
employer branding

Zeg eens, ben jij al de werkgever die je wilt 
zijn? Wat is je werkgeversbelofte? En omschrijf 
eens je ideale kandidaat? Ik kan je helpen bij 
de antwoorden op deze vragen. Kom, dan 
bouwen we samen aan jouw verhaal.

Ik help kleine teams (Hilton Garden Inn Leiden) hun 
verhaal te (her)schrijven, zich verbonden te voelen 
met hun professionele identiteit en hun 
werkgeversmerk.

hart & ziel projecten

Projecten waarmee je je verhaal vertelt. Die je 
uitnodigen na te denken over het leven. Of 
waar je gewoon blij van wordt. Dat is best 
uiteenlopend. Van het maken van content voor 
en licht ontwerp van websites, interviews, het 
schrijven van artikelen of persberichten tot het 
filmen & editen van korte (bedrijfs-)video-snaps. 

beautyworldalkmaar.nl, interviews voor 
“Overwinnen” (overwinnenboek.nl), mee-
ontwikkelen ‘LeesWereld’, vlog-like-video-snaps
voor ‘8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet’, 
Kiddies en SKOA.

content stategist

Het fundament staat. Je teams 
voelen zich verbonden met elkaar, 
je kernwaarden, je missie, je visie, 
kortom je professionele 
persoonlijkheid. Klaar om te 
bepalen wat je wanneer zegt. Klaar 
om de wereld te veroveren.

SKOA.nl (nieuwe website), kiddies.nl
(huisstijl touch-up en nieuwe website), 
social media strategie & content, 
bouwen aan een social mediateam.

interne communicatie

Hoe staat het met jouw Binnenlandse Zaken? 
Hoe praat je met je team en spreken jullie 
dezelfde taal? Ben je op afstand toch 
verbonden? Hoe haal je je nieuwe 
medewerkers on-board? Zijn jullie helemaal 
in sinc? 

Ik heb interne communicatieonderzoeken 
gedaan om te ontdekken hoe je de verbinding 
en dialoog met en tussen je (toekomstige) 
medewerkers het beste vormgeeft. Hoe je 
samen-werkt aan betrokkenheid. 
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