CV Heleen Ronner
Doorgewinterde webredacteur, tekstschrijver en communicatiekracht.
Betrouwbaar, betrokken, creatief, snelle denker. Altijd de lezer op 1.
Kennismaken? Koffie drinken? Direct ter zake komen?
Bel: 06-5516 2295 of mail me
Een greep uit de klantenkring
Klant: Uitgeverij Personalia
Rol: Journalist
Periode: 2012-heden
Resultaat: Een serie portretterende interviews met o.a. striptekenaar Jan Kruis, illustrator Thé Tjong
Khing, ex-model Fréderique van der Wal en tv-tuinman Rob Verlinden. Deze interviews verschenen in
o.a. VertrekNL en de Stripglossy. Lees hier een aantal interviews.
Bureau: Call for Action
Klant: BOVAG
Rol: webredacteur/copywriter
Periode: juni-september 2015
Resultaat: compleet nieuwe, wervende copy voor www.bovag.nl. Uitgangspunten: een meer
consumentgerichte tone-of-voice en zoekmachineoptimalisatie (SEO). Naast de algemene copy,
schreef ik bijvoorbeeld ook testimonials voor de vacature-pagina.
Bureau: IDTV Live
Klant: Philadelphia Zorg
Rol: redactiecoördinator personeelsblad en website voor medewerkers in de gehandicaptenzorg
Periode: dec 2013 – feb 2015
Resultaat: Hé, ik heb een idee, een on- en offline platform voor en vooral ook door medewerkers van
Philadelphia (gehandicaptenzorg). Output: een warm en eerlijk personeelsplatform met een
printmagazine en besloten blogsite. Van gedurfd experiment is dit platform uitgegroeid tot vaste
waarde bij Philadelphia. Het was een heel bijzonder project: keihard werken; hartverwarmende
momenten met mensen met een verstandelijke beperking en indrukwekkende gesprekken met
begeleiders en locatiemanagers. Als meeschrijvend voorvrouw waren mijn taken:
• Plank en redactieschema uitwerken voor blad en site
• Briefen en aansturen van freelance journalisten, eindredacteur, vormgevers en stagiairs
• Amateurschrijvers coachen, blogworkshops geven
• Interviewen, schrijven en redigeren (print en offline)
Wil je aanbevelingen lezen? Bekijk mijn LinkedIn-profiel!
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Klant: Popup Alkmaar
Rol: communicatieadviseur / pr-ondersteuning
Periode: september-november 2016
Resultaat: Een succesvol evenement: de finale van zangtalentenjacht Just Sing in een vrijwel
uitverkocht Podium Victorie met veel persaandacht. Dit was een klus waarbij ik relatief kort voor het
evenement werd ingeschakeld. Mijn opdracht: zorg voor meer aanmeldingen van hoog niveau en
een succesvolle ticketverkoop. Dankzij een topteam lukte dit ruimschoots. Mijn bijdrage:
-een mediakalender maken, gericht op conversie
-perberichten, social media-posts, interviews schrijven
-pr- en social media-advies
Klant: De Dopper
Rol: copywriter
Periode: start-up-fase 2010-2012
Resultaat: In de periode dat ik voor De Dopper werkte, groeide het uit van een plan in het hoofd van
directeur Merijn Everaarts tot een snelgroeiende social enterprise met een miljoenenomzet. De
Dopper produceert duurzame, hervulbare waterflesjes en promoot het drinken van kraanwater. Mijn
bijdrage:
-copywriting voor advertenties, persberichten, blogs, teksten voor verpakkingen, displaymateriaal en
flyers
-Corporate storytelling (lees ook deze onafhankelijke recensie over deze case op Storytelling Matters)
-opstart Twitter- en Facebookaccounts
Andere recente klanten: De Trombosestichting, TopTaste, Style Mathôt en Dudesquare.
Banen van vóór Getik
Het Voedingscentrum - webredacteur/tekstschrijver
Januari 2006 - september 2008
Schrijven van webteksten, blogs, nieuwsbrieven en andere print- en online uitingen. Advies en
concept voor online tests, games en quizzen. Redactie en copywriting voor grote publiekscampagnes,
bijvoorbeeld De Balansdag (o.a. advertorials, de online Balansdagtest tot scripts voor de
radiocampagne in 2006). Sinds ik met Getik ben gestart, is Het Voedingscentrum vaste klant.
Sanoma uitgevers - webredacteur
Juni 2004-januari 2006
Webredactie en -coördinatie tijdens de restyling van www.101woonideeen.nl en www.tuinieren.nl
IDTV - eindredacteur internet
2001- 2004
• Redactioneel ontwerp van programmawebsites voor onder andere Campinglife
• Webredactie
• Begeleiden van stagiaires en een junior redacteur
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Oh… en dan houd ik nog van rondrennen en dingetjes regelen. Dat deed ik bijvoorbeeld als:
-assistent van mijn collega’s bij IDTV Live tijdens Robeco LIVE (2013); Afscheid van Beatrix in Ahoy
(2014); het 5-mei-concert (2014)
-productie-assistent bij sketchprogramma Daar Vliegende Panters (VARA in 2001)
-assistent-productieleider bij sketchprogramma FIT (IDTV voor NPO in 2003)
Iets in de veertig…
Geboren in Groningen (1974). Opgegroeid in Zuidhorn (Gr), Bellingham (WA, VS) en vooral Eindhoven
(NB). Fervent lezer. Enthousiast en knullig op de gitaar.
Opleiding
1994-2000
Culturele Studies, richting publicistiek Universiteit van Amsterdam

Doctoraal

Amerikanistiek

Universiteit van Amsterdam

Doctoraal

1997-1998 (6 maanden)
Nordamerikastudien

Freie Universität Berlijn

Keuzevakken

1993-1994
Culturele Antropologie

Universiteit van Amsterdam

Propedeuse

1987-1993
VWO

Van Maerlantlyceum Eindhoven

VWO Diploma

Cursussen
Eenvoudig Nederlands (B1)
NIMA Communicatie-A
Workshops Interviewen
Workshops narratieve journalistiek
Workshops social media, SEO

Bureau Taal
LOI
Brigitte Kooijman
Congres Verhalende Journalistiek
Netwerk023 en Tekstnet

Vaardigheden
Photoshop/beeldbewerking
CMS (Drupal, Wordpress, e.v.a.)
Wordpress-ontwikkeling
Engels
Duits en Frans

goed
uitstekend
redelijk, zie www.getik.nl en www.destadsvergroener.nl
vloeiend
redelijk

Vrijwilligerswerk
Taalcoach Vluchtelingenwerk
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