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Een brede online communicatieprofessional met een sterke analytische
visie op communicatie. Door mijn werk in het communicatievak en online
media heb ik een schat aan werkervaring opgedaan. Als adviseur ben ik
verantwoordelijk geweest voor de strategie maar ook voor het uitvoeren van
vele communicatieprojecten, zowel on- als offline. Van websites, social media
en SEO tot jaarverslagen, brochures, identiteitsontwikkeling en de organisatie
van complete campagnes. Ik heb het onder de vingers gehad en succesvol
opgeleverd. Mijn werkervaring als technisch ontwikkelaar zorgt hiernaast voor
een diepe kennis van online trajecten en technieken.
Opleiding:

Digitale Communicatie, Hogeschool Utrecht (2002-2010)
Bachelor Communicatie & ICT
Overige opleidingen:
1994-2001		

Bedrijfscommunicatie, Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN)

Werkervaring:

Communicatieadviseur Online (2013-2014)
Beaumont Communicatie & Management

www.beaucom.nl

In deze functie had ik naast offline media onder andere de taak om voor alle online en social opdrachten
de communicatieplannen te schrijven en de begeleiding en uitvoering hiervan op me te nemen. Ik
ontwikkelde websites, voerde social media campagnes uit en begeleidde de externe ontwikkelaars en
vormgevers. Ook heb ik SEO, AdWords en banneringcampagnes opgezet en hiervoor mediabureaus
aangestuurd. Een bijzonder onderdeel van mijn werk was de verantwoordelijkheid die ik had voor interne
social media trajecten in Podio en Yammer.
Projecten uitgevoerd voor onder andere: provincie Noord-Brabant, provincie Flevoland, Omgevingsraad
Schiphol, BEL Combinatie, gemeente Zeist, Provides.

Communicatieadviseur (2007-2013)
Stijlmeester tactische communicatie

www.stijlmeester.nl

Als communicatieadviseur bij Stijlmeester was het mijn taak om gehele communicatietrajecten voor
te bereiden en te begeleiden. Van de debriefing tot aan het schrijven van de communicatieplannen
en het projectmanagement voor praktische communicatiemiddelen en kortlopende campagnes. In
deze brede hands-on functie schreef ik regelmatig zelf teksten en redactieformules en organiseerde
ik brandingsessies en brainstorms rondom identiteit en imago. Bij online opdrachten begeleidde ik de
externe ontwikkelaars en interne vormgevers.
Projecten uitgevoerd voor onder andere: voestalpine Railpro, SNS REAAL, Deloitte, SBI, BAM Rail, IHC
Merwede, Jaarbeurs Holding en gemeente Utrecht.

Overige werkervaring:

Senior Interaction Designer (2005-2007)
Stijlmeester tactische communicatie

Projecten uitgevoerd voor onder andere: PGGM, GustoMSC, FRD Europe

Webdeveloper (2003-2005)
Luminus Communicatie

Projecten uitgevoerd voor onder andere: Douwe Egberts, Strukton, Donateursvereniging,
REISinformatiegroep, SHARP.
		

Webdesigner (2000-2003)
Einder Communicatie

Projecten uitgevoerd voor onder andere: ABN AMRO Customer Contact Center, Stad Rotterdam
Verzekeringen, Woningbedrijf Amsterdam, Pink Roccade.
		

Freelance grafisch ontwerper en webdesigner (1996-2000)

Opdrachten voor studentenverenigingen, commerciële opdrachten voor de KUN en de Stichting Nijmeegs
Universiteits Fonds (SNUF)
Kennis van de volgende programma’s:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe Acrobat Pro, Microsoft Office, Google Sketchup
						
Talenkennis:
Engels (vloeiend)
Duits (gemiddeld)
Italiaans (beginner)
Werkervaring met Content Management Systemen (o.a.):
WordPress, Joomla!, TYPO3, WebsiteBaker
Hobby’s en interesses:
Muziek: bas in de band Morton Railroad, de moestuin, tekenen, koken en eten, ontwerp, kunst, lezen,
steden bezoeken en dan vooral Praag.

