LONNEKE DE ROOVERE
ERVAREN

WEBREDACTEUR

Van beitels naar bytes!
Ooit opgeleid tot meubelmaker en woningstoffeerder op de
Meubelvakschool in Amsterdam heb ik jaren geleden de houtkrullen,
beitels en deuvels verruild voor bits & bytes.
Met ruim 12 jaar ervaring als trainer en 15 jaar ervaring als
webredacteur, ben ik breed inzetbaar in online communicatie-,
webredactie- of contentmanagement. De veelzijdigheid van het vak
spreekt mij enorm aan en een baan waarin ik uitvoeren, coördineren en
adviseren kan combineren, heeft mijn voorkeur.
Lonneke de Roovere
Ingenhouszstraat 25
3514HV Utrecht

Werkervaring
April 2016-heden

06 531 49 224
030 272 1273
lonneke.de.roovere@gmail.com
www.londeroovere.nl
linkedin.com/in/lonnekederoovere

Maart 2016

Creatief, pragmatisch, nieuwsgierig en
een doorzetter. Kritisch, betrokken en
loyaal.

WEBREDACTEUR A.I.
HEAD OFFICE (Onderdeel van Sanoma)

Ondersteuning webredactie en project
management. Bij Head Office heb ik o.a. journalisten
gebriefd, artikelen geredigeerd en geschreven en de
planning bijgehouden.
Januari 2016

Eigenschappen

SCHOUTEN & NELISSEN

Als content editor o.a. verantwoordelijk voor
ontwikkeling nieuwe, meertalige website.

Geboortedatum
27 december 1962

“Ik ben dol op
regelen en
coördineren,
kwaliteitscontent
afleveren en
projectmatig
werken!”

ALLROUND MARKETEER A.I.

CONTENTMANAGER A.I.
IAK VERZEKERINGEN

Contentbeheer in Sitecore bij migratietraject.
Oktober 2015

CONTENTMANAGER A.I.
TNO | KNOV

Voor TNO Child Health heb ik de nieuwe website
nietofwelzwanger.nl voorzien van alle seo-content:
tekst, beeld, video, relevante in-/externe links.
2011 - 2013

WEBREDACTEUR/ONLINE MARKETEER
VVV NEDERLAND CADEAUBONNEN

Binnen het marketing-communicatieteam
verantwoordelijk voor uitvoering van online
activiteiten waaronder:
 beheer/redactie productwebsites en webshop
B2b optimalisatietraject
 e-mailingen, nieuwsbrieven, online acties
 social media, seo en display advertising
 migraties en redesign trajecten
 webanalyse en rapportage

2008 - 2011

Resultaten
Schouten & Nelissen
Als verantwoordelijk content editor
een complete nieuwe website voor
Schouten Global ontwikkeld. Hierbij
editors in China en Rusland
aangestuurd en geïnstrueerd.

2000 - 2008

Vrijwilligerswerk
Ik ben een bezig type. In periodes met
veel vrije tijd ben ik als vrijwilliger op
vele fronten actief.
TIO Hogeschool – gastcolleges over
webredactie en contentmanagement
Fairtrade Utrecht – webmanager,
redactiecoördinator, en social media
DeBroekriem – moderator community
Votulastkrant – redacteur
Van Rees Stichting – aspirant
bestuurslid en webredacteur.

EINDREDACTEUR ONLINE
KPN | PLANET INTERNET | HET NET

 Eindredactie en beheer van verschillende sites en
(breedband) diensten
 Contact met in-/externe techniek en vormgeving
 Aansturen externe redacteuren, budget 30k
 Hetnetjunior.nl, Nieuwsbrief HetNet 1,3 miljoen
abonnees.
1987 - 2000

TRAINER | ONTWIKKELAAR CURRICULUM
BIJ O.A. HOGESCHOOL UTRECHT EN ADOBE SYSTEMS

De eerste 13 jaar van mijn loopbaan was ik trainer in
verschillende softwareprogramma’s aan allerlei
doelgroepen: van HBO studenten tot medewerkers
van Rijkswaterstaat en van sales professionals in
Parijs en Helsinki tot werkloze grafici. Kennis delen
en collega’s ondersteunen in gebruik van systemen
vind ik nog steeds erg leuk om te doen.
Voor een compleet overzicht van werkgevers vanaf
1987 kunt u kijken op www.londeroovere.nl

Vaardigheden | ervaring
CMS ervaring:
Umbraco, Drupal, Sitecore, Magento,
GX, WordPress, Joomla, Silverstripe,
CS Cart.
Overige tools en kennis:
Photoshop, html, Tripolis, Mailchimp,
Google Analytics, MS Office, Social
media (LinkedIn, Facebook en Twitter)
Talen:
Engels, Frans, Duits.

VVV NEDERLAND TOERISME

Instrueren van communicatiemedewerkers bij circa
400 lokale VVV’s in het voeren van webredactie en
inzetten van online communicatie.
 Redactie www.vvv.nl
 Verbetering van usability
 Ontwikkeling en implementatie intranet

Webredacteur Fairtrade Utrecht
Aantal unieke bezoekers aan de
website is met ruim 300% gestegen.
Online marketeer VVV Nederland
Om de meerwaarde van dinercheques
te promoten heb ik acties met
restaurants opgezet. De
deelnamebereidheid van acceptanten
steeg met 1233%.

WEBREDACTEUR

Opleiding
1996 – 1997
1985 – 1988
1984 – 1985
1981 – 1984
1980 – 1981
1974 – 1980

ISW IBW Diploma NIMA-A
HU Grafische vormgeving (3 jaar)
HU Architectonische vormgeving (1 jaar)
Meubelvakschool Diploma meubelmaker en
woningstoffeerder
KMBO Diploma ambachtelijk timmervrouw
Werkplaats Kindergemeenschap Diploma HAVO

Cursussen
Jezelf blijven ontwikkelen vind ik belangrijk en leuk. Ik doe veel aan
zelfstudie (webinars, white-papers, workshops) en heb verschillende
trainingen gevolgd. Alle cursussen vind je op www.londeroovere.nl
2015
2014
2012
2011
2008

Informatief schrijven – School voor Journalistiek
Contentplanning met de contentkalender Presenter
Google Analytics Advanced – Lectric
Usability van websites – School voor Journalistiek
SEO Zoekmachine optimalisatie – Karel Geenen
Yargon

