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LOTTE HEEMAN 
 

Jan Evertsenstraat 128-3 
1056 EJ Amsterdam 
lotte@heeman.nl 
+31 6 14142039 

 
 

Competenties 
• Sociaal intelligent - met inzicht in sociale dynamiek en gevoel voor sfeer kan ik 

communicatielijnen en groepsprocessen stroomlijnen. 
• Energiek - een goed uithoudingsvermogen gecombineerd met een groot 

doorzettingsvermogen resulteren in een grote hoeveelheid energie die lang mee gaat. 
• Betrokken - als ik me ergens voor inzet dan is dat met de volle 100% en een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. 
• Punctueel - mijn arendsoog ontgaat niets. Berekeningen, teksten, afspraken en 

planningen zijn nauwkeurig en volledig. 
 
Werkervaring  
2020–heden Natuurlijk Heeman, eenmanszaak 
• Coaching en aanbod van activiteiten gericht op leefstijlverandering en professionele en 

persoonlijke ontwikkeling. Zie Heeman Coaching 
• Zakelijke adviezen en theaterproductie voor kleine en grote (inter)nationaal werkende 

theatergroepen, zie Natuurlijk Heeman 
 

2020  Vrijwilligerscoördinator Dierenopvang Amsterdam 
Tijdelijke vervanging van de vaste coördinator. Verantwoordelijk voor:  
• Werven, aansturen en tussentijds evalueren van het vrijwilligersbestand van 300+ 

personen, werkzaam op 11 verschillende afdelingen 
• Afstemming binnen de organisatie tussen de vaste medewerkers en de vrijwilligers 
• Waarderingsprogramma’s opzetten en uitvoeren om de betrokkenheid te bevorderen 
• Mede beleid bepalen en uitvoeren als lid van het crisisteam tijdens de coronaperiode 
 

2018–2019 Wereldreis 
Met alleen handbagage, en zonder plan of einddatum, ben ik anderhalf jaar de wereld 
over gereisd, van Cambodja tot Mexico. Ik heb me gelaafd aan de wonderschone natuur, 
fascinerende culturen, prachtige ontmoetingen en leerzame ervaringen. Volgeladen met 
hernieuwde inzichten en kennis ben ik eind 2019 weer neergestreken in Nederland. 

2009–2018 Hoofd Productie, Frascati 
Zakelijk en organisatorisch verantwoordelijk voor het jaarlijks produceren van circa 15 
Frascati Producties, 10 (inter)nationale coproducties, 5 contextprogramma’s / festivals en 
10 reprises / tournees. Voornaamste taken: 
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https://heemancoaching.webnode.nl/
https://heemancoaching.webnode.nl/natuurlijk-heeman/
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• Leidinggeven aan het productieteam (fluctuerend 3-7 productieleiders, aangevuld met 
assistenten en stagiairs) 

• Opstellen en beheren van de jaarbegroting (ca 1,5 miljoen euro) 
• Subsidieaanvragen (financieel) opstellen, indienen en afrekenen 
• Uitvoerende productie van de grotere, meer complexe (co)producties 
• Verkoop en tourneevoorbereiding van Frascati Producties 
• Salarisonderhandelingen met projectmedewerkers 
• Opzetten en uitonderhandelen van (inter)nationale coproducties 
 

2000–2009 Theaterbureau Heeman, eenmanszaak 
• Productieleiding voor 

o theaterfestivals (oa Huis en Festival a/d Werf, Oerol, HF, Antwerpen Open) 
o theatergroepen (oa Dries Verhoeven, Keesen & Co, Vis á Vis) 
o kunstonderwijsinstellingen (oa ArtEZ, AHK) 
o locatieprojecten opera en muziektheater (oa Wereld Muziektheater Festival, 

OPERA-tief, Fort van de Verbeelding) 
• Internationaal coördinator en assistent artistieke leiding Huis en Festival a/d Werf 
• Productioneel opzetten van de nieuwe theaterwerkplaats Generale Oost 
• Zakelijke diensten (oa acquisitie, vriendenstichting opzetten, subsidieaanvragen) 
• Theateropdrachten en rolspeltrainingen voor bedrijfsleven, musea, maatschappelijke  

organisaties (oa Nederlands Openluchtmuseum, COA, Arcadis, Futureconsult) 
• Begeleiding van afstuderende kunstvakstudenten en stagiairs 
• Educatieve projecten op middelbare scholen 
• Vrijwilligerswerving en -begeleiding voor theaterfestivals 
• Figurantenwerving- en begeleiding voor films 
 

1996–2004 Voetbalclub Vitesse & KNVB 
Supportersbegeleiding en -beveiliging als hoofdsteward tijdens uit- en thuiswedstrijden, 
interlands en WK wedstrijden. 
 
Opleiding  
2020-2021 UNLP, post-HBO registeropleiding tot professioneel coach 
2005 HKU, Management Culturele Instellingen: modules Projectmanagement, 

Marketingmanagement en Personeelsmanagement 
1996–2000 Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (ArtEZ), HBO opleiding Docent Drama 
1995–1996 Instituto don Quijote, Salamanca & Granada, studie Spaans 
1988–1995 VWO, Sint Vituscollege Bussum (Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, 

economie I, economie II, wiskunde A) 
 
Cursussen en trainingen 
2019  Mae Hong Son,  cursus voetmassage en Thai massage 
2018–2019  Akamae / Cara Boccieri, co-creating with communities 
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2016 ICM, effectief beïnvloeden 
2015 GGMD voor doven en slechthorenden, gebarentaal training 
2013  DenkProducties, Onweerstaanbaar Leiderschap 
2004  Kunstenaars & Co, projectmanagement voor kunstenaars 
2000  FNV Kiem, Het spel en de knikkers 
2000  GGD / Vitesse / Gelredome, training weerbaarheid en agressie 
1996–1997 KNVB, opleiding stewarding 
1988–1992 JeugdteJAterschool Amsterdam 
 
Vrijwilligerswerk 
2014–2017 Secretaris Vocal Group Be Sharp! 
2009–heden Penningmeester Vereniging van Eigenaren eigen woning 
1998–1999 Bestuursvoorzitter studentenvereniging CREAS, Arnhem 
1992–1994 Als scholier de regie van diverse eerstejaars musicals 
 

Talen 
Nederlands  vloeiend (moedertaal) 
NGT / NmG (gebarentaal) basisvaardigheden 
Engels  vloeiend in schrift en spraak 
Spaans  goed in schrift en spraak 
Frans  redelijk in schrift, goed in spraak 
Duits   basis in schrift en spraak 
 
Interesses 
Kunst, reizen, duiken, hiken, dieren, lezen, zingen, film & documentaire, motorrijden. 
 
Bijzonderheden 
• Afstudeerscriptie: zakelijke leiding vs artistieke leiding – hoe gaan deze functies in de 

praktijk samen als het gaat om het maken van voorstellingen en wat zijn voorwaarden 
voor een gezond artistiek kunstmanagement. 

• Ervaren amateurzanger (lichte muziek), mezzo sopraan. 
• In bezit van rijbewijs A en B. 
 
Referenties 
Op aanvraag 


