
 
 
 
 
Naam:    Kim Nelissen 
Adres:    Johannes Camphuysstraat 49 
    3531 SE Utrecht 
E-mail:    info@kimtikt.nl   
Telefoonnummer:  06-44068115 
Geboortedatum:  29-04-1977 
Geboorteplaats:  ’s Hertogenbosch 
Twitter:   @kimtikt en @kimsalabimmie  
LinkedIn:   http://www.linkedin.com/in/nelissenkim 
Facebook:   http://www.facebook.com/kimtikt 
 

 
Ik ben een mensen-mens. Door mijn open houding bouw ik snel een groot netwerk op en weet ik 
bijzondere verhalen boven tafel te krijgen. Ik houd van aanpakken; ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg.   
 
 
 
 
 
Juni 2013-heden:  Eigenaar Tekstbureau KimTikt  

Schrijven, corrigeren en redigeren van (educatieve) teksten voor kinderen en 
volwassenen. Denk aan onderwijsmateriaal, brochures, flyers, webteksten en 
persberichten. Ik ben redacteur voor wijkmagazine ‘Mens en Wijk’ en 
ontwikkelingsorganisatie NME Mundial. Ook zet ik me in voor de Stichting 
Gered Gereedschap.   

 
Juni 2012-maart 2015: Allround redacteur landelijke redactie Nationale Politie, Hilversum 

Werkzaam voor de landelijke redactie Politie Nederland die onder andere 
verantwoordelijk is voor het personeelsblad (oplage 60.000), het intranet, de 
website politie.nl en de sociale media van Politie Nederland.  
 
Hoofdtaken: 

• coördinatie van kinderrubriek in het personeelsblad 
• schrijven van losse artikelen voor het personeelsblad, het intranet en 

politie.nl  
• plaatsen van berichten op Twitter en Facebook 
• draaien van piket  

 
Neventaken: 

• omgevingsanalist (oude en nieuwe media) en bedrijfsjournalist voor 
het landelijke Crisiscommunicatieteam    

 
1999-heden:  Freelance auteur uitgeverij Noordhoff 

Werkzaam voor de reeks Informatie en Informatie Junior van Uitgeverij 
Noordhoff. Dit is onderwijsmateriaal voor het basisonderwijs (groep 7-8 en 
groep 5-6). Enkele titels: Artsen zonder Grenzen, Geven aan goede doelen, 
Bloed, Egypte, Nederland waterland, Leven op straat, Slavernij en Geweld.  

 
2005-juni 2012: Eindredacteur crossmedia politie eenheid Midden-Nederland, Utrecht  

Verantwoordelijk voor het produceren van het regionale bedrijfsblad dat eens 
in de maand uitkwam. Dit blad had een oplage van 5.000 exemplaren en werd 
ook verzonden aan media, gemeenten, het Openbaar Ministerie en andere 
partners van Politie Utrecht. Coördinerende rol op de redactie.  
 
 
 
 

 

C u r r i c u l u m  V i t a e                 -          K i m  N e l i s s e n 

Werkervaring 
 

Wie ben ik?  
 

 



 
Hoofdtaken: 
Coördinatie van de redactie die verantwoordelijk is voor het intranet, internet, 
sociale media en het personeelsblad. Voor dit laatste middel heb ik verzorgd: 

§ eindredactie 
§ drukwerkbegeleiding 
§ schrijven van nieuwsberichten en achtergrondverhalen 
§ afnemen van interviews met internen/externen 

 
Neventaken: 

§ communicatieadvies  
§ persvoorlichting 
§ eindredactie intranet 
§ eindredactie www.politie.nl 
§ mede-organiseren van een jongerenevent en de in- en externe 

communicatie hierover verzorgd 
 
2002-2005:  Communicatiemedewerker Politie Utrecht, Zeist  

Werkzaam als allround communicatiemedewerker voor het Regionale Bureau 
Veiligheid & Preventie.  
 
Taken: 

§ ontwikkelen en produceren van een regionale folder/posterlijn voor 
verschillende doelgroepen (jeugd/senioren) 

§ begeleiden van filmopnames voor RTV Utrecht  
§ schrijven van artikelen voor het intranet en voor het bedrijfsblad 

 
 
 
 
2015:   Training ‘Schrijven voor SEO’ van Rutger Steenbergen  
 
2007-2008:  Communicatieadviseur beroepsniveau B bij SRM 
 
2006:   Training Intake- en adviesvaardigheden bij Van der Hilst  
 
1995-2000: Sociale Geografie aan de Universiteit van Utrecht. Via Sociale Geografie voor 

ontwikkelingslanden overgestapt Sociale Geografie voor Educatie. 
Afstudeeronderzoek: beeldvorming over Zuid-Amerika in de media.  

 
 Naast deze studie heb ik de volgende extra cursussen/vakken gevolgd:  

§ publieksgericht schrijven 
§ media en communicatie 
§ communiceren 

 
1989-1995:  VWO aan het Hertog- Jancollege te Valkenswaard 
 
 
 
 
2001-2002: Reis van zes maanden gemaakt door Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam 
 
 
 
 
Software: MS-Office (Word, Powerpoint, Excel, Outlook), Tridion, Drupal, Hippo, Mailplus, 

Webmanager 9.2 
 
Talen:  Nederlands (uitstekend), Engels (uitstekend), Duits (basiskennis)  
 

 
Backpacken, schrijven, sociale media, (internationaal) koken, sporten, dansen en fotografie.  

Opleiding/Cursus 
 

Overig 

Vaardigheden 

Interesses 
 



 
 


