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Profiel 

Inzetbaar als allround (web)redacteur en als medior
contentmaker.

Competenties 
Creatief, zelfstandige teamspeler, pragmatisch, analytisch,
resultaatgericht, kritisch en constructief.

Drijfveren 
Ik ga graag op pad om nieuwe kennis en ervaring op te doen en
om hier inspirerende verhalen over te maken.
En ik draag graag bij aan een betere wereld waarin mensen
gelijke kansen krijgen. 

Werkervaring 

juni 2021 – heden Online redacteur
Gemeente Haarlemmermeer (tijdelijk contract)

 Schrijven en redigeren van teksten ten behoeve van de online 
dienstverlening.

 Analyse webstatistieken en zoekmachine-optimalisatie (seo).

mei 2019 – heden Freelancewerk 
voor verschillende opdrachtgevers:

 Favas Net, int. platform ruimtelijke ordening
 Publivision Fotografie 
 Webbureau Est Digital 
 Trade Commission of Peru
 Van Vieren, onderzoeks- en adviesbureau

mei 2012 – april 2019 Webredacteur / communicatieadviseur
    Gemeente Amsterdam

Op basis van tijdelijke contracten heb ik - met uitzondering van enkele maanden 
waarin ik werkzoekend was - achtereenvolgens gewerkt voor de afdelingen P&O, 
ICT-IV, het Communicatiebureau, Amsterdam Zuidas en het Scholingsbureau. De 
volgende taken en rollen heb ik vervuld:  

 Redactionele bijdragen (podcasts, tekst, foto’s en video) voor website, 
intranet en social media. 

 Contentmanagement, incl. opstellen en beheren van contentkalender.
 Advies gericht op verbeteren content (seo) en structuur intranet.
 Themaredacteur Kennis & Beleid bij de centrale intranetredactie.
 Beheerder socialmedia.
 Communicatie-advies (methodiek Factor C).
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 Projectmedewerker ‘van 35 intranetten naar 1 intranet op basis van 
toptaken’.

 Analyse webstatistieken.
 Eindredactie en verzending van diverse nieuwsbrieven.
 Trainer schrijven voor het web.

2011 – 2012 Telemarketeer / freelance tekstschrijver 
Bureau Beet in Haarlem en webbureau Kees in Leiden.

 Voor Oxfam Novib het midden- en kleinbedrijf benaderd t.b.v. sponsoring van 
een project gericht op microfinanciering. 

 Vakinhoudelijke artikelen geschreven voor webwerkers (o.a. op 
Frankwatching.com).

2010 – 2011 (Eind)redacteur
Gemeente Amsterdam 

 Eindredacteur bij de kennisbank ten behoeve van het gemeentelijk call center 
(14 020) en van Amsterdam.nl. 

 (Eind-)redacteur intranet ‘facilitaire management’ en ‘dienstverlening’.

2008 – 2010 Medewerker Communicatie & Marketing   
bloedbank Sanquin, Amsterdam.

 Webredacteur & beheerder, inclusief de Engelstalige website.
 Begeleiding ontwikkeling visie ‘Sanquin Online’.
 Campagnes (mee) bedacht en uitgevoerd t.b.v. donorwerving en 

donorbehoud.
 (Hoofd)redacteur van het personeelsblad (maandelijkse oplage 3000).
 Redactionele bijdragen voor online en voor print.

1995 – 2008 Medewerker Communicatie & Marketing 
FNV Bouw, Woerden.

 Redactionele bijdragen voor online en voor print.
 Eindredacteur FNVBouw Magazine (tweewekelijkse oplage 140 000).
 Hoofdredacteur van het personeelsblad.
 Hoofdredacteur van het opinieblad voor vrijwilligers.
 Begeleiding externe producties zoals congreskranten, flyers en fotoboek.
 Campagnes (mee) bedacht en uitgevoerd t.b.v. ledenwerving en ledenbehoud

1989- 1995 Redacteur
VVDM (vakbond dienstplichtige militairen), Utrecht.

1989- 1995 Freelance journalist

 Publicaties in Elseviers Weekblad, de Volkskrant, Trouw, De Journalist, HN-
magazine.

 Bureauredactie ‘Van gewest tot gewest’ (NOS televisie) en 'Met het oog op 
morgen'  (NOS Radio).
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Cursussen en opleidingen

 Cursussen, o.a: 
◦ Video: regie, productie, interview, script schrijven.
◦ Persoonlijke ontwikkeling (NLP, Lichaamswerk).
◦ Communicatiemethodiek Factor C.
◦ Online marketing.
◦ Crossmediale communicatie.

 School voor de Journalistiek (HBO); differentiaties Televisie, Fotografie en 
Internationale Ontwikkelingen; diploma in 1990.

 Lerarenopleiding Engels (HBO). Deze deeltijdstudie gestart in 2018, maar in 
het derde studiejaar, ondanks goede studieresultaten, afgebroken; les geven 
aan grote groepen bleek toch niet mijn ding. 

Vreemde talen 

 Engels: professioneel niveau (C1).
 Spaans: goed (B2).
 Duits: redelijk (B1).

Systeemkennis

 Content Management Systemen: Iprox, Wordpress, Expression Engine, GSE.
 Beeldbewerking: Adobe Light Room, Photoshop, Premiere Elements.
 Webstatistiek: Google Analytics, Siteimprove.
 Audiobewerking (podcasts): Hindenburg.

Overige informatie

 Vrijwilligerswerk, o.a:
 Maatschappelijk begeleider vluchtelingen.
 Bestuurslid particuliere hulporganisatie voor straatkinderen in Colombia.
 Filmer voor stichting Pride Photo Award, Amsterdam.
 Bestuurslid particuliere organisatie t.b.v. de VN-millenniumdoelen
 Voorzitter en jeugdtrainer judovereniging, Amsterdam.

 Ruime, ook journalistieke, reiservaring in Latijns Amerika, Azië en Afrika.
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