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praktisch ingestelde, allround communicatieadviseur en tekstschrijver 

meer dan 25 jaar ervaring als communicatieadviseur  

prettige sparring- en gesprekspartner 

sinds 2011 werkzaam als zzp’er 

pr-beroepsniveau B en C (SRM) 

 

 
 

Werkzaamheden in opdracht 

• Gemeente Leusden: sinds 2016 maak ik – als onderdeel van Communicatiemeisjes Leusden – een driewekelijkse  

 gemeentepagina in de Leusder Krant, in opdracht van het college van B en W en de gemeenteraad (tekst  

 en vormgeving). Andere opdrachten: teksten en vormgeving voor afvalflyer | advertenties | PMD-flyer | schrijf- en 

 kijktraining voor griffiemedewerkers. 

• Algemene Rekenkamer: redactie van in- en externe communicatie-uitingen, zoals de interviews in het verslag van de  

 werkconferentie ‘Revolverende Fondsen in zicht’.  

• VVV Leusden: tekst, vormgeving en pr voor de eerste Leusder Wandelfeestdag 2018 | tekst en vormgeving van  

 Bucketlist Leusden | tekst en vormgeving van Inspiratiekaart Leusden. 

• Participatieraad Leusden: website voor de nieuw opgerichte participatieraad (tekst en vormgeving). 

• Sien (belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking): tekst en vormgeving van flyer voor  

 ledenwerving. 

• C-mark: redigeren van teksten voor e-zine en KTO-mailing. 

• Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB): 19 interviews voor het inspiratiemagazine ‘De bezielde  

 samenleving’, over het belang van het mbo voor onze samenleving. Andere opdrachten: verslaglegging van  

 bijeenkomst ‘praktijkleren in het mbo’ en 2 Zomerateliers.  

• Stichting Lezen en Schrijven: communicatieondersteuning bij startbijeenkomst over actieplan ‘Taal voor het Leven’ en  

 opstellen van communicatieplan. 

• En: schrijven en redigeren van blogs, mailings, webteksten, persberichten, columns en persberichten voor onder andere  

 McNetiq, Sportfondsen Nederland en Kalisvaart. 

 

 

Werkzaamheden in dienstverband 

• maart 2016 – nu | Octrooicentrum Nederland | communicatieadviseur en tekstschrijver 

o adviseren over en ontwikkelen van voorlichtings- en pr-materiaal over intellectueel eigendom; 

o coördineren en – bij toerbeurt – schrijven van wekelijks octrooiblog; 

o redigeren van communicatie-uitingen van Octrooicentrum Nederland.  

 

• maart 2015 – maart 2016 | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | webredacteur 

o actualiseren en structureren van webdossiers; 

o adviseren van inhoudelijk deskundigen over webteksten. 

 

• maart 2013 – maart 2015 | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | communicatieadviseur en tekstschrijver 

o adviseren over en schrijven van (web)teksten: nieuwsberichten, achtergrondartikelen, interviews en jaarjournaal; 

o eindredacteur van tweewekelijks e-zine voor managers; 

o schrijven van speeches voor leden van het directieteam. 

 

• september 2012 – maart 2013 | Stichting Lezen & Schrijven | communicatieadviseur 

o schrijven van on- en offline artikelen voor onderwijsinstellingen, media, bedrijven en gemeenten; 

o schrijven van speeches voor bestuurders; 

o aansturen en bewaken van kwaliteit van externe bureaus. 

  

http://www.communicatiemeisjesleusden.nl/
https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuwsbrieven/werkconferentie-revolverende-fondsen-in-zicht/2019/01
https://www.vvvleusden.nl/locaties/2486750234/de-vvv-leusden-bucketlist
http://www.participatieraadleusden.nl/
https://mailchi.mp/c-mark/waternieuws-8
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• mei 2008 – september 2012 | Octrooicentrum Nederland | communicatieadviseur 

o ontwikkelen en (laten) uitvoeren van corporate communicatieplan; 

o maken en schrijven van jaarverslagen, brochures, trainingsmateriaal, artikelen en persberichten. 

 

• juni 2006 – mei 2008 | Gemeente Delft | communicatieadviseur en woordvoerder 

o woordvoerder voor 2 wethouders met portefeuilles Economische Zaken en Cultuur; 

o adviseren van ambtenaren van de afdelingen Economische Zaken en Cultuur; 

o zorgvuldige afstemming over alle communicatie-uitingen in een dynamische werkomgeving.  

 

• oktober 1999 – juni 2006 | TNO | communicatieadviseur 

o in een full-service communicatieteam verantwoordelijk voor verschillende communicatiemiddelen zoals jaarverslagen,  

informatiefolders, persberichten, beurzen en evenementen; 

o focus op het ontsluiten van technische teksten voor uiteenlopende doelgroepen; 

o mediabegeleiding van medewerkers. 

 

• september 1990 – oktober 1999 | marketing- en communicatiemedewerker 

o voor de Argentijnse Ambassade, Raad voor de Kinderbescherming, Swets & Zeitlinger en de International  

Federation for Information and Documentation. 

 

 

Opleiding 

• 1985 – 1990 | Rijksuniversiteit Leiden, Talen en Culturen van Latijns-Amerika | Spaanse taalkunde 

• 1979 – 1985 | Visser ’t Hooft Lyceum, Leiden | atheneum 

• 1990 – nu | cursussen | schrijven voor het web, speechwriting, omgaan met de media, persbericht schrijven,  

 inleiding journalistiek 

 

 

Overige informatie 

• Talenkennis: goede beheersing van Engels, Spaans en Duits 

• Leeftijd: 53 jaar (17 maart 1968) 

• Hobby’s: wandelen in binnen- en buitenland, lezen en schrijven, vegetarisch koken 

 

 

Contactgegevens 

 Myra Verkuijl 

 Mariënhove 23 

 3834 ZT Leusden 

 M. 06 – 13152318 

 info@myraverkuijl.nl  

 www.myraverkuijl.nl 
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