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Jessica Henneman 

Jessica wil anderen motiveren om succesvol te zijn en hun ambities na te streven. Met een diploma 

Commerciële Economie, master NIMA Marketing-C en de certificaten voor Senior Marketing 

Professional en Senior Communication Professional op zak, begeleidt zij studenten tijdens het 

schrijven van hun scriptie. Jessica heeft een grote affiniteit met online marketing en is ook vraagbaak 

voor andere marketing- en ondernemingsvraagstukken. Sleutelwoorden van haar aanpak zijn: 

gestructureerd, gespecialiseerd, helikopterview, projectmanagement, resultaatgericht, waarborging 

van deadlines en heel belangrijk: plezier.  

 

Vakgebieden van Jessica 

Jessica combineert de functie van Marketing Consultant en Product Owner met 

freelancewerkzaamheden op het gebied van strategische marketingoplossingen voor ondernemers. 

Zij is met reden betrokken bij verschillende ondernemersinitiatieven om haar vakkennis in te zetten. 

Vanuit die ervaring heeft zij vele HBO- en WO-studenten succesvol begeleid op de volgende 

onderwerpen: strategie, marketingstrategie, het schrijven van een marketing- of communicatieplan, 

online marketing, social media, customer journey mapping, business canvas modellen, value 

proposition canvas, positionering, communicatiestrategie, imago- en identiteitsvraagstukken, 

merkstrategie, management, marktonderzoek en toepassing van marketing- en 

communicatiemodellen. 

 

Jessica als scriptiebegeleider 

Als strategisch business marketeer weet Jessica als geen ander hoe je structuur moet aanbrengen in 

complexe vraagstukken om zo resultaatgericht tot een afstudeerscriptie te komen. Ze is 

gespecialiseerd in NIMA Marketing-B en -C scripties en in staat om zowel Nederlands- als Engelstalige 

studenten te begeleiden. “Samen met studenten creëer ik overzicht, zodat zij de hoofd- van de 

bijzaken kunnen onderscheiden en hun planning vasthouden.” Jessica hecht veel waarde aan 

ontwikkeling, wat wordt onderstreept door haar certificaten als Senior Marketing Professional en 

Senior Communication Professional, en voor Google Tag Manager, Google Analytics en Google 

AdWords. Zij zet haar expertise op operationeel en strategisch niveau graag in om studenten op 

plezierige wijze verder te helpen richting een mooie carrière! 

 

Scriptiebegeleiding door Jessica is zowel online als op locatie in Alkmaar, Haarlem en Amsterdam 

mogelijk. 


