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Profiel
Ik krijg energie van interactie en verbinding tussen mensen. Adviseren, kennis delen, uitleggen, leren 
van elkaar. Mensen een goed advies, een goede oplossing èn een goed gevoel daarover geven. Omdat 
ik mij goed kan inleven in een ander, kom ik snel achter de behoefte van de ander, waarop ik goed kan 
inspelen. Een goede relatie met de ander vind ik essentieel en zie ik als basis voor goede 
communicatie. 

Ik ben overtuigd van de meerwaarde van social 
media voor bedrijven, óók voor B2B. Vertel wat 
jouw bedrijf doet en waarom je het juist zó doet: 
storytelling. Hiermee creëer je verbinding. 
Bijvoorbeeld met (toekomstige) klanten en 
medewerkers. Die engagement kan ik verzorgen. 
Door zelf achter de knoppen te zitten op 
verschillende social mediakanalen, door blogs en 
content voor o.a. de website te schrijven, door 
echt in gesprek te gaan, te luisteren. Oók offline. 
 
Ik zie mezelf in de functie van community 

manager, social mediamanager of contentmanager zelf achter de knoppen zitten en mee ontwikkelen 
van visie en strategie. Of als tekstschrijver van alle interne en externe communicatie (website, blogs, 
nieuwsbrief, intranet, social media). Daarnaast kan ik ook in een adviserende rol goed uit de voeten. 
 

Werkervaring 
s Tekstschrijver / contentmanager Keuken van Kaai: inrichten en bijhouden van de website 

(Wordpress), het twitterkanaal en de facebooksite. Websteksten en blogs schrijven.  
s Salesforce Consultant: implementatie, projectmanagement Salesforce Sales Cloud, Service 

Cloud en Marketing Cloud (social media monitoring en engagement). 
s Adviseur pr en communicatie: nieuwsbrieven schrijven, projectmanagement, organisatie 

openingsevenement. 
s Klantondersteuner: beantwoorden (telefonisch of mail) van gebruikersvragen van 

softwarepakket The Nanny, adviseren van gebruikers. Eerstelijns helpdesk.  
s Leerkracht: lesgeven, coachen, presenteren, gesprekken, adviseren, website bijhouden, 

schrijven, plannen, prioriteiten stellen, rapporteren, taalbegeleiding aan kleuters en 
dyslecten, implementeren van het vak techniek en van ict en ict-onderwijs. Groep 1 t/m 8. 

s Docent Nederlands: beroepsgericht: brochures, brieven en voorlichtingsmateriaal 
schrijven, (balie)gesprekken voeren, spelling en grammatica. Mentor van eerstejaars mbo-
studenten op gebied van schoolloopbaan en soms ook privésituatie. Stagebegeleider van 
eerstejaars mbo-studenten op hun stagelocatie. 
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Werkgevers 
Salesforce advies en implementaties NNextgroup    Almere  2012-2013 
PR / Communicatieadviseur bij het Kinderspeelkasteel     Den Bosch 2012 
Medewerker klantondersteuning bij TecSoft (The Nanny)   Kaatsheuvel 2011 
Leerkracht, tutor, techniekcoördinator bij SKOGU in   Uden  2005-2010 
Leerkracht bij SKOPOS       Schijndel 2004 
Leerkracht, ict-coördinator bij Leijestroom     Vught  2001-2004 
Docent Nederlands, mentor, stagebegeleider bij ROC Regiocollege  Zaandam 2000-2002 
Leerkracht bij Agora          Zaandam 1998-2000 
 

Kennis 
 Salesforce Administrator en Salesforce Consultant: Training gevolgd in Bangalore, India. 

 Scrum en Agile projectmanagement: Training gevolgd in Bangalore, India. 

 Nederlandse taal en cultuur (BA): Universiteit Utrecht. Afgestudeerd juli 2010. Specialisatie  
Communicatie (Taalbeheersing). Binnen deze specialisatie heb ik me aan de hand van 
onder andere deze cursussen verdiept in communicatiekunde: ‘instrueren en overtuigen’, 
‘communicatie-interventies’, ‘mondelinge interactie’, ‘lees- en schrijfprocessen’, 
‘interculturele communicatie’, ‘stijl’, ‘methoden voor communicatieonderzoek’. Mijn 
eindwerkstuk is een vervolg op de cursus ‘lees- en schrijfprocessen’, waarin ik op zoek ging 
naar de vraag of het herlezen van je eigen tekst invloed heeft op de kwaliteit van de tekst 
die je aan het schrijven bent. 

Zie ook:  

 Nederlandse Taal en Letterkunde: Universiteit van Amsterdam. Studiejaar 1997-1998. 

 PABO: Hogeschool IPABO in Amsterdam. Afgestudeerd juni 1997. Specialisatie taal en 
bovenbouw. 

 HAVO: Pascal College in Zaandam. Diploma in 1993. 

 Training Communicatie: met ouders, bijvoorbeeld ‘slechtnieuwsgesprekken’; met kinderen: 
kringgesprekken, individuele gesprekken; met collega’s, bijvoorbeeld vergaderingen, 
commissieoverleg. Inhoud nieuwsbrief. 

 

Ook nog 
December 2007 – december 2010 
Lid oudercommissie van kinderopvangorganisatie ‘Kinderspeelkasteel’. Gevraagd en ongevraagd 
adviseren over het beleid en de uitvoering van de zorg voor de kinderen van 0 tot 13 jaar. 
 
Mei 2012 – heden 
Vrijwillig medewerker bij de Schoolbieb in basisschool ’t Schrijverke in Den Bosch. Eén middag in 
de week werk ik samen met twee leerlingen uit groep 8 in de Schoolbieb. Deze is als het ware een 
filiaal van de Stadsbieb, maar dan op school. 
 
December 2013 – heden 
Trainer en coach bij de jeugd (meisjes niveau 4) van volleybalvereniging Spirit in Den Bosch. 
 
November 2013 – heden  
Betrokken bij de communicatie rondom de Keuken van Kaai. Twitter en facebook bijhouden, 
content voor de website schrijven. Website maken mbv Wordpress.
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