
Online Marketeer - Dienst Marketing & Communicatie 06/2017 - heden

• Het ontwikkelen (en mede-uitvoeren) van online marketing strategie,
• Analyseren van resultaten van online marketing campagnes,
• Adviseren van (interne) stakeholders in het gebruik van online marketing en social media 

campagnes,
• Implementeren van meet-instrumenten om optimale analyse van resultaten te waarborgen,
• Opzetten van betekenisvolle dashboards voor stakeholders om te kunnen rapporteren over 

het succes van hun campagnes,
• Samenwerken met en monitoren van (online marketing) bureaus voor een optimale uitvoering 

van Saxion’s online marketing strategie.
Marketing & Communciatie Adviseur - Dienst International Office 01/2007 - 05/2017

• Ontwikkelen en uitvoeren van internationale (on- en offline)  marketing strategie,
• Opzetten en managen van internationale social media kanalen,
• Lanceren van een nieuwe internationale website,
• Ontwikkelen van offline materialen zoals brochures in diverse talen, beurswanden, flyers, etc.

Werkervaring
Hogeschool Saxion 01/2007 - heden

MichielDoetjes.nl 01/2012 - 12/2018

Communicatie Professional & Online Marketeer
Als ZZP’er hielp ik bedrijven en organisaties meer inzicht te krijgen in de resultaten van onli-
ne marketing. Van het implementeren van tools als Google Analytics en het bouwen van op 
WordPress gebasseerde website tot het geven van trainingen op het gebied van social media 
en online marketing. In december 2018 heb ik deze activiteiten gestaakt omdat dit niet meer te 
combineren bleek met mijn baan bij Hogeschool Saxion.

DHG Reïntegratie / Capability 04/2004 - 12/2006

Medewerker Aanbestedingsteam & Communicatie
Naast ondersteunende werkzaamheden bij het inschrijven op openbare aanbestedingen in de 
reïntegratie branche, was ik betrokken bij communicatieprojecten als het implementeren van 
een nieuwe huisstijl en interne communicatiemiddelen (waaronder redactie bedrijfsblad, Google 
Adwords campagnes en implementatie van een nieuw intranet).

Douglas Design BNO 09/2002 - 03/2004

Mediaplanner
Verantwoordelijk voor het plannen van advertentiecampagnes van klanten en het onderhande-
len met mediabureaus en uitgevers over advertentietarieven.

Profielschets
Ik ben een veelzijdige Online Marketing Strateeg met ruime ervaring in het hoger onderwijs. In mijn 
rol als Online Marketeer voor Hogeschool Saxion ben ik samen met een team van marketeers ver-
antwoordelijk voor het online succes van onze campagnes. Daarbij vertaal ik de wensen en verwach-
tingen van mijn ‘klanten’ (academies en ondersteunende afdelingen) naar online strategie en geef ik 
inzicht in het resultaat door overzichtelijke dashboards. Werken in een team vind ik belangrijk; door 
gebruik te maken van elkaars sterke kanten kom je verder en is het resultaat vaak beter!

De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan met uiteenlopende doelgroepen; van 17-jarige 
schoolverlaters op zoek naar een passende 4-jarige Bacheloropleiding, professionals die zich in 
deeltijd verder willen ontwikkelen tot internationale studenten die Nederland als studiebestemming 
kiezen. Voor iedere doelgroep een strategie uitwerken die past bij de customer journey en aansluit 
bij de merkbelofte en doelstellingen van de klant is een uitdaging die ik graag aanga.

Michiel Doetjes

Persoonlijke info
Geboortedatum 25-09-1979
Adres Roodborst 37
Postcode 7731 KT
Woonplaats Ommen
Burgelijke staat Getrouwd
Nationaliteit Nederlands

   06 47 660 880
   hello@michieldoetjes.nl
   linkedin.com/in/michieldoetjes

Online Marketing Strateeg

In het kort
Strategisch online marketeer met ruime 
ervaring in het hoger onderwijs.

European Association for International Education 2012 - 2016

Trainer / Workshopleider
Ik heb de volgende trainingen en workshops gegeven aan een internationaal publiek:
• How to Optimize & Maintain an International Website (2,5 daagse training, 2012, 2013)
• Digital Marketing & Google Analytics (2,5 daagse traning, 2015)
• Determining the return on investment of your marketing activities (workshops, 2012, 2013, 

2015, 2016)



Opleidingen & cursussen
Periode Omschrijving Opleidingsinstituut
2019 Persoonlijkheid Profiel Analyse (DiSC) XL10
2016 - 2017 Persoonlijk coaching traject YouRoute
2015 Certificate of Proficiency in English Cambridge English
 Resultaat: Grade A, CEFR level C2
2010 Marketing in the Digital Age EAIE
2014 Assessment GiTP
2009 Cursus Time Management Tijdwinst.com
2009 Training Interculturele Communicatie Olduvai
2008 Cursus Google Adwords Eight Media
2007 Masterclass Zoekmachinemarketing MediaPlaza
2005 Cursus Creatieve Levensplanning Xpand
2001 NIMA Communicatie B NIMA
1998 - 2003 Bachelor of Communication Christelijke Hogeschool Ede

Skills
Analyse
Google Tag Manager 

Google Analytics 

Google Datastudio 

Google Webmaster Tools 

Supermetrics (voor Datastudio) 

Matomo (self-hosted) 

Optimalisatie
Hotjar  

Google Optimize 

Adverteren
Google Ads  

Facebook Business Manager 

Snapchat Ad Manager 

Cookiebot  

E-mail marketing
Spotler / MailPlus 

Mailchimp  

Creatie
Adobe XD  

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

Adobe After Effects 

Tech
Google Cloud Platform 

WordPress  

HTML, CSS, JavaScript 

Serverbeheer (o.a. Apache) 

Competenties & kernwaarden
Strategisch
Analyseren  

Adviseren  

Visie ontwikkelen 

Visie uitdragen  

Innoveren  

Draagvlak creëren 

Helder communiceren 

Logisch redeneren 

Tactisch
Uitvoeren  

Samenwerken  

Verantwoordelijk 

Eigenaarschap  

Taakgericht  

Resultaatgericht 

Volgens de DiSC methodiek heb ik een Consciëntieus – Dominant (CD, blauw – rood)  
profiel. Trouw, loyaliteit en verantwoordelijkheid zijn mijn belangrijkste kernwaarden. Ik ben precies, 
perfectionistisch en taakgericht. Ik neem graag initiatief, kan goed zelfstandig werken en doorzie 
complexe materie snel.

Nevenactiviteiten & interesses
• Leidinggeven aan het muziekteam in onze kerkelijke gemeente (20+ mensen).
• Gitaar spelen, muziek in het algemeen.
• Tech en web: ik onderhoud mijn eigen servers met diverse toepassingen.
• Wandelen, vakanties in de bergen met mijn gezin.


