
Curriculum Vitae 
 
 
Persoonlijke gegevens 
Naam:  Mari Trini Hermoso (v) 

Telefoonnummer:  06 24 77 1998 

E-mailadres:  mhermoso@dds.nl 

Geboortedatum:  21 juli 1973 te Rotterdam 

Hobby’s:     fotografie, food & koken, schrijven, lezen,   

Sport:   tennis, yoga, skiën en zeilen 

Linkedin:  nl.linkedin.com/in/maritrinihermoso 

Twitter:  @Mari_Trini 

Instagram:  maritrini_hermoso 

 

 

Persoonlijkheid   Ondernemend, proactief, sociaal, organisator, boordevol nieuwe ideeën, 

communicatief, kritisch, gastvrij, vernieuwer en veel gevoel voor humor. 

Ik werk graag in een inspirerende omgeving, zowel in teamverband als 

zelfstandig.  

 

Vaardigheden  Projecten organiseren en coördineren, helicopter view, creatief zijn, sterk 

in vormgeving, oplossingsgericht zijn, plannen, goed omgaan met 

budgetten, goede en brede vakinhoudelijk kennis en inzicht, coachen, 

actief luisteren en snel oppakken van nieuwe materie & werkprocessen. 

Visie  Ik ben een allround professional. Ik combineer passie met visie, 

vakmanschap en daadkracht. Boordevol inspiratie en humor breng ik een 

organisatie of een project tot leven, van concept  tot en met uitvoering. 

Ik ga voor een crossmediale aanpak waarbij ook aandacht is voor de 

interne organisatie en haar medewerkers. Ik geloof erin dat 

medewerkers een goede communicatie-bijdrage kunnen leveren aan de 

branding en de uitstaling van een organisatie. 

Vakgebieden  Tekstschrijven, Content Management, Marketingcommunicatie, Social 

Media, Online Communicatie en Corporate Communicatie.  

Computervaardigheden Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, MS Office, Photoshop, Sitecore, 

Winris, HTML, Mailchimp, JOOMLA, Stellent, WIX. 

 

Portfolio 

In mijn gehele loopbaan heb ik geschreven, zowel zakelijk als creatief. 

Zowel teksten voor brochures als korte berichten op Social Media. Hierbij 

een greep uit recent werk. (klik op de hyperlinks) 

GolfMarkt voor de NGF 

Als hoofdredacteur van dit zakelijke vakblad en online platform zet ik de 

hoofdlijnen uit en stuur een redactie (7) aan. Tevens zorg ik voor de 

juiste contentstrategie.  

 Alle uitgaves op een rij  

 Video 1 GolfMarkt  

 Video 2 GolfMarkt 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/maritrinihermoso/
https://www.linkedin.com/in/maritrinihermoso/
https://twitter.com/Mari_Trini
https://www.instagram.com/maritrini_hermoso/?hl=nl
https://issuu.com/nederlandsegolffederatie/stacks/75ad4ca11e6249fa825c27a957edea34
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/uitgaves-en-merken/golfmarkt
https://issuu.com/nederlandsegolffederatie/stacks/75ad4ca11e6249fa825c27a957edea34
https://www.youtube.com/watch?v=q4ktgqbe45M
https://www.youtube.com/watch?v=BdgffeRyadQ


 

 De Buik van Rotterdam 

Regelmatig schrijf ik belevenissen over Rotterdamse restaurants en 

eetcultuur. Tevens ben ik hier een periode eindredacteur geweest. 

 

Nevenactiviteiten    

2016-2018 

 Bestuurslid Platform Communicatie Rotterdam (www.pcr.nl) 

 Blogger/eindredacteur bij De Buik van Rotterdam (www.debuikvan.nl)  

2015-2017 

 Blogger bij Sportnext – sportmarketing platform (www.sportnext.nl)  

2008 

 Meegedaan aan TV-programma ‘Herrie aan de horizon’  

met Herman den Blijker.  

2005- heden 

 Freelance Fotografie  

 
Opleidingen 

 
2019-2021    Fotovakschool Rotterdam    

2004-2005       Post HBO- Nima Communicatie B - Concern & interne communicatie  

2001-2002 HBO - Nima Communicatie A  

1994-1996  HBO – Marketing Management (Kort HBO + NIMA Marketing A & B)  

1990-1994  MBO – Grafische vormgeving - het Grafisch Lyceum Rotterdam 

1985-1990 HAVO 

 

Cursussen 

 
2018     Photoshop 
2017     Schrijfworkshop met Susan Smit 
2016 School of Life – Tonny Crab 

2015 Social Media Week Rotterdam 

2014 Facebook Marketing Congres (Entopic) 

2008 CiEP Training – planning & prioriteiten (Impulsus) 

2007 Cursus creatief schrijven (SKVR) 

2006 Priority Planning - Training (Autodesk) 

2006 Strategic Marketing (Autodesk) 

2003  Cursus Onderhandelen (NEN) 

2003  Cursus ISO 9001 en het meten van klanttevredenheid (NEN) 

2001 Cursus Projectmanagement (NIMO)  

2000 Cursus Acquisitie en Opdrachtwerving (IMK Bedrijfsopleidingen) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.debuik.nl/rotterdam/zoek/verhaal/mari-trini
http://www.pcr.nl/
http://www.debuikvan.nl/
http://www.sportnext.nl/


  

Werkervaring 
 
 
April 2011 – heden    Koninklijke Nederlandse Golf Federatie  

    Corporate Communicatieadviseur 
      

Omschrijving bedrijf:  

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie is de sportbond voor 

golf.  

 

Omschrijving werkzaamheden: 

 GolfMarkt: sinds 2011 de hoofdredacteur van het zakelijk 

blad voor de golfbranche. GolfMarkt verschijnt 2x per jaar.  

 Corporate Communicatie: de interne en externe communicatie 

verzorgen. Focus op de communicatie naar verschillende 

doelgroepen via: public relations (pers), public affairs 

(overheid), arbeidsmarktcommunicatie, communicatie naar 

stakeholders en interne communicatie (werknemers). Rol en 

zichtbaarheid van de organisatie scherp houden. Van strategie 

tot uitvoering. Onder andere door middel van: 

 P.R. & Corporate Storytelling: het coördineren van 

persberichten, de redactionele stukken, content, de 

woordvoering en contacten onderhouden met de 

(internationale) media en Social Media-kanalen. High-lights: 

 Golfwens: tijdens de twee grote golftoernooien 

Deloitte Ladies Open en KLM Open de golfwensen 

van diverse golfers in vervulling laten gaan. 

Concept bedacht. 

 Jubileumjaar 2014:  interne en externe 

communicatie rondom het honderdjarig bestaan 

van de NGF en het ontvangen van het predicaat 

koninklijk. 

 Social Media: Sinds 2011 heb ik diverse kanalen opgezet voor 

de NGF. Door inzicht, planning en contentmanagement 

gevormd tot succesvolle kanalen binnen de golfsport en ten 

opzichte van ander sportbonden.  

 Strategie: advies en begeleiding rondom het 

duurzaamheidsproject de Green Deal Sportvelden. Advisering 

stakeholdersmanagement met o.a. Vogelbescherming 

Nederland en Milieuorganisaties Nederland. Het promoten 

van de golfsport in samenwerking met de partners ING 

Private Banking, STERN, Deloitte, Footjoy, Ziggo en de 

Lotto. 

 
 

  Trinity Communicatie 
Als freelance Marketing & Communicatie-adviseur heb ik diverse 
opdrachten en projecten uitgevoerd: 

 
November 2016 – oktober 2018  ZangExpress 

      
    ZangExpress zorgt voor muziekeducatie in de klas voor groep 1 
    t/m 8 van het basisonderwijs. 

 
Omschrijving werkzaamheden: 

- Persbeleid opzetten 

- Social Media-structuur opzetten en contentstrategie uitwerken 

- Communicatiestrategie m.b.t. marktontwikkeling  

 



 

- Sparringpartner zijn voor de eigenaars  

 
 

Februari 2010 – februari 2011 Senior Communicatieadviseur a.i. bij Thuiszorg 

Rotterdam te Rotterdam. 

 

Omschrijving werkzaamheden 

 Marketingcommunicatie: het ontwikkelen en coördineren 

van een above the line-campagne: billboards en abri’s, een 

nieuwe advertentielijn opzetten en een TV- en 

radiocommercial bij RTV Rijnmond. Aansluitend PR-acties. 

 Coachen: Het coachen en aansturen van twee junior 

communicatiemedewerkers. 

 Interne & externe communicatie: Het opzetten van een 

nieuwe structuur voor de afdeling Communicatie, nieuwe 

communicatiemiddelen implementeren. Bestaande middelen 

onderhouden en verbeteren: huisstijl, vormgeving, website, 

bedrijfsblad en brochures. Het verbeteren van het 

communicatiebeleid, advies naar directie en MT. 

Samenwerking verbeteren met de buurtteams en overige 

stafafdelingen. 

 P.R & Social Media: het opzetten en coördineren van een 

social mediaplan. Opzetten persbeleid: over de 

persberichten, de woordvoering en het onderhouden van 

mediacontacten en Social Media (via Facebook, Hyves, 

Twitter en Linkedin). 

 Arbeidsmarktcommunicatie: samen met de afdeling PZ een 

basis leggen voor een strategisch wervingsplan: 

o Arbeidsmarktplan opzetten 

o Vacaturelijn creëren en implementeren 

o Tone of voice en propositie 

o Open dagen: Dag van de Zorg 

o Online marketing-acties 

o Social Media-acties 

 

 

Maart 2008- februari 2010 Senior Marketing & Communicatieadviseur a.i. bij de REAKT 

Groep te Gouda.  

 

Omschrijving bedrijf:  

De REAKT Groep is een organisatie die mensen met psychiatrische 

en/of psychosociale problematiek helpt zich te ontwikkelen naar 

maatschappelijke participatie.  

 

Omschrijving werkzaamheden: 

 Marketingcommunicatie: marketingplannen maken voor de 

diverse  zusterbedrijven, sparring partner zijn voor het MT & 

directie, het opzetten nieuwe label (Eton opleidingen), het 

ontwikkelen van een nieuwe huisstijl, de branding voor merken: 

TRACK en De Nieuwe Unie. 

 P.R & Social Media: het coördineren van de persberichten, 

de redactionele stukken, de woordvoering en contacten 

onderhouden met de media en Social Media-kanalen (Hyves, 

Linkedin, Web 2.0). 

 Arbeidsmarktcommunicatie: in samenwerking met de 

afdeling P&O: 

 Vacaturelijn ontwikkelen en implementeren 

 



  

  

 Online marketing-acties 

 Social Media-acties 

 P.R.-acties 

 Interne communicatie: corporate magazine, webredactie, 

brochures, interne en externe nieuwsbrief. 

 Online Communicatie: opstarten, briefen, vormgeven en 

redactie van diverse nieuwe nieuwe websites (reaktgroep.nl, 

reakt.nl, Track-bemiddeling.nl en hoteldeunie.com). 

 Evenementen: de opening van wooncomplex Mixx Inn door 

H.K.H. Prinses Maxima.  

 

 

Mei 2007 – november 2007 Communicatieadviseur a.i. bij RTV Rijnmond te Rotterdam 

  

Omschrijving bedrijf:  

RTV Rijnmond is een regionaal mediabedrijf: radio, televisie en 

journalistiek. 

 

Omschrijving werkzaamheden: 

 Openingsfeestweek 4-7 september 2007: Openingsfeest 

organiseren in het nieuwe pand van RTV Rijnmond op 3 

september 2007 met live tv-uitzending. Eventmanagement: 

catering, artiesten, draaiboeken maken, genodigdenlijst 

samenstellen, uitnodigingen, reserveringen, 

openingshandelingen Burgemeester dhr. Opstelten, 

Commisssaris van de Koningin Z-H dhr. Fransen. 

 Interne communicatie: het communicatietraject rond de 

verhuizing- en opening pand van RTV Rijnmond. Eindredactie: 

Het verhuismagazine c.q. relatieblad. 

 Management: Lid van het MT. Het coachen van 1 

communicatiemedewerker. 

 

 

April 2007- mei 2008 Senior Communicatieadviseur a.i. bij C.S.G. De Goudse 

Waarden te Gouda 

 

Omschrijving bedrijf:  

De Goudse Waarden is een scholengemeenschap voor VMBO, Havo 

& Lyceum. 

 

Omschrijving project 

Het opzetten en coördineren van een communicatiebeleid om meer 

leerlingen aan te trekken en de zichtbaarheid te vergroten in de 

regio. Bijdrage geleverd aan het aantal nieuwe aanmeldingen voor 

het schooljaar 2008/2009 (5% meer).  

 

 

2005 – 2007 North-European Marketingcommunicatie Manager bij 

Autodesk B.V. te Barendrecht 

 

Omschrijving bedrijf:  

Autodesk is een internationaal softwarebedrijf. De maker van 

o.a. AutoCAD. 

 

 

 

Omschrijving werkzaamheden 

 



 

 Channel Marketing: Het aansturen van de Resellers op het 

internationale marketingprogramma. Samenwerken met Sales 

om de verkoop te vergroten. 

 Marketingcommunicatie: het ontwikkelen en coördineren 

van printcampagnes: DM, brochures, advertenties en beurzen 

voor Noord-Europa.  

 Evenementen: het coordineren, budgetteren en organiseren 

van (internationale)events. 

 P.R.: coördineren van Product P.R., advertorials, 

persberichten, redactionele stukken, redactie relatieblad, 

perscontacten onderhouden i.s.m. een extern P.R.-bureau. 

 

2003 – 2005 Marketingcoördinator bij NEN-Uitgeverij te Delft 

      

Omschrijving bedrijf:  

NEN is hét kennisnetwerk in de wereld van normen en regelgeving. 

Een adviesorganisatie met 285 medewerkers. 

 

Omschrijving werkzaamheden:  

 Marketing vakbladen: in samenwerking met de uitgever 

jaarplannen maken voor diverse uitgeefproducten, zoals: 

normen, normgidsen en diverse vakbladen. 

 Online Marketing: introductie nieuwe website NEN.  

Als projectleider coördineren van de nieuwe website d.m.v. 

interne communicatie, deelredacties en het bewaken van de 

marketingdoelstellingen. Tevens externe marketing-acties 

opzetten ter bevordering van de online verkoop (Google 

Adwords, e-mailmarketing, DM-acties, PR-acties en cross-

selling). 

 Marketingcommunicatie: het ontwikkelen en coördineren 

van diverse marketingacties: DM, e-mailingen, brochures, 

advertenties en beurzen voor de diverse branches (bouw, 

elektro, zorg, medische technologie en ICT). Met als doel de 

verkoop vergroten van normen, boeken en vakbladen. 

 

2002- 2003 Senior Communicatiemedewerker bij Inovara DSL (ICT) te 

Rotterdam.  

 

2000-2002 Communicatie-adviseur bij reclamebureau MVDS- design te 

Rotterdam.  

 

1999-2000                      Traffic-manager Print bij KPN Communicatiediensten  

te Den Haag. 

 

1996-1999 Projectbegeleider bij drukkerij De Maasstad te Rotterdam.  

 

 

 

Referenties    Op aanvraag.  

Zie ook mijn LinkedIn-profiel 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/maritrinihermoso/

