
 

 

VASTE BETREKKINGEN  
 
2011-2013 
Digital4u in Den Helder  
Webredacteur 

- Online tekstschrijven en interviewen voor websites 
van bedrijven en instellingen (SEO). 
- Social media-beheer.
- Zoekmachine optimalisatie (rapportages met 

advies en werkzaamheden.
 
2007-2010  
ULURU|Beagle in Amsterdam 
Copywriter, webredacteur, content-manager, 
marketingmedewerker 

- Redactie van het online loyaliteitsplatform 
StarBusiness van Heineken Brouwerijen. 
Samensteller horecanieuws en relatiebeheer m.b.t. 
content.

- Redactie www.disruptivebanking.com (website over 
bankinnovatie m.b.t. de crisis).

- Conceptontwikkeling, redactie, opname en 
montage van audio- en video-items i.v.m. 
bedrijfsproducties (bedrijfsfilms) en 
marketingprojecten.

 
2001-2007
Rodi Media in Broek op Langedijk
 
Hoofdredacteur, (eind)redacteur, verslaggever. 
Regionale en lokale kranten.

2000-2001  
Bak en Bakker Journalisten c.s. in Alkmaar  
Journalist, correspondent ANP, bedrijfsjournalist 

-  Nieuws, human interest, advertorials.
-  Voor vakbladen, special magazines, websites,     

kabelkrant.
 

FREELANCE WERKZAAMHEDEN  
 
1997-heden 
EJV Mediaproducties (ZZP’ er) 
Tekstschrijver, journalist, tv/radio-producties

- Journalistieke tekstproducties, schrijven, 
herschrijven, redigeren. Nieuws, achtergronden, 
human interest, advertorials.

- Websiteteksten (SEO).
- Social media-beheer, content-management.
- Webmarketing: onderzoek/ rapportages Google 

Analytics , SEO-werkzaamheden.
- Trainer tekststrategie ‘3 denkstappen naar sterke 

teksten’. Zie www.driedenkstappen.nl. 
 
Opdrachtgevers: 

- Telegraaf
- NRC
- ANP
- TROS Audax
- Noordhollands Dagblad
- Uitkijkpost Media (hoofdredacteur, redacteur, 

politiek verslaggever, fotograaf).
- Holland Media Combinatie (regiokranten)
- Gemeente Bergen (raadsverslagen)
- Mediselect (Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde)
- VOGG (KansPlus)
- Peugeot Nederland B.V. (Blue by Peugeot)
- d’ Orizon Media (Meridian Travel: redactie, 

eindredactie reismagazine)
- Uitgeverij Arti (Atelier)
- GP Groot (personeelsblad)
- Buro 19/ gemeente Medemblik
- Tunico (webteksten mkb-ondernemers)
- Pinto Solutions (webteksten)
- Groot Ecobouw (website)
- Duin Uitvaartverzorging (webteksten, 

contentbeheer website, internetmarketing/ 
ontzorging)

Als ruim ervaren journalist en tekstschrijver ondersteun ik graag uw redactie. Door 
snel en secuur te werken, afspraken na te komen en korte lijnen te hanteren kunt u 
er op vertrouwen dat de uitwerking voldoet aan de kwaliteit die u verwacht. Ik ben 
zowel inzetbaar voor een vaste dienstbetrekking als voor freelance 
werkzaamheden op de volgende gebieden: 

➢ Printmedia 

➢ Online Media 

Tekstschrijver, journalist, 
trainer tekststrategie 

curriculum vitae 

Evert Visser 

http://www.driedenkstappen.nl


STUDIE 

1994-1995  
Sociaal Pedagogische Dienstverlening  
1996-2000 
Journalistiek & Communicatie (HBO, Zwolle) 
Stages:  
-    RTVNH (bureauredactie, verslaggeving)
-    AVRO Radio 2 (Thuis op 2)
2015  
Trainer tekststrategie (diploma)

- Vos Metaalhandel (contentbeheer website, 
internetmarketing/ ontzorging)

- Moritz aan Zee (contentbeheer website) 
 
Audiovisueel

- NH (verslaggeving nieuws, bureauredactie)
- TOXTV (verkoop tv-programma’s) 

ULURU|Beagle (redactie, voice-over 
bedrijfsvideo’s)

- RTV80 - Redactie, presentatie en montage radio 
en tv-programma’s, journalistieke items, 
verslaggeving, begeleiding medewerkers

Evert Visser  
Prinses Irenelaan 70  
1934 EJ  Egmond aan den Hoef
E.: ejvmediaproducties@gmail.com  
I.: www.ejvmediaproducties.nl
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