REDACTIE & VORMGEVING

DOOLAARD PETER
ZORGT VOOR DE RODE DRAAD IN UW VERHAAL

NAAM Peter Doolaard
ADRES Opweg 102
2871 NH Schoonhoven
TELEFOON 06-23223640
0182-383681
E-MAIL redactie@peterdoolaard.nl
GEBOREN 2 augustus 1962

MISSIE

Ik ben een taalvaardig en nauwgezet redacteur en vormgever met een brede belang
stelling. Ik wil mijn vaardigheden inzetten voor het maken van uitstekende publicaties
waar mijn opdrachtgever en ik trots op kunnen zijn. Daarbij wil ik mijn blik verruimen
en ook buiten de mij bekende aandachtsgebieden aan de slag.

VAARDIGHEDEN

Redacteur boeken (ICT, management, onderwijs, medisch)
Ervaring: 13 jaar.
Beoordelen, bijsturen en redigeren van manuscripten:
• taalkundige en inhoudelijke controle en correctie;
• persklaar maken van tekst;
• beoordeling beeldmateriaal.
Begeleiden van en meedenken met auteurs.
Herschrijven.
Beoordelen (taalkundig en inhoudelijk) en redigeren van door externe bureaus uit het
Engels en Duits vertaalde ICT-boeken.
Vertalen ICT-informatie Engels-Nederlands.
Controleren en corrigeren van drukproeven.
Schrijven van omslagteksten en controleren/corrigeren van omslagproeven.
(Eind)redacteur vaktijdschrift (transport, logistiek, economie, sociaal, juridisch,
fiscaal, milieu, ICT)
Ervaring: 12 jaar.
Redigeren bijdragen van (externe) redacteuren.
Schrijven van artikelen.
Indelen van het tijdschrift.
Controleren en corrigeren van drukproeven.
Onderhouden van contact met vormgever en drukker.
Vormgever boeken
Ervaring: 7 jaar.
Op basis van een stramien een logisch, goed leesbaar en aantrekkelijk geheel maken
van tekst en illustraties.
Verbeteren/uitsnijden van afbeeldingen.
Maken van bestanden voor de drukker.
Algemene vaardigheden
Uitstekende kennis van de Nederlandse taal.
Goede kennis van de Engelse taal.
Gevoel voor tekstopbouw en het vermogen auteurs te overtuigen van noodzakelijke
aanpassingen.
Ruime ervaring met kantoorsoftware.
Ruime ervaring met dtp-software (Ventura en InDesign).
Ervaring met beeldbewerkingssoftware.
Kennis van programmeertalen en -principes (waaronder het automatiseren van
vormgeving met InDesign).
Thuis in talen voor webdesign (HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL).
Brede kennis van besturingssystemen en toepassingen.

EIGENSCHAPPEN

PUBLICATIES

WERKGEVERS

Nauwkeurig.
Gedreven.
Verantwoordelijkheidsgevoel.
Pragmatisch.
Zelfstandig.
Nieuwsgierig.
Leergierig.
Handboek HTML5 en CSS3 (2011, Van Duuren Media).
Thuisnetwerken met Windows 7 (2010, Van Duuren Media).
Windows Live (onderdeel van Het Complete Boek Windows 7, 2010, Van Duuren Media).
Basiscursus Cascading Style Sheets (2004, Academic Service).
Een groot aantal artikelen over onderwerpen met betrekking tot de bedrijfsvoering in
de sector transport en logistiek.
2012 Freelance redacteur en vormgever
2005 - 2012 Van Duuren Media, Culemborg
redacteur boeken en vormgever
1999 - 2005 Academic Service/Sdu Uitgevers, Schoonhoven/Den Haag
(eind)redacteur boeken
1987 - 1998 Transport en Logistiek Nederland, Zoetermeer
redacteur/verslaggever/fotograaf en eindredacteur vaktijdschrift

