INEKE BUIJS

‘Samen naar de beste oplossing.’

Als u een een allround inzetbare, creatieve denker en doener zoekt, heeft u die bij deze
gevonden. Ik communiceer open en laagdrempelig, met liefde voor taal en vormgeving.
Ik help organisaties daar ook graag mee. Waar ik ook ben, ik heb mijn humor, hulpvaardigheid en verteltalent altijd bij me.

WERKERVARING (referenties op aanvraag)
Ik heb vaak gefreelanced naast mijn baan. Vandaar de overlap in werkperiodes.
2-10-2017 - heden

Communicatieadviseur/interim coördinator
• Odensehuis voor mensen met beginnende dementie
Communicatieadvies, ontwerp/dtp, (web)tekst (B1),
social media, herzien website, kleine evenementen

01-2017 - heden

Grafisch ontwerp/dtp/tekst (print) (freelance)
• Rebelicious, vegan catering

11-2018 - 12-2018

(Web)tekst schrijven en redigeren (freelance)
• Basalt Revalidatie

10-2018 - 12-2018

• Gault&Millau Restaurantgids 2019

03-2016 - 01-2017

Webredacteur/dtp’er (freelance)
• www.jacquelinemaschino.nl
Tekstschrijven, webredactie en ontwerp/dtp speakerssheets, uitnodigingen

08-2009 - 02-2016

4-2016 - 09-2016

02-2010 - 05-2015

Communicatiemedewerker/tekstschrijver/redacteur
(freelance)
• Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Artikelen op basis van talrijke eigen interviews met
veterinaire specialisten voor landelijke wachtkamerbladen Dierenpraktijken en Over Dieren en voor
landelijke digitale nieuwsbrief Anim@il (naam door
mij bedacht
Communicatiemedewerker/tekstschrijver
• District Utrecht Nederlands Rode Kruis
Schrijven en coördineren van nieuwsbrieven, o.a. over
zelfredzaamheid en veiligheid in huis (B1-niveau).
• Rijnlands Revalidatie Centrum, Leiden
In- en externe communicatie, tekstschrijven (B1),
functioneel ontwerp website en intranet, contentcoördinatie en -beheer, dtp en schrijven an brochures,
flyers en congresposters, webredactie, opstarten van
en adviseren over gebruik social media

10-2006 - 12-2006

• Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht
(Her)schrijven opleidingsbrochures

09-2009 - 10-2010

Correspondent (freelance)
• Nieuwsbode Bunnik, Odijk en Werkhoven

PERSONALIA

Ineke Buijs
Geboren 25-01-1966
Homeruslaan 7-II
3581 MA Utrecht
 06-12780037
 ienbuijs@gmail.com
 nl.linkedin.com/
in/inekebuijs

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

• Adobe InDesign, Adobe
Photoshop, Paintshop
Pro, Snapseed, Photoshop
Expres
• Microsoft Office
• WordPress, Joomla!, Sharepoint 2013, Coherence
• Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest
• Vreemde talen: Engels,
Frans, Duits

INTERESSES

•
•
•
•

Kunst/Theater/Concert
Fotografie
Handvaardigheid
Literatuur

01-2008 - 12-2009

DTP’er, tekstschrijver en eindredacteur personeelsblad
• Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

05-2007 - 12-2007

Communicatiemedewerker/ interim eindredacteur
• Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

12-2006 - 10-2008

02-2006 - 10-2006

04-2002 - 01-2006

Editorial assistant/traffic manager
• Faculteit Diergeneeskunde, UU, IRAS
Redactieassistent wetenschappelijk tijdschrift, Engelstalig
Managementassistent
• Universiteitsbibliotheek, Universiteit Utrecht
Organisatie van evenementen, redactie jaarverslag,
contentbeheer en webredactie voor inter- en intranet
Onderzoeksondersteuner/redactiemedewerker
• IVLOS lerarenopleiding, Universiteit Utrecht
Redactie en lay-out proefschriften, praktijkboeken en
onderwijskundige tijdschriften, drukproefcontroles,
statistische analyses onderzoeksmateriaal

09-2003 - 09-2006

Correspondent (freelance)
• Pandora, Tijdschrift voor het Vrouwennetwerk UU

05-1994 - 04-2002

Receptioniste, telefoniste, clustersecretaresse
• IVLOS lerarenopleiding, Universiteit Utrecht

OPLEIDING
10-2006 - 05-2007

Communicatiemedewerker niveau B
• SRM Utrecht. Diploma mei 2007

1988 - 1994

Algemene Letteren, spec. Moderne Westerse Letterkunde
• Universiteit Utrecht,  afgestudeerd 1994
Middelbaar onderwijs
• Dag- en Avondschool voor Volwassenen, Utrecht,
diploma 1988 (deeltijd vwo)
• KSG de Breul, Zeist, diploma 1983 (havo)

1984 -1988
1978 - 1982

‘Ik heb jarenlang bijzonder
prettig met Ineke samengewerkt. Ineke is een zeer
aangenaam persoon in de
omgang en een vakkundige
collega. Ik vond het altijd
bijzonder om te zien hoe
gemakkelijk zij kon samenwerken met en respect
afdwong van collega’s van
verschillende pluimage.’
Edisa Hoorweg
(RRC/Basalt) Revalidatie)

‘Snel, flexibel, to the point
communiceren, humorvol en
met sociale souplesse. Dát is
Ineke voor mij. En nog veel
meer! Een enorm fijn mens
om mee te mogen werken.
Iemand die mij veel verder
bracht in de communicatie
over mijn activiteiten, maar
me ook stevig liet nadenken
op momenten. De snelheid
waarmee ze werkt is voor
mij ongeëvenaard (...)’
Jacqueline Maschino

(www.jacquelinemaschino.nl)

CURSUSSEN
• Verschillende online cursussen op het gebied van tekenen, schilderen, fotografie, mixed media, handletteren, maar ook Instagram, Snapseed, etc. 2018
• SEO schrijven. Strategischmarketingplan.nl. Certificaat februari 2017
• Exceptioneel schrijven + Overtuigend schrijven. StudyTube.nl. Certificaten mei 2016
• Copywriting. Studieplan. Certificaat augustus 2015
• Sharepoint 2013: Contentmanagement voor contentbeheerders
CompuTrain. Certificaat februari 2014
• Schrijven voor het web. NTI. Certificaat 10 april 2013
• DTP (InDesign en Photoshop, Adobe CS4). NTI. Certificaat februari 2011

‘Ineke kan net even anders
naar de dingen kijken,
waardoor ze licht en lucht
in teksten kan brengen die
over zware onderwerpen
gaan, zonder plat, oppervlakkig of lomp te zijn. (...)
Inmiddels werkt ze met
mensen met dementie. Ze
voelt hun behoeften aan en
beweegt met ze mee. Dat is
een kunst, weet ik, en Ineke
beheerst die. Als ik directe
collega’s had, zou ik willen
dat Ineke er daar een van
was.”
Ita van Dijk, bloglezer

