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Waaraan werk jij #methartelust?
Hartelust Communicatie is de oplossing voor organisaties die wel communicatiediensten nodig hebben
buiten een dienstverband om. Ik adviseer, voer communicatiewerk uit en denk creatief mee. Ook werk ik
op tijdelijke basis voor organisaties.
Uit mijn opleiding en werkervaring spreekt mijn brede belangstelling. Constante factor in mijn
(communicatie)werk is steeds het betrekken van mensen bij elkaar en bij organisaties met een positieve,
maatschappelijke boodschap.

Kennis en ervaring
✓ Het vormgeven van concrete communicatieproducten (online en offline);
✓ Samenwerken met vormgevers, drukkers en uitgevers;
✓ Content marketing/verzorgen van langere artikelen over specifieke onderwerpen, inclusief beeld;
✓ Het maken en (online) publiceren van nieuwsbrieven en van content en beeld;
✓ Contact met media en geven van persvoorlichting;
✓ Het organiseren van bijeenkomsten en events;
✓ Het opzetten en bijhouden van diverse social mediakanalen;
✓ Het verzorgen van social mediarapportages en monitoring van bereikte publiek;
✓ Adviseren over samenwerking met bedrijven en fondsenwerving.
Ik werk met Wordpress en diverse plug-ins, MailChimp, Hootsuite, Office, bit.ly, diverse social media,
Google Analytics, Smartsite CMS, Google drive, Dropbox.
Projectenportfolio Hartelust 2015-heden
Lopend:
© Workshops met LinkedIn-advies voor persoonlijke en bedrijfspagina’s
© Communicatiemedewerker a.i., stichting Wielewaal (zwangerschapsvervanging mei-augustus 2019)
© Webredactie, PR, promotie van activiteiten, Vereniging Ouders Overleden Kind
© Redactie nieuwsbrief en communicatie landelijk evenement, NET-groep
© Ledenwerving en online communicatie/PR, regionaal ondernemersnetwerk Entre Femmes-Gooi
© LinkedIn-strategie voor bedrijf en medewerkers, Verkeerskundig Adviesbureau Ronnico
Afgerond:
© Organisatie en presentatie Ladies Day 2019, ASPB (mei 2019)
© Content marketing Creative Venue PR (zwangerschapsvervanging 2017-2018)
© Coördinatie online/offline informatievoorziening energiecoöperatie HilverZon (2016-2018)
© Lokale organisatie en communicatie Dag van de Duurzaamheid Hilversum (2016)
© Initiatief en coördinatie ‘Hilversum Actief’, jaarlijkse bijlage Gooi & Eembode. Presentatie
vrijetijdsbesteding, sport en zorg aan het publiek uit de regio (2016-2017)
© Webredactie, social media en nieuwsbrieven Hilversum City Run (2015-2018)
© Marketing en gastvrouwschap Good2Connect, maandelijks netwerkontbijt (2016-2017)
© Coördinatie communicatie en communicatieteamteam (webredactie, content marketing,
nieuwsbrieven, social media, event reporting) TEDxHilversum (2015-2016)
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Verdere werkervaring
2009 –
Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN), Bestuurslid communicatie
2015
Schrijven van communicatiestrategie. Voor de uitvoering verwierf de vereniging een
driejarige subsidie van 45.000 euro. Verder verantwoordelijk voor website, nieuwsbrief,
publicatie online magazine en vertegenwoordigen van de NVVN.
Jan. 2008 –
okt. 2013

Diabetesvereniging Nederland, Adviseur PR / persvoorlichter
Vertegenwoordigen van patiëntenvereniging met 55.000 leden die de belangen van
Nederlanders met diabetes bij zorgverleners, verzekeraars en de overheid behartigt. Als
communicatieadviseur het online samenbrengen van mensen met diabetes, hen
ondersteunen en informeren over diabeteszorg.

2006 – 2007

Creative Venue B.V., PR Consultant
Woordvoerder, persvoorlichter en evenementenorganisator voor diverse opdrachtgevers
zoals OHRA Zorg, Intermediair Magazine, ABN AMRO Meld je Held.

2004 - 2006

UNESCO Centrum Nederland, Chef de bureau
Coördinator voorlichting op UNESCO-thema’s onderwijs, cultuur, erfgoed, wetenschap.
Begeleiden van stagiaires. Onderhouden van externe contacten.

2001 - 2002

ICCO, assistent relatiebeheerder Indonesië/Zuidoost-Azië
Dossieropbouw en –afronding subsidies in Indonesië, Thailand en Cambodja.

Opleiding en training:
November
3F Academy
2018
Samenwerken met bedrijven, eendaagse workshop sponsoring voor nonprofitorganisaties
Mei 2014–
Jan. 2015

Lectric internetopleidingen
Trainingen:
Google Analytics
SEO schrijven
Content marketing

Nov. 2013 –
Juni 2014

Lectric Post-HBO NextCommunication
Strategische communicatie/ crossmediale communicatie/ implementatie in
communicatie en marketing

2013

Logeion
Eendaagse masterclass Communicatiescrum bij prof. Dr. Betteke van Ruler

Zomer 2003

George Washington University (Washington, D.C.) & College of Europe (Brugge)
Summer course ‘The Politics of Lobbying the European Union’

1993 - 1998

Europese Studies, Universiteit van Amsterdam
Engelse taal- en letterkunde, Europese geschiedenis, Europees en internationaal recht

Zakelijke lidmaatschappen
Entre Femmes-Gooi, zakelijk ondernemersnetwerk voor vrouwen uit het Gooi (sinds 2016)
BV Hilversum, ondernemersnetwerk voor ondernemers in Hilversum (sinds 2019)
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