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Curriculum Vitae 
 

Voornaam   Hanneke Verhoeven 

Adres    Schoolstraat 253 

    5038 RL  TILBURG 

Telefoonnummer  06-14669070 

E-mailadres    hanneke@bureauvrijdag.nl  

Website   www.bureauvrijdag.nl  

       

 

 

 

 

Juli 2008 - heden Eigenaar van Bureau Vrijdag. 

Inzetbaar als webredacteur, copywriter en PR-adviseur. 

 

Opdrachten onder andere: 

 nov 2012- okt 2013  Essent. Copywriter online & social in het online innovatieteam. 

Verantwoordelijk voor de sociale kanalen van Essent (van 6000 naar 30.000 

Facebookvolgers in 9 maanden) en het schrijven van copy voor verschillende 

campagnes van Essent (o.a. www.essent.nl/duurzaam).   

 2011- heden Philips Pensioenfonds. (Her)schrijven teksten voor de website van 

Philips Pensioenfonds. www.philipspensioenfonds.nl. Artikelen voor magazine 

‘Generaties’ 

 2009 – 2012 Kneipp. Content voor de maandelijkse e-mailnieuwsbrief en de 

themasite: http://nieuws.kneipp.nl (via Magneds) 

 2010 – heden Erbaviva en Erbaorganics. PR voor twee nieuwe 

babyverzorgingsmerken. Onder andere schrijven persmateriaal en samenstellen 

perskit. Contact met redacties. (www.erbaviva.nl en www.erbaorganics.nl) 

 2011- 2013 Uitgeverij Malmberg. Coördinatie van de ‘extra werkbladen’ die horen 

bij de twee rekenmethodes van deze uitgever.   

 2010 – 2012 Redkiwi Rotterdam. Wekelijkse PR-opdracht voor internetbureau 

Redkiwi. Schrijven van webteksten, organiseren van evenementen, uitbouwen 

social media 

 2011-2012 Zicht Verzekeringen (voorheen ING-AN) herschrijven, structuren en 

plaatsen van content voor de nieuwe website www.zichtadviseurs.nl  

Werkervaring 
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 2011 Copywriting voor ABN AMRO EXTRA, het nieuwe Client Treatment 

Programma van op de uitlogpagina’s van ABN AMRO internetbankieren  (via 

Lukkien) 

 2011 ING. Verzorgen van de content en de presentatie van de social media 

training ‘Schitter op Twitter´ 

 2010 - 2011 ING. (Her)schrijven van artikelen voor het nieuwe 

ondernemersplatform van ING: www.ondernemerssupport.nl  

 2010-2011 RTL Nederland. Webredactie voor www.life4you.nl, het 

zondagmiddagprogramma van Carlo & Irene (via Magneds) 

 2008- 2009 UNETO-VNI, ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en 

technische detailhandel. Content voor de websites www.perfectwonen.nl en 

www.mijnhuisinstallatie.nl (via Romae) 

 

Feb – Juli 2009  Swaans Communicatie, Tilburg 

Functie   Tekstschrijver en Communicatieadviseur 

Werkzaamheden  

 Interviewen van opdrachtgevers; 

 schrijven communicatiemateriaal (o.a. teksten voor websites, folders, artikelen, 

jaarverslagen, etc.); 

 bedenken van communicatieconcepten; 

 verkrijgen van nieuwe relaties; 

 uitbouwen relatienetwerk. 

 

2007 - 2009  Romae internet en content, Utrecht 

Functie   Accountmanager 

Werkzaamheden  

 Beheren van het relatienetwerk; 

 uitbouwen klantportefeuille d.m.v. acquisitie; 

 opstellen van offertes en projectplannen voor prospects en opdrachtgevers; 

 monitoren voortgang van lopende projecten; 

 opstellen van maandelijkse nieuwsbrief.  

 

2006- 2007  Interpolis Verzekeringen, Tilburg 

Functie   Verkoopadviseur 

Werkzaamheden  

 Verkoopondersteuning;  

 geven van trainingen aan parttime Rabobankpersoneel; 

 beoordelen van verzekeringstechnische risico’s. 
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2003 – 2006  Mill-Hillcollege, Goirle en 2College Ruiven, Berkel-Enschot 

Functie   Docent Nederlands 

Werkzaamheden 

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van reguliere docententaken, o.a.: 

 Verzorgen van 20 lesuren Nederlands per week aan klassen van verschillende 

niveaus (vmbo-t t/m gymnasium); 

 administratie van lessen, in de vorm van het bijhouden van een 

leerlingvolgsysteem; 

 ontwikkelen van lesmateriaal; 

 voeren van gesprekken met leerlingen en hun ouders inzake studievoortgang;  

 geven van lessen studievaardigheid. 

 

 

 

 

1999-2005        Lerarenopleiding Nederlands, 2e graads 

        Fontys Hogescholen, Tilburg 

 

1998-1999         Academie voor Journalistiek en Voorlichting, propedeusejaar 

                     Fontys Hogescholen, Tilburg 

 

1993-1998          HAVO (Vakkenpakket: NL, EN, DU, FR, GS, AK) 

                     Scholengemeenschap Durendael, Oisterwijk 

 

Verwacht   Opleiding massagetherapie 

   Sonnevelt Opleidingen 

 

11/05-02/06   Cursus creatief schrijven 

                   De Nieuwe Veste, Breda 

 

11/09   Cursus Google Adwords 

   Digital Media & Z.O. Amsterdam 

 

 

 

    

  

Opleidingen en cursussen 

 
 

 

CMS – ervaring  
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   Discovery Server (Green Valley) 

   RCMS (Ritense) 

   WebdesQ (Magneds) 

   TYPO3 

   Wordpress 

 


