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)
april 2019 - heden

10-2017 - 07-2019

Researcher/schrijver
FTRPRF
Research in teamverband op (maatschappelijk) thema
met artikelen/whitepapers/rapporten als output, redactie, tekstadvies
Communicatieadviseur
Odensehuis Andante voor mensen met beginnende
dementie en hun naasten
Communicatieadvies, ontwerp/dtp, (web)tekst (B1),
social media, herzien website, kleine evenementen

4-2016 - 09-2016

Communicatiemedewerker/tekstschrijver
• District Utrecht Nederlands Rode Kruis
Schrijven en coördineren van nieuwsbrieven, o.a. over
zelfredzaamheid en veiligheid in huis (B1-niveau).

02-2010 - 05- 2015

• 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

01-2008 - 12-2009

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

05-2007 - 12-2007

Communicatiemedewerker/eindredacteur
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

12-2006 - 10-2008

Editorial assistant/traffic manager
Faculteit Diergeneeskunde, UU, IRAS
Ondersteunen van hoofdredacteur internationaal
wetenschappelijk tijdschrift (kopijstroombewaking,
contact met auteurs en reviewers, Engelstalig)
Nog verder terug in de geschiedenis? Neem contact
met me op.

Ineke Buijs (personalia op
aanvraag)
 ienbuijs@gmail.com
 taalkamertje.nl

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

• Adobe InDesign, Adobe
Photoshop, Canva
• Google Docs, Google
Spreadsheets, Microsoft
Office
• WordPress, Joomla!, Drupal,
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest,
Blogger, HootSuite
• Vreemde talen: Engels,
Frans, Duits

INTERESSES

•
•
•
•
•

Kunst/Theater/Concert
Fotografie
Vormgeving
Handvaardigheid
Literatuur

WERKERVARING FREELANCE (meest actuele informatie: www.taalkamertje.nl)
15-1-2019 - 15-4-2019

Contentbeheerder, corrector
Provincie Utrecht, Staat van Utrecht

15-2-2019 - 7 -7-2019

Interim coördinaitor en communicatiespecialist
Odensehuis Andante voor mensen met dementie

januari 2017 - heden

Grafisch ontwerp/dtp/tekst voor drukwerk
Rebelicious, vegan catering

nov-december 2018
okt- december 2018

(Web)tekst schrijven en redigeren
Basalt Revalidatie
Gault&Millau Restaurantgids 2019

03-2016 - 01-2017

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

07-2015
07-2012

Communicatiemedewerker/tekstschrijver/redacteur
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)
Webredacteur
• Universiteit Utrecht, Communicatie Centraal
• PâtisPassion, chocolatier

07-2009 - 12-2009

Redacteur online leeromgeving
ISBW opleidingen, Zaltbommel

06-2009 - 10-2010
09-2003 - 09-2006

Correspondent
• Nieuwsbode Bunnik, Odijk en Werkhoven
• Pandora, Tijdschrift voor het Vrouwennetwerk UU

08-2009 - 02-2016

OPLEIDING
10-2006 - 05-2007
1988 - 1994

1984 -1988
1978 - 1982

Communicatiemedewerker niveau B
SRM Utrecht. Diploma mei 2007
Algemene Letteren, specialisatie 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)

CURSUSSEN
•
•
•
•
•
•

Illustrator, maart 2021
Opfriscursus InDesign, juni 2020
SEO schrijven. Strategischmarketingplan.nl. Certificaat februari 2017
Exceptioneel schrijven + Overtuigend schrijven. StudyTube.nl. Certificaten mei 2016
Copywrtiting. 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

“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)

“Ik schakel Ineke regelmatig
in voor schrijf- en redactiewerk en ben heel tevreden.
Ze weet informatie snel te
verwerken tot een vlot geschreven artikel. Ineke is van
alle markten thuis: schrijven
van zowel informatieve als
creatieve teksten gaat haar
gemakkelijk af. Deadlines
worden scherp in de gaten
gehouden. Ik kan op haar
vertrouwen.”
J. van Winden (Faculteit
Diergeneeskunde, UU)

“Je hebt onze communicatie naar een hoger level
getild. Je humor, taal, lach,
creatieve ontwerpen voor
agenda’s, uitnodigingen en
flyers, je facebookberichten
voor ons, de csontent voor
onze website en je begeleiding, ik ga het missen!”
Karin Meijer, (Odensehuis)

