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Profiel + video-cv
Schrijver sinds de schoolkrant, bedrijfsjournalist vanaf 2000, vader, dichter, acteur en muziekfreak.
Ik zet graag mijn tanden in communicatie-uitdagingen. Een ingewikkelde boodschap vertaal ik snel
naar hapklare taal (storytelling, nieuws, columns, jaarverslag). Creativiteit en improvisatie zijn mijn
belangrijkste talenten. Als hoofdredacteur bied ik mijn team sturing, coaching en vertrouwen.
Ik ben content-expert, doelgericht, sociaal, stressbestendig, ongeduldig en dol op woordgrappen.
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Referenties (zie ook LinkedIn)
‘ Vincent is

‘ Hij weet hoofd-

‘Als het creatief of anders

vingervlug met
het schrijven van
mooie verhalen
over onze
organisatie en
mensen’

en bijzaken
feilloos te scheiden en heeft
sterke ideeën over
hoe een medium
eruit moet zien.’

moet, dan zoek ik
Vincent op’
Pim Mol
directeur Communicatie Rabobank

‘Hij is goed in feedback
geven en ontvangen’
Farida Milzink

Hendrik Jan Eijpe

Rob Vissers

recruiter VodafoneZiggo

hoofd Persvoorlichting Rabobank
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Skills

Business editor / contentstrateeg VodafoneZiggo
- (Eind)redacteur in- en externe corporate
communicatie: intranet, sociale media, magazine,
corporate website, verslaglegging, infographics, persberichten, campagnes
- Redactieformule, stijgids en tone of voice bepalen
- Aanjagen van inhoudelijke vernieuwingen op corporate website (storytelling)

Trainer en schrijver Frankwachting
- Verantwoordelijk voor de training Creatieve content
voor communicatieprofessionals
- Columnist en recensent voor de website Frankwatching.com

Eindredacteur Rabobank.com + jaarverslag Rabobank
- Verantwoordelijk voor stijl, toon en kwaliteit van
corporate site/jaarverslag
- Alle teksten geschreven voor het jaarbericht 2015 (annual review)
- Introductie van storytelling, infographics, bekend met agile werken (Scrum)
- Afstemmen met bestuur, control, woordvoerders, marketeers, webdesigners
- Nominaties vakprijzen: FD Henri Sijthoffprijs, Dutch Interactive Awards (2015)

Freelance journalist, schrijver, columnist, spreker, adviseur, contentcoach
- Spreker op congressen over storytelling en content (o.a. Entopic, Meltwater)
- Schrijver voor PCM, uitgaansbladen NL20 en NL10, Gelders Dagblad (cultuur),
tekstbureau Schrijf-Schrijf, websites (van cultureel tot commercieel)
- Contentadviseur voor bedrijven, social media coach, cv-trainer, schrijfdocent

Senior redacteur / hoofdredacteur interne media Rabobank
- Meewerkend voorman, verantwoordelijk voor visie, aansturing,
planning, (eind)redactie, schrijfstijl van de nieuwssite voor medewerkers
- Veel ervaring met ghostwriting (columns, speeches) en crisiscommunicatie
- Dagelijks content maken voor intranet, narrowcasting en tijdschriften
- 2008: Grand Prix Zilveren Veer (vakprijs bedrijfsmedia van Logeion)
Redacteur online communities KPN
- Content maken, rubrieken bedenken voor Residentie.net +
Studenten Online
- Content maken, rubrieken bedenken, (eind)redactie voeren voor de
online communities Residentie.net (voor inwoners van Den Haag)
en Studenten Online.
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Engels (vloeiend in woord en geschrift)

coaching

eindredactie

training

Nederlands (moedertaal)

Opleidingen (diploma's behaald)
1999
1995

HBO School voor Journalistiek, Hogeschool Utrecht
(afstudeerrichting tv)
Gymnasium, Liemers College, Zevenaar

Cursussen
2002 tot heden

Contentstrategie, social media, netwerken,
crossmedia, eindredactie, CMS, SEO,
hoofdredacteur als manager, Business English,
creatief schrijven, video-editing

Nevenactiviteiten
2017

Theatershow 'Blindelings' georganiseerd voor blinden en slechtzienden

2016

Winnaar 'cv van de maand' op de website SollicitatieLab

2015

Debuut zelf geschreven kindertheatershow: DROOM GROOT

2014 tot heden
2013
2011 tot heden
2010

Buddy voor mensen met een beperking, via stichting Handje Helpen
Onderzoek en aanbevelingen gedaan rond de bedrijfscultuur van de Rabobank
Regisseur, cameraman, editor en uitgever van uiteenlopende online video's
Betrokken bij de introductie van narrowcasting bij Rabobank Nederland

2009 tot heden

Oprichter/schrijver van persoonlijke blog (reizen, kunst, cultuur), dichter

2007 tot heden

Initiatiefnemer, organisator, presentator van benefietconcerten

2005 tot heden

Zanger/tekstdichter bij muziekduo Goed Volk en funkband Kingtonic

2005 tot heden

Improvisatie-acteur/docent bij verschillende Utrechtse theatergroepen

2000

Baantjes gehad als o.a. vuilnisman en medewerker gevonden voorwerpen NS

2000

Regiofinale behaald van Grote Prijs van Nederland (R&B/Hiphop) als 'Repelsteel'

