
 

 

 
 
OVER MIJ  
“Communicatieadvies geven, organiseren en plannen. Dat is wat ik leuk werk vind. Als  

communicatieadviseur pak ik zelfstandig projecten op en draai mee als interimmer op de afdeling. 

Met anderen samen een mooi resultaat neerzetten, daarvan word ik blij. Ik werk graag naar 

deadlines toe en houd van uitdagingen. Ik  vind het leuk eropuit te gaan om mensen te ontmoeten; 

nieuwsgierig naar hun verhalen. Dat maakt dat ik ook met plezier interview en in gesprek ga met de 

doelgroepen.” 

 

BEREIKBAAR VIA  
06 - 38 76 40 67  

info@pragtcommunicatie.nl  

www.pragtcommunicatie.nl 

MI JN WERKERVARING 
2013 - NU 

ZELFSTANDIG COMMUNICATIEADVISEUR | PRAGT cOMMUNICATIE  

• Interim communicatieadviseur | Servatius (via LICHT), o.a.: 

o Website, social media en intranet  

o Communicatie van een aantal grotere (bouw)projecten 

o Perscontacten  

o Bewonersblad 

o Redigeren van uitingen zodat ze voldoen aan de ‘Servatius-schrijfstijl’ 

• Interim communicatieadviseur | Instituut Verbeeten (via LICHT), o.a.: 

o Crisiscommunicatie rondom corona 

o Social media, website en intranet  

o Interne nieuwsbrief  

o Communicatie rondom ‘1 jaar nieuwe PET-CT’ 

o Communicatie rondom de Verbeeten Challenge 

o Jaarverslag 

• Interim communicatieadviseur | ORO, aansluitend in vast dienstverband  

o Communicatie van bouwproject Masterplan Het Rijtven  

o Communicatie van programma PUUR Het Rijtven 

o Communicatie van de fusie van ORO met Diomage  

o Implementatie van een overkoepelende huisstijl en website voor de vijf ateliers van 

ArtORO: www.artoro.nl 

o Communicatie rondom ORO Entree (de voordeur voor nieuwe klanten) en de 

implementatie van een online dienstencatalogus  

o Social media inzet o.b.v. contentplanning en diverse publicaties 

o Implementatie van de nieuwe missie en huisstijl 
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• Verschillende opdrachten op projectbasis, waaronder: 

o Positionering, huisstijlontwikkeling en communicatiemiddelen voor: 

Schouder Expertise Centrum | PECE Zorg | Time Out kinderfysiotherapie | Hockey 

Performance Centre | Urban Sports Performance Centre | Centrum voor Oncologie en 

Revalidatie | Progress Educations 

o Communicatieplan | Playing for Success Eindhoven (via Soulid) 

o Communicatieplan en webtraject | Diagnostiek Brabant (nu Diagnovum) 

o Sitestructuur en webteksten | Basisschool De Bergen (via Soulid) 

o Tekstschrijven | Div. opdrachtgevers 

2010 - 2014 

COMMUNICATIEADVISEUR | ELKERLIEK ZIEKENHUIS 

• Projectleider nieuwe website + kinderwebsite 

• Invoering van social mediabeleid 

2005 - 2010 

COMMUNICATIEADVISEUR | CHAINWORKS 

• Opstellen en uitvoeren van het communicatieplan voor ChainWorks Holding 

(koepelorganisatie met 6 werkmaatschappijen, 20 vestigingen) 

• Schrijven van teksten voor journalistieke producties, interviews afnemen 

• Organiseren van in- en externe bijeenkomsten zoals relatiedagen, workshops en themadagen 

2007 - 2008 

MEDEWERKER PR | THEATER DE SCHALM  

• Opzetten van diverse marketingacties voor voorstellingen 

• Redactiewerk voor de seizoensbrochure en UitCultuurKrant 

2003 - 2005 

PROJECTORGANISATIE | DIV. THEATERBRANCHE 

• Verschillende projecten in de theaterbranche, waaronder de organisatie en communicatie 

van het Wereldkinderfeest (evenement ±2.300 bezoekers  | Theater aan de Parade) 

OPLEIDINGEN/ T RAININGEN  
• Crisismanagement (COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, 2020) 

• Presenteren in 1 dag (Spies & Spreken, 2019) 

• Klangericht schrijven (Loo van Eck, 2019) 

• Reflectieve communicatie scrum (Van Ruler Academy, 2016) 

• Storytelling (Groep 5700, 2014) 

• Mailchimp (Communiteers, 2005) 

• HEAO Communicatie (Fontys, 1998-2002)  

o Major: Concerncommunicatie, Coördinatie & Planning 

o Minor: Marketingcommunicatie, Coördinatie & Planning 

• VWO (Eckart college, 1992-1998) 

VAARDIGHEDEN 
• Projectcommunicatie 

• Adviesvaardigheden 

• Tekstschrijven  

• Storytelling; verhalen delen 

• Coördinatie & planning 

• Online communicatie 



 

 

PRI JZEN /  AWA RDS 
COMPLIMENT VAN DE MAAND ELKERLIEK ZIEKENHUIS 

Voor de realisatie van de nieuwe website 

HOBBY ’ S  
Hardlopen, uitwaaien aan zee, wandelen met de hond, lezen, etentjes en lekker de stad in. 

REFERENTIES  
Benieuwd wat anderen van mijn werk vinden? Op mijn website en LinkedIn-profiel lees je ervaringen 

van eerdere collega’s en opdrachtgevers!  

 

 

 


