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Laatste update: 21 mei 2019
WIJ à la Mama
Voor wijalamama.nl schrijf ik sinds januari 2019 wekelijks een blog over mijn ervaringen als
(aanstaande) moeder: https://wijalamama.nl/author/giulia/
Beeldvang
Regelmatig werk ik samen met Buro Beeldvang om voor diverse organisaties campagnes, websites of
folders te ontwerpen. Buro Beeldvang verzorgt de grafische vormgeving en onderhoudt het contact
met de klant, terwijl ik de bijbehorende teksten aanlever.
- Folders SWVPO en SWVVO
- Maakhetverschilvooreenkind.nl
- Folder en website Trilianz
Fietswereld Vlassak
Sinds januari 2019 onderhoud ik de Facebook-pagina van Fietswereld Vlassak:
https://www.facebook.com/FietswereldVlassak/
Puurcoaching Pascalle
Pascalle vroeg mij de teksten voor haar website te redigeren: https://www.puurcoachingpascalle.nl/
Judith’s Dance Point
Met enige regelmaat schrijf ik blogs of advertorials in opdracht van Judith’s Dance Point. Deze
verschijnen op haar eigen website en/of in lokale magazines en kranten.
- https://www.danseninweert.nl/2018/08/15/peuter-en-kleuterdans-is-meer-dan-alleenplezier-beleven/
- ‘Iedereen kan leren dansen bij Judith’s Dance Point’ (verschenen in Weert Magazine)
- ‘De dansvloer biedt eindeloze mogelijkheden’ (verschenen in Weert Magazine)
- https://www.danseninweert.nl/2018/10/25/sporten-maaktgelukkig/?fbclid=IwAR3YoTHfX1S5Q83hUO2dITYaKJZx0nAQ6dse5pHUs9hAGrzKe_cmoOj5h6
Y
- https://www.danseninweert.nl/2019/01/23/4393/
- Advertorial ‘Sport jezelf gezond’ (https://issuu.com/weekbladnederweert/docs/2019w03/2)
- Advertorial BRADO (https://issuu.com/weekbladnederweert/docs/2019w05/2)
- https://www.danseninweert.nl/2019/04/15/lente-fair-voor-stichting-ontspanwatersuccesvol-verlopen/
Collé
Voor Collé Rental & Sales schreef ik een artikel over hun samenwerking met Gilde Sector Techniek.
Dit artikel moet nog gepubliceerd worden.
Maartje van Gestel
Maartje van Gestel schreef het boek ‘Plantaardig Presteren’ en liet dat grotendeels door mij
corrigeren.

PsyBlog
Zo nu en dan schrijf ik boekrecensies voor PsyBlog.nl.
- http://www.psyblog.nl/2019/04/09/boekrecensie-de-eenvoud-van-aandacht/
- http://www.psyblog.nl/2019/05/21/boekrecensie-dagboek-van-een-antidepressivo/
Bredenoord
Voor Bredenoord schreef ik een hele reeks SEO-artikelen om hun online vindbaarheid te vergroten.
Een aantal voorbeelden:
- https://verbouw-trends.nl/duurzaam-aggregaat-huren-in-amsterdam/
- http://www.installatiebedrijfhoogeveen.nl/blog/scios-inspectie-door-bredenoord/
- https://aanbouwuitbouw.nl/aggregaat-huren-bij-bredenoord/
- https://debouwshop.com/nieuws/generator-huren-bij-bredenoord/
Stemacteren.nl
Voor Stemacteren.nl schreef ik een aantal blogs over stemmen en stemacteren.
- https://stemacteren.nl/blog/5-onbekende-nederlanders-met-een-geweldige-stem
- https://stemacteren.nl/blog/help-de-robots-komen-eraan
- https://stemacteren.nl/blog/waar-hoor-je-stemacteurs
- https://stemacteren.nl/blog/wat-is-walla
Ondertussen.nl
Van juni 2018 t/m januari 2019 schreef ik wekelijks drie of meer artikelen voor de jongerenwebsite
Ondertussen.nl. Helaas is deze website in februari 2019 opgeheven en zijn de artikelen niet meer
beschikbaar. Op verzoek kan ik deze wel tonen.
Restaurant Diverso
Restaurant Diverso vraagt mij regelmatig hun nieuwe menukaart te controleren, zowel in het
Nederlands als in het Italiaans.
- http://www.restaurantdiverso.nl/uploads/files/menukaart_oktober2018_lr.pdf
- http://www.restaurantdiverso.nl//uploads/files/menukaart_januari2019.pdf
Lekker Vega
Voor de uitgave zomer 2018 schreef ik een aantal artikelen over mij en mijn blog Renmeisje.com:
https://lekkervega.nl/magazine
Veronica Nail-Products
Voor Veronica Nail-Products schreef ik twee informatieve artikelen met achtergrondinformatie over
nagelproducten.
- https://www.veronicanailproducts.nl/blog/etiket-verplichtingen-nagelproducten/
- https://www.veronicanailproducts.nl/blog/ghs-symbolen-nagelproducten/

