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Profielschets:
Een enthousiaste, gedreven en efficiënte communicatiedeskundige, sinds juni 2005 eigenaar van Talaria
Communicatie. Beschikbaar voor (interim) communicatiewerkzaamheden, waarbij de klant altijd voorop staat.
Dankzij mijn flexibele houding ben ik in staat om snel in te springen op de behoefte van elke organisatie. Ik vind
het interessant om nieuwe ontwikkelingen en organisaties te leren kennen en ik kan mij daarbij nieuwe processen
snel eigen maken. Mijn flexibiliteit, durf en daadkracht blijkt onder andere uit het feit dat ik geruime tijd in het
buitenland heb gewoond en gewerkt (Uruguay, Canada en Nieuw-Zeeland).
Ik geef graag strategisch communicatieadvies en vind het erg leuk om (web)projecten te ontwikkelen en te
coördineren. Daarnaast kan ik bijvoorbeeld van dienst zijn bij het schrijven, redigeren en vertalen van doelgerichte
teksten. Met een gestructureerde en resultaatgerichte instelling, overzie ik een situatie vlot en maak dan gedegen
en begrijpelijk inzichtelijk wat er moet gebeuren om een doelgroep op adequate wijze aan te spreken.

Werkervaring:
Mijn portfolio is te vinden op: www.talaria.eu. Hieronder staat een selectie van de opdrachten die ik heb
uitgevoerd:
Provincie Overijssel – van januari 2016 tot heden ben ik projectleider Duurzame Scholen binnen het
programma Nieuwe Energie. Dit omvat de verantwoordelijkheid voor de aansturing van het projectteam,
monitoring en evaluatie, informatievoorziening over het project en het onderhouden van contacten met
stakeholders. Dit resulteert in de verduurzaming van basisscholen in Overijssel door het nemen van
energiemaatregelen.
HFCM – in 2017 heb ik de afdeling HFCM Onderwijs verschillende malen ondersteund bij het schrijven van
teksten en het redigeren van ongeveer twintig websites en schoolgidsen.
Provincie Overijssel – van juni 2014 tot februari 2017 was ik vier dagen per week communicatieadviseur
(a.i. in opdracht van IT-Staffing) voor het Programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO). Het ging daarbij niet
alleen om strategisch advies aan onder meer gedeputeerde en programmaleiding, maar ook om de
uitvoering van communicatieactiviteiten rondom alle projecten binnen het programma. Deze projecten
varieerden van het verduurzamen van bedrijven, woningen, sportverenigingen, scholen en maatschappelijk
vastgoed, tot het ondersteunen van lokale (energie)initiatieven en gemeentelijke energieloketten. In 2016
coördineerde ik de participatieve aanpak rondom de ontwikkeling van het nieuwe programma Nieuwe
Energie 2017-2023, in samenwerking met kernpartners vanuit de overheid, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties. Een greep uit de middelen die we hebben ingezet om de inwoners van
Overijssel te bereiken zijn een interactief webplatform, social media, een online en offline magazine (het
NEOzine), nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Ook is de NEO-bus ingezet voor NEO-on-Tour; een elektrische
bus vol spellen en activiteiten om iedereen in Overijssel te informeren en mee te laten denken over het
nieuwe programma. De NEO-bus stond bij verschillende evenementen en markten in de hele provincie.
IM3OLED, Clean4Yield, Flex-o-Fab en MUJULIMA – tussen 2012 en 2014 was ik projectmanager voor de
ontwikkeling van een communicatieplan, de huisstijl en de website voor deze vier Europese
onderzoeksprojecten op het gebied van OLEDs en OPVs. Hieronder viel ook het schrijven van de
websiteteksten en het inrichten van de social media.
KDE Energy - van augustus 2011 tot maart 2012 was ik Interim Corporate Communication Manager bij
deze Groningse windparkprojectontwikkelaar. Ik was verantwoordelijk voor de interne en externe
communicatie, waarbij ik ook een Engelse en een Franse communicatiemedewerker (voor de Britse en
Franse markt) aanstuurde. Ik verzorgde alle intranet- en internetupdates, persberichten en was

woordvoerder voor de media. Daarnaast gaf ik communicatieadvies aan het management en was ik
contactpersoon voor de PR-commissie van NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie). Tenslotte was ik
verantwoordelijk voor de projectcommunicatie rondom alle windontwikkelingsprojecten in Nederland en
Polen. Dit behelsde onder andere de organisatie van partner- en bewonersinformatieavonden en het
ontwikkelen van communicatiemiddelen voor deze projecten.
Gemeente Assen - van augustus 2008 tot augustus 2009 werkte ik drie dagen per week bij de Gemeente
Assen (in opdracht van USG Capacity). Het ging hierbij om een interim-opdracht voor een jaar. Ik
ondersteunde in Assen de afdeling (bestuurs)communicatie en verrichte allerlei voorkomende
communicatiewerkzaamheden, waaronder het verzamelen, structureren en documenteren van informatie en
het geven van communicatieadvies. Naast het adviseren van burgemeester Heldoorn, voerde ik ook
regelmatig werkzaamheden voor de wethouders van de gemeente Assen uit. Het ging daarbij onder andere
om het schrijven van speeches en voorwoorden en het afhandelen van perscontacten.
Gemeente Emmen - ik werkte, in opdracht van USG Capacity, vier dagen per week bij de Gemeente
Emmen (van mei tot augustus 2008). Het ging hierbij om een interim-opdracht voor drie maanden. Ik voerde
allerlei voorkomende communicatiewerkzaamheden uit, waaronder het schrijven van persberichten, het
voorbereiden van speeches voor verschillende wethouders, het redigeren van (web)teksten, het verzamelen
van informatie naar aanleiding van (pers)vragen en het geven van communicatieadvies.
Talant – van januari tot mei 2008 heb ik twee dagen per week bij Talant in Heerenveen gewerkt (in
opdracht van USG Capacity). Het ging hierbij om een interim-opdracht voor vier maanden. Ik verrichtte alle
voorkomende communicatiewerkzaamheden in de Regio Zuid. Het betrof o.a. het schrijven en plaatsen van
teksten op intra- en internet, het bewaken van de huisstijl, het schrijven van communicatieplannen, het
organiseren van beursdeelnames en het schrijven van persberichten.
Electrabel - van augustus 2007 tot juli 2009 was ik één dag per week aanwezig op de elektriciteitscentrale
van Electrabel in Bergum om communicatiewerkzaamheden uit te voeren. Het ging hierbij onder andere om
het maken van een tweewekelijkse nieuwsbrief voor alle medewerkers. Daarnaast heb ik meegewerkt aan
het vernieuwde intranet van Electrabel Nederland en heb ik voor Electrabel Bergum een communicatieplan
geschreven. Ook maakte ik deel uit van de organisatie van de eerste ElectrabelBurgumRun.
Saxion – sinds 2006 ben ik vaste leverancier van vertalingen van onder andere studiehandleidingen in het
Engels voor de Academie Toegepaste Kunst & Techniek van Saxion Hogescholen Enschede.

Overige werkervaring:
sept. 2010 – juni 2011 Account manager, Kellett Communications, Yellowknife, Canada
Verantwoordelijk voor de service op het gebied van projecten en
(reclame)campagnes voor Northwestel (grootste telecommunicatieleverancier van
Noord-Canada). Opstellen van prijsopgaven en facturen, copywriting, coördineren
van de werkzaamheden door contacten te onderhouden met de klant, designers,
media en drukkers.
mei – december 2007 Communicatieadviseur, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Projectmedewerker Nordconnect. Uitvoering van alle voorkomende
communicatiewerkzaamheden voor Nordconnect en SNN, projectleider website
Nordconnect en ondersteuning bij de organisatie van het Nordconnect-beursplein.
okt. 2005 – dec. 2006

Medewerker Informatiepunt Onderwijs (IPO), IB-groep, Groningen
Vragen van klanten met betrekking tot het Basisregister Onderwijs (BRON)
beantwoorden, telefonisch en per e-mail. Verzorgen van updates voor de
Intranetpagina van de afdeling IPO.

maart – juli 2005

Medewerker Contentmanagement, KPN Mobiel, Groningen
Redigeren en schrijven van teksten voor verschillende websites, verzamelen en
controleren informatie, plaatsen van teksten met betrekking tot mobiele telefonie.

mrt 2004 – mrt 2005

Medewerker Kennismanagement, Essent Retail, Groningen
Beheer van Loek! (HTML kennissysteem om callcenter-medewerkers te informeren):
contentmanagement (redigeren, archiveren, verzamelen en plaatsen van teksten).

februari – maart 2004

Medewerker Klantencontactcentrum UWV, Assen

november 2003

Communicatiemedewerker, NDC Holding BV, Groningen
De communicatiemanager bijstaan bij het schrijven en afronden van rapporten, het
verzamelen van informatie en het samenvatten daarvan, het opstellen van
communicatieplannen en geven van tekstadvies.

juni – september 2003 Stagiaire Intranetredactie, NDC Holding BV, Groningen
juli 2001 – januari 2002 Customer care specialist bij Magnet BV customer care center, Groningen
& januari – juni 2003
maart – juli 2001

Studentassistent, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen
voor het vak “Nederlandse taalvaardigheid voor vertalers”.

aug. 1999 – april 2000 Operator bij SNT telefoondiensten, Groningen
& juli – september 2001
Opleidingen:
sept. – okt. 2017

Taal voor het Leven
Trainingsmodules voor taalvrijwilliger: “Achtergronden en doelgroep”, “Begeleiden bij
lezen”, “Begeleiden bij schrijven”, “Begeleiden bij NT2” en “Spreekvaardigheid NT2”
Certificaat behaald

mei – juli 2010

Minicursus Internetvaardigheden
Open Universiteit

2006 – 2010

HBO Vertaler Engels
Thuisstudie via de LOI
Propedeuse behaald in 2008

1999 – 2003

Communicatie- en Informatiewetenschappen – bovenbouwstudie
Specialisatie Media- en Computercommunicatie
Rijksuniversiteit Groningen, te Groningen
Master behaald in 2003
Extra bijvakken:
• Spaanse propedeuse – taalvaardigheid, Rijksuniversiteit Groningen, 1999-2000
• “Geografie en economische ontwikkelingen van Latijns Amerika”,
Rijksuniversiteit Leiden, 2000
• “Canadese Studies”, Rijksuniversiteit Groningen, 2001

februari – nov. 2002

Licenciatura en Comunicación y Diseño
Universidad ORT Uruguay, te Montevideo, Uruguay
Vakken daar gevolgd: Uruguayaanse politiek en maatschappij, Persuasieve
Communicatie, Photoshop, Semiotica en Kunst en Esthetiek van de 20e eeuw.

1998 – 1999

Geschiedenis
Rijksuniversiteit Groningen, te Groningen, Propedeuse behaald in 1999

1997 – 1998

Rotary Youth Exchange Program – High School
Saunders Secondary School te London, Ontario, Canada
Vakken daar gevolgd: Spaans, aardrijkskunde, Canadese geschiedenis, computers
en Internet, toneel, muziek voor viool, gymnastiek, foto/video

1991 – 1997

VWO
De Waezenburg te Leek, Diploma behaald in 1997
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde,
wiskunde a, economie 1

Talenkennis:
Nederlands:
Engels:
Spaans:
Duits:
Frans:
Esperanto:

Moedertaal
Vloeiend
Zeer goed
Goed
Matig
Redelijk

Computerkennis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet, E-mail, Skype, Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etc.)
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Publisher, Access, Excel, Project)
Veel ervaring met verschillende Content Management Systemen (waaronder Joomla, WordPress,
CastManage en SharePoint)
HTML
Macromedia Dreamweaver & Fireworks
Photoshop & Image Ready
Acrobat Reader & Acrobat Writer
SPSS

Nevenactiviteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taalvrijwilliger bij het Taalpunt van Stichting Lezen en Schrijven in Emmen (oktober 2017 – heden)
Secretaris van de Commerciële Club Emmen (september 2017 – heden)
Algemeen Bestuurslid van de Commerciële Club Emmen (september 2015 – september 2017)
Lid van de werkgroep van Popkoor Emmen (september 2014 – oktober 2015)
Vrijwilliger bij Prospect Primary School, Auckland, Nieuw-Zeeland. Twee ochtenden per week,
ondersteuning in grade 2 (in Nederland: groep 4) (juni 2012 – december 2012).
Vrijwilliger bij Mildred Hall Elementary School, Yellowknife, Canada. Twee ochtenden per week,
ondersteuning van docent bij het leren lezen en schrijven in grade 2 (oktober 2009 – juni 2010).
Lid van de werkgroep communicatie van het Jonge Bedrijven Netwerk Groningen (januari 2008 –
februari 2013), met o.a. als taken: schrijven van bedrijfs- en sponsorprofielen, redigeren en plaatsen
nieuwsbrieven, bijhouden website.
Student-lid van de opleidingscommissie Communicatie- en Informatiewetenschappen (februari 2000
– oktober 2001), waarvan voorzitter van de studentenfractie van februari 2001 – oktober 2001.
Vice-preses van studenten stijldansvereniging “The Blue Toes” (juni 2000 – november 2000) en lid
van de almanakcommissie (oktober 2003 – juni 2004).
Student-lid van de internationaliseringscommissie van Communicatie- en Informatiewetenschappen
(februari 2001 – oktober 2001) en het geven van voorlichting aan toekomstige studenten voor de
universiteit Groningen, bij meerdere gelegenheden.

Interesses:
Reizen, lezen, zingen in een popkoor, bord- en kaartspellen doen met vrienden, hardlopen.

