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Profiel 
1500 woorden of 280 tekens. 
Als ervaren dagbladjournalist, 
SEO-tekstschrijver en 
webredacteur steek ik mijn 
energie en passie in heldere 
artikelen en pakkende social 
media berichten.  
Ik vertel graag verhalen 
waarmee ik de lezer kan 
informeren, enthousiasmeren en 
activeren. Met pakkend beeld; 
fotografie en Photoshop zijn 
mijn tweede passie.  
 

 
Kwaliteiten 
Creatief - Ervaren - Flexibel - 
Organisatietalent - Toegewijd 
Ik ben breed geïnteresseerd, 
nieuwsgierig en verwerk 
informatie makkelijk. Zo vind ik 
bij een organisatie snel mijn 
draai en werk ik proactief mee. 
Ik leg de lat hoog en maak 
graag dingen mogelijk.  
 

 
Referenties 
Kunnen op verzoek 
aangeleverd worden.   
 

Werkervaring   
 
Webmastery 2015 - heden  
Social media, webredactie, projectmanagement 
Het beheren van de social media kanalen van diverse 
organisaties: WNF, Op naar de 100.000 banen, Relim, CBG, 
BrightPensioen, Maak er werk van.  
CMS, SEO, planning, nieuws, interviews, Photoshop, 
rapportage, liveverslag.  
 
Peoplebusiness Unique 2015 - 2017 
Journalist, webredacteur, social media 
Het schrijven van journalistieke artikelen gericht op 
ondernemers. Veelal over duurzame inzetbaarheid, een leven 
lang opleiden, burn-out, wetgeving etc.  
 
Nederlandse Hyperventilatie Stichting 2014 - 2015 
Hoofdredacteur patiëntenblad Hyp  
Herstructureren van het magazine, meer inhoudelijke 
diepgang.  
 
Dagblad Sp!ts 1999 - 2013  
Journalist, senior redacteur 
De redactie aansturen als plaatsvervangend  
chef. Eindredactie. Het bedenken en schrijven van nieuwe 
katernen en verhalen (van interviews en rode loper verslagen 
tot reportages en recensies). Het schrijven van advertorials. 
Groot en actief netwerk, goede relaties met persvoorlichters 
en pr-bureaus. Contact met BN’ers en ondernemers. 

 
 

USP: journalistieke ervaring en online 
vaardigheden 

 

Online/computervaardigheden 
- Microsoft Office  
- verschillende CMS software, zoals Wordpress  
- basiskennis HTML 
- Photoshop 
- Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram (statistieken en 
advertenties) 
- Hootsuite, Trello 
- SEO schrijven 
- Google +, Google Mijn bedrijf 
- Social Media rapportage 
 

Opleiding/cursus 
School voor de Journalistiek - Kunst & Cultuur / Tijdschrift 
Filmen met je smartphone / videobewerking 
SEO-tekstschrijven 
Projectmanagement 
Photoshop 
 

Onderscheiding 
Hyp: Beste patiëntenblad 2014  
Genomineerd door PGO Support.  


