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projectcoördinator
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Wat ik doe
Mijn liefde voor taal en mijn grote nieuwsgierigheid maken dat ik mijn werk van nature ontzettend
leuk vind. Mensen ontmoeten, interviewen en hun verhaal vertalen naar prettig leesbare tekst, is
wat ik graag doe. Daarnaast vind ik het mooi om complexe materie te doorgronden en deze
toegankelijk te maken voor een specifieke doelgroep. Ik schrijf voor overheden, organisaties en
bedrijven in verschillende branches. Ook de coördinatie van een project is bij mij in goede handen. In
de dagelijkse praktijk geef ik ook geregeld communicatieadvies, omdat dit in het verlengde ligt van
mijn schrijfwerk en ik hier goed over mee kan denken.
Ik schrijf voor print en voor online media. Omdat ik meer wilde leren over schrijven voor het web,
SEO en het werken met een CMS, had ik een tijdje een eigen webwinkel. Op die manier kreeg ik
directe feedback van bezoekers en klanten in de vorm van hits, likes en bestellingen. Ook leerde ik in
de praktijk hoe ik hoog kon scoren in de zoekmachines. Waardevolle ervaring die ik nu goed kan
inzetten in de schrijfprojecten voor mijn klanten.
Hoe ik werk
Ondernemend, enthousiast, betrouwbaar, betrokken en creatief: dat is hoe mensen mij omschrijven.
Nauwkeurig werken en afspraken nakomen vind ik belangrijk. Ik werk graag in teamverband, maar
kan ook prima zelfstandig aan de slag.
Mijn specialisatie
Ik heb veel ervaring met schrijven voor gemeentes, organisaties in de sectoren zorg, onderwijs en ict.
Ook schrijf ik geregeld over vastgoed, toerisme, horeca en culinaire thema’s. Ik specialiseer niet in
een bepaalde branche. Mijn specialisatie ligt op het vlak van schrijven en (online) communicatie.
Klanten waarderen mijn heldere schrijfstijl en vinden het sterk dat ik hun doelstelling op een prettige
manier in de tekst weet te verwerken. Ik schrijf dus commercieel, zonder dat het op reclame lijkt. En
ik schrijf informatief, zonder dat het belerend wordt.
Een greep uit mijn klantenbestand
Onderwijs
ThiemeMeulenhoff, Noordhoff Uitgevers, Vives (vakblad over vernieuwing in het
onderwijs), SURF
Zorg
Platform Integrale Vroeghulp, Laurens, PreventZorg
Overheid
Gemeente Den Haag, Gemeente Soest, Gemeente Maarssen, Politieacademie,
Belastingdienst (detachering afdeling Bedrijfsjournalistiek)

ICT
Toerisme
Culinair/Food
Vastgoed

SURF, SynthesHis (vakblad over huisarts en automatisering)
NBTC Holland Marketing
SVO vakopleiding food, Casa Foresta, Louder
De Langen & van den Berg, Kavel Vastgoed

Werkervaring
2005 - heden
Manintveld Tekst & Ontwerp
Tekstschrijver/(web)redacteur
Redactionele werkzaamheden en projectcoördinatie
2000 - 2007
Taalent Tekstschrijvers
Tekstschrijver/(web)redacteur)/projectcoördinator
Schrijven en coördineren van tekstproducties voor zeer uiteenlopende communicatiemiddelen, zoals
websites, personeelsbladen, jaarverslagen, relatiemagazines, advertenties, banners, speeches (voor
wethouders) en brochures. Aansturen van freelance tekstschrijvers, fotografen en vormgevers.
1998 - 2000
Novella Congres & Projecten
Projectcoördinator
Bij Novella heb ik de afdeling ‘Congres & Projecten’ opgezet. Deze afdeling organiseert symposia,
meerdaagse nascholingen voor huisartsen en specialisten, sociale programma’s en incentives.
1997 - 1998
Misión Imposible
Ik liep stage bij dit PR-bureau in Madrid dat de PR voor grote, internationale modehuizen verzorgt en
ondersteunde de medewerkers bij diverse werkzaamheden op het vlak van communicatie, PR,
marketing en evenementenorganisatie.
Studie
Hogere Europese Beroepen Opleiding, richting Communicatie/Management, te Den Haag
Universidad Complutense te Madrid, halfjaar uitwisseling
Université Blaise Pascal te Clermont Ferrand, twee semesters Franse taal en cultuur
Cursussen en trainingen
Verkoop en Acquisitie, Mansal trainingen
Management, Mansal trainingen
Copywriting, Hogeschool Utrecht
Het interview, Frénk van der Linden
Webinars over schrijven voor het web, Aartjan van Erkel
Digitale fotografie, OP12 Paul Ruks

