Curriculum Vitae
Persoonlijke gegevens
naam

Wil Tiemes

adres

Klembergerweg 12
7214 BL Epse

telefoon

06–23456 110

e-mail

wil.tiemes@upcmail.nl

website
e-mail

www.wiltiemes.nl
info@wiltiemes.nl

Korte typering
Zelfstandige, hands-on professional die kunst tracht te ontsluiten voor een breed publiek. Doet dit
door met onderwerpkeuze en voorbeelden aan te sluiten bij de belevingswereld van de betreffende
doelgroep. Brengt een verdiepingsslag aan door de kunst in een historische context te plaatsen. Is
no-nonsense resultaatgericht. Neemt initiatief, krijgt mensen in beweging en is een teamplayer.

Competenties
Daadkrachtig en resultaatgericht, kartrekker, ziet snel grote lijnen, toegewijd, innovatief,
vindingrijk, doorzetter, veerkrachtig, bruggenbouwer…

Opleiding
Universiteit
MO

Universiteit Utrecht, drs. in kunstgeschiedenis

2000-2004

Universiteit Utrecht, drs. in geschiedenis

1989-1992

e

Arnhem, geschiedenis A+B+1 graad onderwijsbevoegdheid

Beroepsopleiding Schoevers, secretaresse opleiding

1979-1987
1973-1974

Trainingen
Professional Selling Course – Unichema Gouda

1996

uitgeroepen tot primus inter pares door collega’s
Total Quality – Unichema Gouda

1997

Talenkennis
Nederlands

moedertaal

Engels

uitstekend

Duits

uitstekend

Frans

redelijk
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Publicaties
‘Opvallende onopvallendheid’; bezig met artikel, dat al als pdf op mijn website staat
Onderzoek voor en schrijven van lemmata voor het digitaal vrouwenlexicon, in boekvorm
uitgegeven 2013 door Els Kloek ‘1001 vrouwen’ met vijf bijdragen van mij:






2013

Anna van Oranje
Maria Elisabeth van den Bergh
Maria van Reighersberch, opdrachtgeefster van een praalgraf
Henriette Catharina van Oranje, vorstin
Maria van Oranje, prinses

Zeven bijdragen aan het digitale vrouwenlexicon met - naast de bovengenoemde vrouwen –
 Anna van Ewsum, opdrachtgeefster van een praalgraf
 Josina Walburgis, opdrachtgeefster van een praalgraf

2013

‘Een contract is (g)een contract, het praalgraf van Herman Frederik van den Bergh en Josina
Walburgis in Maastricht’, De Maasgouw, tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en
oudheidkunde, jaargang 125, 2006, 2, 42-49.

2006

Werkervaring
Sinds afronding van mijn opleiding kunstgeschiedenis heb ik een continue stroom cursussen,
lezingen en rondleidingen gerealiseerd; zie ook wiltiemes.nl

Free lance
Geschiedenis van de Westerse architectuur; cursus + 2
stadswandelingen

HOVO Amersfoort

2015

Piet Mondriaan en Mark Rothko; lezing

Pluspunt Gorssel

2015

Piet Mondriaan en Mark Rothko; lezing

Gorssel bibliotheken

2015

Michelangelo en Rembrandt: het moment kiezen; lezing

Kunstkring Hamaland

2015

Art Nouveau - Jugendstil; lezing

Stadsgilde Zutphen

2014

Buitenplaatsen en hun bewoners - de kunst van het
buitenleven; cursus + rondleiding Singraven

HOVO Doetinchem

2014

Buitenplaatsen en hun bewoners - de kunst van het
buitenleven; cursus + rondleiding Singraven

Bibliotheek Twello

2014

Franse koningen en de 'uitvinding van de goede smaak', cursus

HOVO Deventer

2014

Franse koningen en de 'uitvinding van de goede smaak', cursus

HOVO Zwolle

2014

WO I en schilderkunst, de artistieke ontwikkeling van schilders
en beeldhouwers die ook opeens in een oorlog terecht
kwamen; lezing

Olst, Olster Huus

2014

WO I en schilderkunst, de artistieke ontwikkeling van schilders
en beeldhouwers die ook opeens in een oorlog terecht
kwamen; lezing

Pluspunt Gorssel

2014

Eregalerij Rijksmuseum Amsterdam; rondleiding

Oranjevereniging
Zutphen

2014

Rembrandt, lezing

Rotary Deventer

2014

Eregalerij Rijksmuseum Amsterdam; rondleiding

Rotary Deventer

2014

Geschiedenis van de Westerse architectuur; cursus + 2
stadswandelingen

HOVO Deventer

2014

WO I en schilderkunst, de artistieke ontwikkeling van schilders
en beeldhouwers die ook opeens in een oorlog terecht
kwamen; cursus

HOVO Oldenzaal

2014
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WO I en schilderkunst, de artistieke ontwikkeling van schilders
en beeldhouwers die ook opeens in een oorlog terecht
kwamen; cursus

HOVO Deventer

2014

WO I en architectuur en (weder)opbouw; cursus

HOVO Deventer

2014

WO I en architectuur en (weder)opbouw; cursus

HOVO Oldenzaal

2014

Frank Lloyd Wright: inspiratiebron voor Knuttel e.a.; lezing

VVAO Deventer

2014

Buitenplaatsen en hun bewoners - de kunst van het
buitenleven; cursus + rondleiding Singraven

HOVO Oldenzaal

2013

Inleiding tot de beeldhouwkunst; cursus

HOVO Oldenzaal

2013

Buitenplaatsen en hun bewoners - de kunst van het
buitenleven; cursus + rondleiding Singraven

HOVO Doetinchem

2013

Vroegmoderne architectuur

HOVO Deventer

2012

Buitenplaatsen en hun bewoners - de kunst van het
buitenleven; cursus + rondleiding Singraven

HOVO Deventer

2012

Gastvrouw en coördinator van de kunstkring Hamaland

VVAO Deventer en
Zutphen

Inleiding tot de beeldhouwkunst; cursus

HOVO Zwolle

2011

Geschiedenis van de architectuur; cursus

HOVO Deventer

2011

Hollandse meesters; cursus

HOVO Deventer

2010

Inleiding tot de beeldhouwkunst; cursus

HOVO Deventer

2009

Betrokken bij het opzetten van Stichting Culturele Impuls
Deventer

regio Deventer

2009-heden

Bijdragen aan het project GoudAzoekers, een
samenwerkingsverband tussen scholen, het archief, het
museum en bibliotheek om de geschiedenis, cultuur en kunst
van Gouda over te brengen aan groep acht leerlingen

scholen Gouda

2004-2009

Stageonderzoek naar de verzamelaar en schilder Paul
Arntzenius aldaar

museum GoudA

Verzorgen van stadswandelingen (waarbij de steden en
Antwerpen, Utrecht en Zwolle in voorbereiding zijn)

Gouda, Deventer,
Apeldoorn, Amersfoort

Gastvrouw; geven van specifieke rondleidingen aan groepen
schoolkinderen en volwassenen van allerlei leeftijden en
nationaliteiten

museum GoudA

2012-heden

2003
2000-heden
2000-2009

In dienstverband
Senior verkoper binnendienst

Uniqema/ICI

1995-2002

Verantwoordelijkheid voor 200 klanten uit Benelux en
Scandinavië met een omzet van € 55 miljoen/jr.
Diverse functies

Unichema Emmerich

1974-1995







Verkoper buitendienst: verantwoordelijk voor verkoop van oleochemicals in Polen, Hongarije,
Zwitserland, Oostenrijk en Scandinavië
Verkoper binnendienst
Office manager verkoopafdeling
Office manager laboratorium
Secretaresse technische afdeling, technisch directeur en CEO

Interesses
Runnen van een Bed & Breakfast B&B Tiemes, roeien in dubbel2, roei instructeur,
volleybal, joggen, sociale en culturele activiteiten met man, familie en vrienden.
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