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Naam:
Titel:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Adres:
Telefoonnr.
E-mailadres:

Jorica de Leeuw
drs.
08-09-1977
Rotterdam
Purperforel 5, 2318 MJ Leiden
06-288 03 783
jorica@deschrijvendeleeuw.nl

Website:

www.linkedin.com/in/joricadeleeuw
www.deschrijvendeleeuw.nl

Persoonlijk profiel
Ik schrijf en sleutel graag aan teksten in elke vorm. Voor het redigeren, corrigeren of het (her)schrijven
van boeken, artikelen, productteksten of socialmediaposts draai ik als neerlandica mijn hand niet om.
Hierbij werk ik nauwkeurig, zelfstandig, vlot en resultaatgericht. Met een scherpe pen,

creatieve blik, luisterend oor en bereid om nieuwe dingen te leren. Altijd op zoek naar de
verbinding tussen mensen om iets moois neer te zetten naar ieders tevredenheid. Nuchtere
Rotterdammer, sportief en met een gezonde dosis humor.
Opleidingen

mrt 2017 – jun 2017

Webredactie aan de Hogeschool Utrecht (Centrum voor Communicatie en
Journalistiek)
Onderwerpen: leesgedrag van de webgebruiker, SEO-schrijven voor Google
en social media, informatief en conversiegericht schrijven, testen voor
usability

sep 2006 – jun 2007

Medisch secretaresse aan de Nederlandse Academie voor Medisch
Secretaressen te Amsterdam

mrt 2003 – mei 2003

Eindredactie aan de Hogeschool Utrecht
(Forum voor Communicatie en Journalistiek)

aug 1995 – sep 2000

Nederlands aan de Universiteit Leiden (afgestudeerd)

aug 1989 – jun 1995

Gymnasium aan het Emmauscollege te Rotterdam
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Werkervaring
sep 2017 – heden

jan 2017 – heden

jan 2017 – jul 2018

Eigenaar De Schrijvende Leeuw (freelance redacteur, corrector en
tekstschrijver, lid van Tekstnet, beroepsvereniging voor tekstschrijvers)
Opdrachtgevers: medische en literaire uitgeverijen Noordhoff Health, Bohn
Stafleu van Loghum, Prometheus en Atlas Contact (boeken, e-boeken en
leerpaden redigeren, interviews transcriberen en verwerken tot artikelen voor
patiënten en zorgverleners), Zorg-Wijs (verpleegkundige modules redigeren),
NPO Teletekst (programma’s ondertitelen voor doven en slechthorenden),
A&E Goodies (commerciële mondproductteksten schrijven), Expertboek
(boeken van ondernemers redigeren), Haagse Hogeschool
(schrijfvaardigheidstoetsen beoordelen)
Webredacteur bij MSweb (vrijwilligerswerk)
Artikelen redigeren, beeldmateriaal zoeken en content plaatsen op
www.msweb.nl (CMS-systeem WordPress)
Communicatiemedewerker bij het Rode Kruis (vrijwilligerswerk)
Online nieuwsbrieven maken in programma Mailchimp, vrijwilligers interviewen,
communicatieactiviteiten organiseren

mrt 2012 – jul 2017

Webredacteur / medewerker Onderwijsservicepunt LUMC
Afdelingspagina op intranet inrichten, webredactie voor studentenportaal
LUMC-website (CMS-systeem Alterian ContentManager), redactieraad interne
nieuwsbrief, vragen beantwoorden van klanten, meewerken aan de logistieke
organisatie van tentamens en onderwijsevenementen

jan 2010 – mrt 2012

Organisator nascholing bij het LUMC
Publiciteit geven aan verpleegkundige nascholingen (via posters, mailings en
website), logistieke organisatie van de scholingen en administratieve en
financiële afhandeling

nov 2007 – jan 2010

Administratief medewerker onderwijssecretariaat bij het LUMC
Administratieve en organisatorische ondersteuning van verpleegkundige
vervolgopleidingen, notuleren bij adviescommissies, onderwijsmateriaal
redigeren, drukklaar maken en versturen

jan 2007 – jul 2007

okt 2004 – jun 2006

jan 2002 – okt 2004

jul 2000 – jan 2002

Medisch secretaresse stafsecretariaat Verloskunde bij het LUMC
Agenda- en dossierbeheer, medische verslagen uitschrijven
Redacteur bij medische uitgeverij Van Zuiden Communications B.V.
Eindverantwoordelijk voor Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie,
uitgaven Evidence-based Richtlijn Ontwikkeling en
diverse brochures en boeken voor huisartsen en patiënten
Redacteur/productiebegeleider bij medisch communicatiebedrijf Benecke
Eindverantwoordelijk voor vakverenigingstijdschriften Medische Oncologie,
De Neuroloog en De Psychiater
Titelredacteur bij NOS-Teletekst
Nederlandstalige programma’s van de publieke omroep ondertitelen voor doven
en slechthorenden, zowel voorbereidbare als live programma’s (journaals,
actualiteiten en evenementen)
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Cursussen/Scholingen

Waar

Wanneer

Diverse schrijfworkshops via Tekstnet,
de beroepsvereniging van tekstschrijvers, o.a. Online
Redactie, Scherper Schrijven, Creatief schrijven en
Word super in social media

Op verschillende
locaties

januari 2020-heden

Smartphonefotografieworkshop Nico Brons

september 2019

Blogs en columns schrijven

Four Months
Hilversum
Online bij
Blogacademie
Online bij LOI

Search Engine Optimization (SEO) voor de non-profit

PGOsupport Utrecht

juni 2017

Snel en effectief lezen

Bedrijfsopleidingen
LUMC
Bedrijfsopleidingen
LUMC
Lean Instituut
Verbeeten/LUMC
Cirquest/LUMC

februari 2017

Bedrijfsopleidingen
LUMC

december 2014

Blogbasics

Content Management System
Lean yellow belt

Omgaan met klachten
Persoonlijke Effectiviteit

juni-juli 2018
juni-augustus 2018

juni 2016
april 2016
november 2015

Creatieve publicaties

Wat

Online: https://sweek.com
Sweek Decemberavond #Microdeur
Sweek Prikklok #Microklok
Sweek Genderdysforie #Microdate

Sweekschrijfwedstrijden:
korte maandelijkse
themawedstrijden
van max. 250
woorden

In print:

Wanneer

Finalist
‘Decemberavond’

april 2018

Eerste prijs
‘Prikklok’

september 2018

Finalist
‘Genderdysforie’

februari 2019

