s wandelen, tennissen, bridgen, studeren, lezen. 
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Uitgebreide beschrijving relevante werkervaring   
 
2006 – heden  
Zelfstandig strategisch adviseur, coach, projectleider en (interim)manager 
 
Actuele projecten 

• Kartrekker De Groene Stoker, een online platform waar alle informatie te vinden is over 
hout als energiebron en hoe deze op een juiste en milieuvriendelijke manier vrij te maken. 

• Directeur bij Harrie Leenders Haardkachels waarbij mijn verantwoordelijkheid ligt op het 
terrein van de bedrijfsvoering (inkoop, verkoop, logistiek, productie, financiën en 
algemeen management). 

• Coachen van een aantal zelfstandig ondernemers, managers en bestuurders. 

• Advisering van de Nederlandse Haarden en Kachelbranche en Stichting Haard en 
Rookkanalen, de vereniging van Nederlandse fabrikanten en importeurs. 

 
Relevante ervaring in mijn carrière 

• Interim marketing manager (2007-2010) bij een groothandelsbedrijf in duurzame 
consumentengoederen. De belangrijkste activiteiten waren het professionaliseren van de 
marketing- en communicatieactiviteiten en de afdeling product management: 
o Schrijven van een strategisch marketing- en communicatieplan. 
o Ontwikkelen van nieuwe communicatiemiddelen en stelselmatig uitgeven van 

nieuwsbrieven, persartikelen, organisatie van (huis)beurzen, ontvangsten etc. 
o Leiding geven aan product management. 

 

• Formulemanager in de badkamer Retail (2008-2011). Professionaliseren van de formule, 
bestaande uit: 
o Schrijven van strategisch beleidsplan voor de formule. 
o Management van de formule, bestaande uit onder andere: werven van nieuwe 

formuledeelnemers, stimuleren van actieve deelname van de deelnemers, 
ontwikkelen gezamenlijke marketing- en communicatieactiviteiten zoals uitgave van 
een jaarlijks magazine, radioreclame, actiemodellen ontwikkelen. 

o Opzetten en later uitvoeren van gezamenlijk inkoopbeleid, bestaande uit 
onderhandelingen met internationale fabrikanten, samenstellen product/markt- 
combinaties etc. 
 

• Marketing- en communicatieadviseur en -uitvoerder van een samenwerkingsverband van 
zelfstandig ondernemers in de motorbranche (1999-2004). Denk hierbij concreet aan: 
o Ontwikkelen van marketing- en salesacties, incl. alle bijbehorende 

communicatiemiddelen, in store promoties, direct mail, advertenties etc. 
o Uitgave van een driemaandelijks nationaal magazine, inclusief alle contacten met 

auteurs, fotografen, fabrikanten etc. 
o Bezoeken van individuele deelnemers en deze stimuleren tot actieve deelname, 

stelselmatig gebruik van de geboden hulpmiddelen etc. 
 

• Marketing- en communicatieadviseur en -uitvoerder van diverse accountantsorganisaties 
met 15 tot 40 vestigingen (1985-1999). Veelal dezelfde activiteiten als hierboven 
beschreven, zowel als extern adviseur, als interim als hoofd van een interne afdeling. 
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September 2012 –  april 2014  
 
Wethouder gemeente Steenbergen  
Financiën, Bedrijfsvoering, Economische Zaken, Recreatie  & Toerisme,  
Eigendommen & Beheer 
 
Als bestuurder o.a. verantwoordelijk voor: 
• een bezuinigingstraject, dat is gerealiseerd op basis van een kerntakendiscussie met 

behulp van scenarioplanning, resulterend in een sluitende meerjarenraming (voor het 
eerst in 16 jaar); 

• de effectuering van bezuinigingen bij gemeenschapshuizen en sportverenigingen; 
• privatisering van de exploitatie van een gemeentelijke sporthal; 
• initiëren van een onderzoek naar de haalbaarheid van privatisering van verenigingen als 

middel om kosten te verminderen; 
• intensivering ambtelijke samenwerking met twee buurgemeenten; 
• ontwikkelen, exploiteren en aanbesteden van de exploitatie van de stadshaven. 
• (door)ontwikkeling MFA, AFC Dinteloord, industrieterreinen, gemeentelijk vastgoed. 
  
 
maart 2002 – mei 2006  
 
Wethouder gemeente Oirschot 
Personeel & Organisatie, Financiën, Economische Zaken en Handhaving  
Als bestuurder verantwoordelijk voor organisatie-ontwikkelingstraject (120 FTE), opzet en 
uitvoering van handhavingsbeleid en -unit, grondige herijking van het financiële beleid én de 
realisatie van talloze grote en middelgrote projecten op het gebied van infrastructuur, 
privatisering sportcomplexen etc. 
 
Als portefeuillehouder P&O en Financiën heb ik – samen met mijn collega’s – de 
intergemeentelijke samenwerking in de Kempen mede vormgegeven. Met name heb ik me 
ingezet voor een gezamenlijke inzet op P&O (harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en 
carrièrekansen). 
 
 
1985 – 2004 Eigenaar/directeur en  

hoofd Marketing & Communicatie 
 
Gedurende de eerste periode van mijn carrière ben ik vooral actief geweest als mede-eigenaar 
en directeur van diverse communicatieadviesbureaus. Mijn focus lag op het adviseren van 
klanten, het schrijven van adviezen en plannen, het organiseren van activiteiten én op alle 
zakelijke aspecten van het ondernemerschap.  
 
Ik heb in al die jaren vooral veel gedaan op het gebied van (formule)management, het 
bedienen van coöperatieve verenigingen, samenwerkingsverbanden, landelijke koepels en in 
de begeleiding en advisering van professionals in een managementfunctie.  
 
Voor diverse klanten en voor de eigen bureaus gaf ik in deze functies rechtstreeks leiding aan 
groepen mensen tot 17 medewerkers. 

 


