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Zelfstandig communicatieadviseur met passie voor schrijven

Mijn werkwijze
Ik houd van nieuwe dingen opzetten én afmaken. De behoefte aan concreet resultaat zie je terug in
mijn bedrijfsnaam ‘MbH Communicatie’, waarin de letters ‘MbH’ staan voor ‘Made by Helen’.
Mijn specialismen zijn corporate communicatie, interne communicatie, tekstschrijven en sinds kort
ook podcast maken. Daarbij geloof ik in de kracht van verhalen, omdat verhalen mensen kunnen
raken.

Werkervaring
Eigenaar MbH Communicatie (eenmanszaak, 2016‐heden)
Opdrachtgevers:












Bo‐Ex (woningcorporatie): schrijven artikelen voor bewonersblad Thuis
Buildsight (marktonderzoek bouwsector): advies en uitvoering marketing & communicatie,
podcast maken
Cobouw (bouw): schrijven artikelen voor specials van Cobouw
Connexxion (mobiliteit): schrijven kwaliteitsplannen voor aanbestedingen zorgvervoer en
herpositioneren tenderteam
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek: corrigeren VakTaal
NPO (publieke omroep): herschrijven teksten HRM
NRC (nieuwsmedia): schrijven artikelen voor NRC Branded Content in NRC Handelsblad en op
www.nrc.nl
Nudge (duurzaamheid): bloggen voor www.nudge.nl
Photoworkx (fotografie): herschrijven webteksten en redigeren nieuwsbrieven
www.photoworkx.nl
TellTale Trends (big data): communicatieplan en socialmediastrategie opstellen en uitvoeren
Transavia: oprichten personeelsblad en uitgeven eerste nummer
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Communicatieadviseur Corporate Communicatie Strukton (2007‐2015)


Corporate communicatie
o directie ondersteunen met advies
o bijdragen aan vertaling bedrijfsstrategie naar jaarplan voor communicatie
o communicatie bij verandertrajecten zoals overname, directiewisseling, nieuwe strategie,
herpositionering, nieuwe kernwaarden, nieuwe corporate story, samenvoeging divisies
en internationalisering
o adviseren over thema duurzaamheid in samenwerking met de mvo‐manager
(campagnes, signaleren nieuws)
o adviseren over thema veiligheid in samenwerking met de veiligheidskundige (campagnes,
signaleren nieuws)
o verbindende rol voor de twee divisies infrastructuur (weg en spoor); mijn collega had
deze rol voor de twee divisies bouw (gebouwen en integrale projecten)
o ondersteunen woordvoerder: Q&A opstellen, kernboodschappen formuleren, online
media monitoren
o huisstijlbewaking en ‐ontwikkeling



Interne communicatie
o opstellen en uitvoeren beleid interne communicatie
o oprichten, doorontwikkelen bladformule en uitgeven interne magazine in samenwerking
met de divisies en een team van freelancers
o nieuwjaarstoespraak directie voorbereiden (inhoudelijk en organisatorisch)
o introductie en monitoring Yammer (intern social medium)



(Eind)redactie en tekstschrijven
o coördinatie en eindredactie jaarverslag en publieksverslag
o eindredactie interne magazine
o schrijven artikelen, nieuwsbrieven en persberichten
o leveren content voor intranet, internet en social media
o begeleiden producties (brochures/video/ infographics)



Productie podcasts
o gesprek op de bouwplaats over verduurzamen: https://soundcloud.com/buildsight
(ca. 15 minuten)
o portret van een buurtwinkel: https://soundcloud.com/user‐496680708/dorpswinkel‐
kastanjehoeve/s‐Vx1cU (ca. 10 minuten)
o montage podcast over spraaktechnologie voor Webhelp: https://soundcloud.com/user‐
846701117/webhelp‐podcast‐1‐spraaktechnologie (ca. 15 minuten)

Communicatiemedewerker Passionate/Bulkboek (2005‐2006)


Publiciteit
o pr‐plannen opstellen en uitvoeren voor evenementen als WriteNow! en Kunstbende
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Fondsenwerving
o opstellen projectplannen, begrotingen, subsidieaanvragen en eindafrekeningen

Communicatiemedewerker Corporate Communicatie bij KPMG Consulting/Atos Origin (2001‐2005)


Corporate communicatie
o overname: interne communicatie over de verkoop van KPMG Consulting aan Atos Origin
o naamswijziging: interne en externe doelgroepen informeren, huisstijl aanpassen
o nieuwe positionering: uitdragen via relatiemagazine



Interne communicatie, (eind)redactie en tekstschrijven
o schrijven en eindredactie interne magazine, OR‐bulletin en boekje met genomineerden
voor het jaarlijks project ‘Kroning Kenniskoning’
o redactie intranet

Tekstschrijver bij tekstbureau LinQua vof (1999‐2001)


Tekstschrijven
o interviewen en artikelen schrijven voor KPN, DTZ Zadelhoff, Holland Casino,
Hop Marjanneke en bakkersvereniging Beko

Freelance tekstschrijver (1997‐1999)


Tekstschrijven
o schrijven en productie brochure zorginstelling Sparrenheide
o schrijven artikelen voor Zorg & Verzekering van uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Loghum
o schrijven artikelen voor InCT, het vakblad over ICT voor uitgeverijen



Redigeren
o redigeren en corrigeren boeken voor de uitgeverijen Het Spectrum, Kosmos Z&K,
Prometheus, Bert Bakker, Novella en Elsevier

Steunlesdocent Nederlands aan Luzac College (1994‐1996, werk tijdens studie)



Lesgeven
Surveilleren

Vrijwilligerswerk


Medeoprichter en redacteur schrijverscommunity Literairwerk.nl (2009‐2018)
o redactioneel commentaar geven aan schrijvers
o organiseren schrijfwedstrijden
o uitgeven bundels
o publiciteit
o penningmeester
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Medeoprichter en organisator Festival Mooie Woorden (2003‐2008)
Redacteur Literair Tijdschrift LAVA (1997‐2002)

Opleiding




Communicatie C (senior communicatieadviseur), SRM (2009)
Nederlandse Taal‐ en Letterkunde, Universiteit Utrecht (1990‐1996)
Gymnasium, Mollerlyceum Bergen op Zoom (1984‐1990)

Recente vakliteratuur (lezen en luisteren)






“Echte leiders hebben een goed verhaal” van Astrid Schutte
“Raak! Benut de kracht van je persoonlijke verhaal” van Reinier Rombouts en Raf Stevens
“Toverballen voor het brein” van Sigrid van Iersel
“De kleine Podcasten voor dummies” van Richard den Haring
Podcast series als “Story Club” (leiderschapsverhalen), “Connect” (over communicatie) en
“Podcastclub” (over podcast maken)

Cursussen en congressen








Cursus Zelf Podcasten bij Studio Lijn 14 (2018)
Vervolgcursus Zelf Podcasten bij Studio Lijn 14 (2018)
Schrijfcursus verhalende journalistiek bij Judith Koelemeijer (2015)
Communicatiecongres (2014)
Masterclass Organisatiekunde van Logeion (2013)
Symposium integrale jaarverslagen (jaarlijks) (2011‐2015)
Congres Interne Communicatie (jaarlijks) (2008‐2013)

Persoonlijk





Ervaring CMS: Sharepoint, Episerver, Drupal, Wordpress, Joomla, Medium, Mailchimp
Social media: Twitter, LinkedIn, Instagram, SoundCloud, YouTube, Vimeo, Facebook, Yammer,
Tweetdeck, Hootsuite
Hobby’s: lezen, schrijven, podcast luisteren, wandelen, fietsen, eten met vrienden
Eigenschappen: zelfstandig, teamspeler, resultaatgericht
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