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Relevante werkervaring
December 2020: (ad interim) manager editorial teams Keesing
Media NL. Oa:
- Leidinggeven aan 15-koppig team van redacteuren en vormgevers, aangevuld met freelancers.
- Opzetten en uitwerken van nieuwe mediastrategie.
- Restylen van oude magazines en in de markt zetten van
nieuwe producten.
Mei 2020 - november 2020: freelance marketing, communicatie & pr Atria, kenniscentrum voor emancipatie. Oa:
- Opzetten, uitvoeren en monitoren van campagnes rondom de
projecten Act4Respect en Werk & de Toekomst.
- Vergroten naamsbekendheid van de organisatie.
- Eindredactie en coördinatie van rapporten en onepagers.
- Mede-organiseren van online en offline evenementen.
Oktober 2019 - december 2020: freelance Hoofd pr en marketing Amsterdams Kleinkunst Festival. Oa:
- Opzetten, uitvoeren en monitoren van campagnes.
- Vergroten naamsbekendheid van de organisatie, dmv owned/paid media en free publicity.
- Beheren van budget, coördineren van drukwerk, onderhouden van breed cultureel netwerk.
- Fondsenwerving.
Januari 2018 - nu: eigenaar Shake productions
- Projectcoördinatie, marketing-klussen en strategie voor diverse commerciële opdrachtgevers
en non-profit stichtingen (o.a. Women INC)
- Schrijven van artikelen voor publieksbladen (o.a. Vogue, Flow, Santé, Libelle, Veronica magazine, Marie Claire, Revu) en commerciële titels (o.a. Sanoma Sync, Hearst Create).
- Eindredactie, coördinatie en hoofdredactie voor commerciële bedrijven (o.a. Innocent), publieksbladen (o.a. Vogue, Glamour, Flow) en boekenuitgevers (o.a. Mary Go Wild).
Juni 2019 - September 2019: freelance coördinerend eindredacteur Flow. Oa:
- Verhalen uitzetten bij freelancers en ze beoordelen.
- Corrigeren van teksten voor het blad, de site en marketinguitingen.
- Vervanging van de adjunct-hoofdredacteur bij vakantie.
Januari 2019 - April 2019: adjunct-hoofdredacteur Grazia magazine (a.i. & freelance). Oa:
- Leidinggeven aan een team vaste mensen en freelancers.
- Bepalen contentstrategie van het weekblad en online.
- Contact met externen mbt het sluiten/uitzetten van sales- en marketingprojecten.

Januari 2018 - december 2019: managing editor Grazia magazine (freelance). Oa:
- Coördinatie, eindredactie en mede-bepalen contentstrategie van het weekblad.
- Uitzetten van opdrachten, onderhouden van contacten en begeleiden van freelancers.
- Beoordelen van teksten, maken van indeling, bedenken van specials.
Augustus 2011 – januari 2018: freelance journalist, naast vaste banen. Schrijven van artikelen
voor publieksbladen en commerciële titels, filmredacteur van Esquire, freelance eindredacteur.
Oktober 2014 - februari 2018: hoofdredacteur CJP media. Taken: o.a. het bepalen en onderhouden van de contentstrategie voor CJP.nl, C. magazine en social media // het opzetten/
begeleiden en in samenwerking met webbouwers continu vernieuwen van de website // organiseren van events // leiding geven aan zeskoppige redactie // beheren van redactiebudget // schrijven van jaarplannen // aangaan van samenwerkingsverbanden met commerciële en culturele
partners // het gezicht van de organisatie m.b.t. culturele communicatie voor jongeren // daarnaast voer ik de taken uit die ik in mijn vorige functie verrichtte en zette ik o.a. het door mijzelf
bedachte project CJP Inspirators succesvol op poten
September 2011 – september 2014: coördinerend eindredacteur bij CJP. Taken: o.a. begeleiden
van driekoppige redactie // uitzetten van artikelen bij freelancers en redigeren van teksten voor
Schoolmagazine (oplage: 400.000), CJP Magazine (100.000), C Magazine (20.000) en CJP.nl
(150.000 unieke bezoekers) // schrijven van artikelen // coördineren (online) projecten //
uitvoeren social media-strategie // bepalen tone of voice // vervangen van de hoofdredacteur
December 2007- september 2011: Entertainmentredacteur Cosmogirl!; dertien keer per jaar selecteren en schrijven van de coverstory, vier pagina’s entertainmentnieuws, human interest verhalen, celebrity-interviews. Verantwoordelijk voor beeld, site & social.
2004-juli 2010: Freelance journalist, o.a. Gala, ELLEgirl, NL20, Fancy, Celebrity, Univers,
Mikrogids, Viva, Cosmopolitan, L’Officiel, Filmtotaal.nl, Vara gids, Red, ELLEgirl.
Mei 2007-december 2007: Filmredacteur Mikro gids en KRO Magazine; filmrecensies, achtergrondartikelen, gids toelichtingen plus beeldredactie.
Vervolgopleidingen
2006-2007: Pre-master Filmwetenschappen, Universiteit van Amsterdam
2002-2006: Schrijvende Pers, Fontys Hogeschool voor Journalistiek te Tilburg
Cursussen o.a. :
- Auteursrecht, via Versteeg, Wigman, Sprey advocaten
- Masterclass Leidinggeven, via COP
- Masterclass Digitale Denkweg, via COP
- Google Analytics, via SRM
- SEO, NetSociety
- Eindredactie bij [De Redactie]

Overige: columnist Nederlands MediaNieuws // workshops geven aan middelbare scholieren
mbt journalistiek // jurylid namens de KNF bij het Nederlands Film Festival // vrijwilligerswerk
Partij voor de Dieren
Vreemde talen: Engels near native, Duits B1, Italiaans A1, Frans A1.
Referentie: op aanvraag

