
 
  

 

Curriculum Vitae van 
Jeroen Smit 

Webredacteur met ruime schrijfervaring 

Personalia 
 
Naam: Jeroen H. M. Smit. 
Adres: IJzerweg 12, 7335 EC Apeldoorn 
Telefoon: 06-44766928 
 
E-mail: j.smit@websmit.nl 
Website: www.websmit.nl   

  

 

Werkervaring 
 
Mijn ervaring is veelzijdig en valt in twee hoofdgroepen uiteen: 
 

- Webmaster / webredacteur / webontwikkelaar (van 2000 tot heden) 
- Journalist / redacteur / tekstschrijver (van 1976 tot 2000) 

 
Voorbeelden van mijn werk ziet u op mijn website www.websmit.nl onder de knop 
portfolio.  

Webmaster  / webredacteur / webontwikkelaar (van 2000 tot heden) 
 
 Als webmaster heb ik de website (www.goc.nl) vanaf augustus 2000 vier keer 

vernieuwd. Inmiddels is een CMS geïmplementeerd voor de aanmaak, onderhoud en 
archivering van de content, zowel tekst als beeldmateriaal (Photoshop).   

 Ik heb 4 actiesites gerealiseerd voor het GOC  
 Het intranet opgezet en later de inhoud gemigreerd naar de Share Point versie.  
 De mogelijkheden van SEO en SEA door middel van Google Adwords onderzocht en 

toegepast.  
 Ik heb het concept van het creatieve universum bedacht voor een website gericht op 

verschillende branches die samenwerken om tot één creatieve industrie te komen 
www.mbocreatieveindustrie.nl.   

 
Voorbeelden van mijn werk ziet u op mijn website www.websmit.nl onder de knop portfolio.  

 

 

 

Journalist / redacteur / tekstschrijver (van 1976 tot 2000) 
 
Ik heb veel redactionele ervaring opgedaan in mijn eerdere banen als redacteur, 
journalist, fotograaf en free lancer voor kranten, tijdschriften en radio. Bijvoorbeeld:  

 Journalist bedrijfsbladen Schuitema Food Retailers van september 1999 tot 
januari 2000. Zowel het personeelsblad als magazine voor franchisers.  

 Freelance medewerker productie AVRO radioprogramma "Thuis Op Twee" 
februari 1998. Functie: productie nieuwsitems.  

 Redactie tijdschrift "Twintig". Functies: coördinatie, productie, redactie, 
eindredactie, fotografie, lay-out en drukwerkbegeleiding. Tevens coördinatie 
persbeleid en public relations en beheer fotoarchief "Twintig"/VVDM. Vanaf 
augustus 1979 tot augustus 1986.  

 Centrale redactie, provincie redactie, editiekantoor Boxmeer en 
stadsredactie Nijmegen van het dagblad De Gelderlander van maart 1977 tot 
juli 1979. Functies: redactie, eindredactie, verslaggeving, vormgeving en 
drukwerkbegeleiding 'aan steen'. 



 
 

 

Belangrijke free lance accounts (van 1986 tot 1999): 
 

 Tekstbijdragen aan corporate image tijdschrift van Verlaat Systeembouw. 
 Northern Telecom (corporate image magazine).  
 Educatief Centrum Rotterdam (pr en organisatie symposium alfabetisering). 
 WPK-Hoofddorp (verslagboek conferentie kindermishandeling). 
 Verslagboek emancipatie programma "Loopt Alles Op Rolletjes?"  
 Siemens Nixdorf Computers (bijdragen corporate image magazine).  

Opleiding webdesign, site- en contentbeheer 
 
De cyberspace van het web verandert snel. Dat betekent voortdurend bijscholen om in 
contact te blijven met de nieuwste ideeën, toepassingen en ontwikkelingen. Dit proces 
gaat ook nu door met cursussen, seminars en studiedagen. Zo heb ik zomer 2010 de 
opleiding Bootcamp Internet programmeren van de Competence Factory afgerond 
(xHTML, PHP, JavaScript, MySQL, SQL) met een diploma. 
 
Tijdens de initiële cursus webdesign (2000) heb ik onder andere met de volgende 
applicaties leren werken en ben daar met 10 jaar ervaring goed thuis in geraakt:  
Dreamweaver HTML-editor en authoring tool, Photoshop beeldbewerking, WS-FTP,  
Daardoor hebben deze zaken geen geheimen meer hebben voor mij: CSS, HTML, 
tabellen, frames, Javascript, search engine optimization, usability en conceptdenken. 
De colleges marketing vormden een ander belangrijk onderdeel van de opleiding.  
 

 

Vooropleiding 
 

 Vakopleiding: Opleiding Webdesigner aan de afdeling Multi Media van het 
CVMN.  

 Vakopleiding: Leerling journalist bij het dagblad De Gelderlander in Nijmegen 
en het regiokantoor Boxmeer. 

 Schoolopleiding: Eindhovens Avondcollege, diploma VWO. 

Competenties en vaardigheden 
 

 Out of the box man die nieuwe oplossingen zoekt. 
 Ik heb een creatieve belangstelling gekoppeld aan een technisch inzicht. Ik 

maak uitstekend de slag tussen concept, ontwerp en uitvoering.  
 Ik werk vasthoudend met inzet en doorzettingsvermogen en heb 

verantwoordelijkheidsgevoel.  
 Ik floreer in een team en ben collegiaal.  
 Ik heb een brede belangstelling en ben daardoor ruim inzetbaar. 

  

Interesses en diversen 
 
Fotografie, hardlopen, literatuur, (wereld)reizen, wandelen, fietsen, bijen houden 
(imkeren) en adventure games als Myst, Syberia en Schizm.  
 
Ik zet mijn professionele kennis in mijn vrije tijd in als vrijwilliger voor organisaties met 
een maatschappelijk belang zoals: 

 Het Humanistisch Verbond afdeling Apeldoorn en omgeving  
 Maandelijks item op RTV-Apeldoorn  
 Een website met informatie over de Schipholbrand, uitgeprocedeerde 

asielzoekers en migranten zonder papieren (ongedocumenteerden). 


