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Werkervaring
april 2010 – heden
Freelance copywriter en eigenaar van Copykracht.
Werkzaamheden: copywriting, redigeren, bedenken, redactie en corrigeren
van uiteenlopende teksten. Webcopywriting, adviseren inhoud en structuur
websites, SEO copywriting. Adviseren en meedenken klanten over
(web)tekst- en andere communicatie-uitingen.
www.copykracht.com
Voorbeelden klanten en portfolio
o IBM – copywriting en handling cases/artikelen IBM Inspire Beyond
Today's Technology Magazine op basis (klant)interviews,
uitnodigingen Proof-of-Concepts, losse klantcases, blogs,
nieuwsbrieven en brochure.
o Sogeti – copywriting, handling en interviews m.b.t. klantcases,
corporate website en webblogs.
o YourRecruiter – copywriting webteksten (SEO)
o PGGM – copywriting nieuwsbrief en artikelen relatiemagazine
webteksten.
o Achmea - copywriting diverse projecten waaronder webteksten,
offertepacks, artikelen personeelsmagazine
o Global Knowledge – o.a. copywriting corporate website, brochures
en mailings.
o Microsoft – copywriting Cloud Gids.
o Samsung – copywriting productteksten website
o NetApp – interview, copywriting en redactie diverse klantcases.

juli 2016 – heden
Freelance copywriter en oprichter Klantcase.nl
Werkzaamheden: maken van reference cases – handling, advies,
interviews en copywriting.
www.klantcase.nl
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februari 2011 – januari 2014
Communicatiemedewerker/copywriter bij Child Surgery Viet Nam op
vrijwillige basis.
Werkzaamheden: (web)copywriting, adviseren op marketing- en
communicatiegebied en mede bepalen communicatiebeleid.
www.childsurgery-vietnam.org

mei 2006 – april 2010
Copywriter, Lammers van Toorenburg Benelux Editorial Services.
Werkzaamheden: schrijven en bedenken van tekstuitingen voor de
zakelijke en consumentenmarkt zoals klantcases, webteksten,
uitnodigingen, advertorials, direct mailings, brochures, persberichten,
advertenties, achtergrondartikelen, columns en nieuwsbrieven. Geven van
tekstadvies aan account managers en klanten, vertalen en herschrijven
van Engelse teksten, afnemen interviews voor input, (eind)redactie diverse
relatiemagazines en de coördinatie van binnenkomende opdrachten voor
vijf copywriters tijdens afwezigheid van de afdelingsmanager.
www.lvtpr.nl
Voorbeelden klanten en portfolio
o LG Electronics – vaste copywriter LG Electronics Benelux:
copywriting en redactie diverse projecten waaronder (online)
brochures, consumentenpersberichten, eventuitnodigingen,
advertenties en direct mails.
o Avaya – copywriting diverse klantcases op basis interview,
persberichten, advertorials en uitnodigingen partnerevents.
o IBM – copywriting, handling en (eind)redactie IBM Update
Magazine, copywriting nieuwsbrief IBM Xperience, redactie en
copywriting IBM Solution Sheets.
o Sonos – copywriting consumentenpersberichten.
o RIM – copywriting en lokaliseren/vertalen persberichten.
o Trend Micro – copywriting nieuwsbrief Trend Tribune en
persberichten.
o Casio – lokaliseren/vertalen en copywriting consumentenberichten.
o Imtech ICT – redactie en copywriting relatiemagazine Imtech
Meeting.

april 2005 – mei 2006
Backoffice-medewerker Tiscali Customer Services.
Werkzaamheden: schriftelijk reageren op per post, fax of e-mail
binnengekomen verzoeken van klanten. Bezigheden waren onder andere
het beantwoorden van algemene vragen en de correspondentie omtrent
het opzeggen van abonnementen.
juni 2004 – april 2005
Redacteur tv-programma ‘De Geschiedenisbus’ bij RTV Gelderland.
Werkzaamheden: redactiewerk ter voorbereiding van de ‘Grote Gelderse
Geschiedenisquiz’. Dit werk bestond uit het bedenken en schrijven van
vragen en stellingen, afspraken maken met bekende Nederlanders voor
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het stellen van een quizvraag en het verzamelen van attributen voor deze
jaarlijkse quiz voor middelbare scholieren.
maart 2004 – juni 2004
Stagiair tv-programma ‘De Geschiedenisbus’ bij RTV Gelderland.
Werkzaamheden: redactiewerk voor vier tv-afleveringen over de militaire
operatie Market Garden bestaande uit het opstellen en schrijven van het
scenario, het verzamelen van historische informatie, ondersteunen
opnames tijdens draaidagen, contact zoeken en onderhouden met
deskundigen, veteranen, ooggetuigen en het verzamelen van historisch
beeldmateriaal en ooggetuigenverslagen.

Opleiding
Hogeschool van Utrecht - Cursus Copywriting
april 2007 – juni 2007
Acht bijeenkomsten en uitgebreide opdrachten over onder andere
concepting, direct marketing en mail, advertenties, webteksten en long
copy.
Universiteit Utrecht en het Centrum voor Conflictstudies - Studie
Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen en master
Conflictstudies
september 1999 – februari 2005
Universitair, 1 februari 2005 afgestudeerd. Scriptieonderwerp: de
opstelling van de Rode Khmer inzake de VN-vredesoperatie in Cambodja
(UNTAC).
Hogeschool Utrecht - School van Journalistiek
september 1998 – februari 1999
HBO, niet afgerond.
Stedelijk Gymnasium ’s-Hertogenbosch
september 1991 – september 1998
VWO, zomer 1998 diploma behaald.
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