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Cyril Snijders
Coördinator online informatief at BNN-VARA

cyrilsnijders@gmail.com

Samenvatting

Ik combineer een gedegen journalistieke achtergrond met een heilig geloof in internet en alle mogelijkheden die

 nieuwe media bieden.   Het best functioneer ik in een creatief multidisciplinair team, waarin ik mee kan praten

 over journalistiek, interactie, vormgeving en techniek.

Specialismen

Schrijven voor internet, eindredactie, fotobewerking, apps ontwikkelen, sociale media, creativiteit. 

 Talenkennis: Engels, Duits, Frans, Spaans.

Ervaring
Coordinator online informatief  at   BNNVARA
February 2012  -  Present (3 years)

Aansturen webredacteuren informatieve programma's BNN en VARA (15 man): * Kassa (1.600.000 unieke

 bezoekers per maand)  * Pauw en Witteman (400.000) * Vroege Vogels (150.000) Kleinere titels: InContxt,

 DeNieuwsBV, Zembla, Vara.nl, Rambam, Joop.  Uitwerken strategiëen om bereik en communities te

 vergroten. Aansturen team business intelligence

Oprichter  at   Webjournalisten.nl
November 2010  -  January 2012  (1 year 3 months)

Op Webjournalisten.nl delen ervaren journalisten in uitlegartikelen hun specialistische kennis op diverse

 vlakken. Sociale media, co-creatie, lifehacking, fotografie en meer. De focus is breed, maar altijd gericht op

 het slimmer maken van webjournalisten.

Eindredacteur Nos.nl  at   NOS
October 2009  -  October 2011  (2 years 1 month)

* Aansturen 20-koppige internetredactie Hilversum/  Den Haag * Artikelen redacteuren, verslaggevers

 en correspondenten redigeren * Projecten aansturen, planningen maken  Prestaties: * Probleem taal en

 spellingsfouten geanalyseerd en aangepakt. * Buitenlandcorrespondenten spoedcursus bloggen gegeven.

 * Redacteuren aangezet tot creatiever beeldgebruik en betere inzet Googleapplicaties. * Tienpuntenplan

 ontwikkeld voor gestroomlijnde online bijdragen van verslaggevers en correspondenten.

1 aanbeveling op aanvraag beschikbaar

Webredacteur Volkskrant Reizen  at   de Volkskrant
August 2009  -  October 2009  (3 months)



Pagina2

Stukken schrijven, contact houden met correspondenten, website updaten.

Coördinator DAG  at   de Volkskrant
January 2009  -  October 2009  (10 months)

* Leiding geven aan het team webredacteuren bij Dag.nl  Prestaties: * STIR-cijfers opgekrikt tot 4,5. 

 * Redacteuren aangezet tot optimaliseren teksten voor zoekmachines. * Samenwerkingen opgezet met

 Bright.nl, Fok.nl en cartoonisten.

1 aanbeveling op aanvraag beschikbaar

Journalist  at   Blog.nl
2006  -  October 2009  (3 years)

Succesvolle blogs over dance (maandelijks 100.000 views) en filmpjes (maandelijks 1 miljoen views)

 opgezet en onderhouden.

Redacteur/coördinator dagblad DAG  at   Dag Media BV
April 2007  -  January 2008  (10 months)

Redacteur van de krant en website van DAG en coördinator van de wekelijkse uitgaanspagina.

Journalist  at   Planet.nl
July 2005  -  April 2007  (1 year 10 months)

Webredacteur, nieuwssite onderhouden, interviews schrijven, reportages maken.

Freelance journalist  at   home in Utrecht
January 2002  -  April 2007  (5 years 4 months)

Artikelen geschreven voor: Utrechts Nieuwsblad Ons Utrecht Dagblad de Limburger Algemeen Dagblad

 Algemeen Nederlands Persbureau De Journalist Dance.blog.nl Dj Broadcast Djscene

Freelancer  at   AD Utrechts Nieuwsblad
2003  -  2007  (4 years)

Achtergrondartikelen, interviews en reportages schrijven voor de UIT-bijlage. Wekelijkse uitgaansagenda

 Utrecht schrijven.

Freelance journalist  at   Algemeen Nederlands Persbureau
2002  -  2007  (5 years)

Verslag doen van alle grote Nederlandse muziekfestivals en interviewen van artiesten.

Journalist  at   Neos.nl Multimedia Persbureau
2005  -  2006  (1 year)

Nieuwsredacteur voor Planet.nl

Stagiair  at   Dagblad De Limburger
1999  -  1999  (less than a year)
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Projecten
Rebuild en restyle website DeGids.FM
oktober 2012 tot januari 2013

Members:Cyril Snijders, Floris de Jonge, Emile Urban, Jeff Andries

De nieuwe site van DeGids.FM is de eerste site die de VARA volledig responsive op gaan leveren. Dat

 betekent dat de site zich vanzelf optimaal aanpast aan de formaten en instellingen van het device, of dat nou

 een desktop, laptop, tablet of smartphone is. Launch is gepland voor maart/april. 
(Onderzoeks)journalistieke portal
februari 2012 tot Huidig

Members:Cyril Snijders, Rutger Verhoeven, Maurice Castagna, Pim Peterse, Edwin van Verseveld

BNN-VARA bouwt samen met de KRO-NCRV een site waarin het beste van de actualiteitenprogramma's

 en de onderzoeksjournalistieke programma's van de publieke omroep worden samengebracht. Binnen de site

 focust de VARA zich op de onderzoeksjournalistiek en gaat daar nadrukkelijk bezoekers direct actief bij

 betrekken.
Rebuild Vroege Vogels website
februari 2012 tot mei 2012

Members:Cyril Snijders, Rutger Verhoeven, Erick Eggenhuizen, Jeff Andries, Floris de Jonge, Suzanne

 Hendriks, Ingmar Van Wettum

We hebben een nieuwe site gebouwd waarbij we het design mooier en frisser hebben gemaakt en qua inhoud

 meer hebben gefocust op de natuurfoto's en de geomappingonderdelen als de Natuurkaart en Tuinreservaten.
Restyle van website Kassa
juli 2012 tot oktober 2012

Members:Cyril Snijders, Erick Eggenhuizen, Floris de Jonge, Jeroen Olthof, Frank Goselink, Ad van der Ree,

 Rutger Verhoeven

In aanloop naar een volledige rebuild hebben we de site een nieuwe, knallende, layout gegeven die meer

 focust op beeld en krachtige koppen.
Kassa Panel App
maart 2012 tot juni 2012

Members:Cyril Snijders, Floris de Jonge, Jeroen Olthof, Marieke Rietkerk, Rutger Verhoeven, Ad van der Ree,

 Frank Goselink, Alain Dujardin, Jeroen Elfferich, Wieteke Sevenhuijsen

VARA Nieuwe Media heeft samen met de redactie van Kassa een interactieve app ontwikkeld om de kijker

 actief te laten deelnemen aan het programma. Voor, tijdens en na de uitzending kan de kijker zijn mening

 kwijt.
1 voor de verkiezingen live app
juni 2012 tot september 2012

Members:Cyril Snijders, Wieteke Sevenhuijsen, Jeroen Elfferich, Jaap Jansen, Wendy Wijnen
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Tweedescherm-applicatie bedacht en ontwikkeld voor de VARA-EO verkiezingstalkshow waarbij kijkers 

 konden aangeven welke uitspraken van politici ze graag gecheckt zouden zien. Ook konden ze via de app

 zelf input leveren voor de factcheckredactie.

Vaardigheden en deskundigheid
New Media
Digital Culture
Internet Trends
Editorial Strategy
Online Content Creation
New Media Strategy
Online Journalism
Multimedia Journalism
Photo Editing
Writing Skills
Journalism
Image Editing
Editorial
Social Media
Storytelling
Newspapers
Magazines
Film
Broadcast

Talen
English (Limited working proficiency)
Spanish (Elementary proficiency)
German (Elementary proficiency)
French (Elementary proficiency)
Dutch (Native or bilingual proficiency)
Latin (Elementary proficiency)

Onderscheidingen en prijzen
Blog.nl Award
Blog Online

June 2010

Winnaar in de categorie Meeste Bezoekers (300.000 per maand)
Nominatie beste muziekblog
Dutch Bloggies

March 2008

Dance.blog.nl genomineerd voor award Beste Muziekblog.
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Horizon Interactive Award voor de Kassa Panel App
Horizon Interactive Awards

April 2013

De Kassa Panel App betrekt de bezoeker via de app direct bij het programma door om input te vragen en

 de resultaten daarvan live terug te koppelen in de uitzending.   https://www.horizoninteractiveawards.com/

winners/details/Kassa-Panel#sthash.AB http://live.kassa.vara.nl
Bronzen Spreeuw voor Vroege Vogels
Heimans en Thijsse Prijs

April 2013

Vroege Vogels zet zich al bijna 35 jaar in voor Natuur en Milieu en doet dat via radio, tv en internet. In het

 juryrapport speelt de site een belangrijke rol: "Vroege Vogels maakt innovatief gebruik van multimedia op

 de website en van nieuwe communicatiekanalen, zoals Twitter en Facebook. Radio, tv en internet vormen

 hierbij een onderling verbonden en elkaar aanvullend geheel. Vroege Vogels initieert regelmatig projecten,

 zoals bijvoorbeeld Tuinreservaten, waarbij mensen worden gestimuleerd hun tuin natuurvriendelijk in te

 richten."

Cursussen
 
Coördinator DAG
de Volkskrant
Schrijven voor zoekmachines 6

 

 
Webredacteur Volkskrant Reizen
de Volkskrant
Spaans voor gevorderden bij Instituto Cervantes 5

 

 
Coordinator online informatief
BNNVARA
Doeltreffend leidinggeven bij Schouten en Nelissen 3
Werk met Digital Analytix (comScore) 2
Certified Scrum Product Owner bij Scrum Alliance 1

 

 
Eindredacteur Nos.nl
NOS
Leidinggeven zonder strepen bij Schouten&Nelissen 8
Optimaal zoeken met Google bij NOS Academie 7
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AVID video/audiomontage introductiecursus bij NOS
Academie

4

 

Ervaring in vrijwilligerswerk
Maatje van ex-dakloze jongere  bij   Stichting De Tussenvoorziening
May 2010  -  Present (4 years 9 months)

Op vrijwillige basis samen activiteiten ondernemen om deze uit isolement te halen en op te weg te helpen in

 zijn nieuwe leven.

Beheerder Facebookpagina  bij   Stichting Atiy
July 2012  -  Present (2 years 7 months)

Bouwen en onderhouden van de Facebook-community rondom stichting Atiy, een onderwijsproject in Bolivia

 voor arme kinderen.

Opleiding(en)
Hogeschool van Utrecht
BS, Journalism, 1998 - 2003

Radboud Universiteit Nijmegen
1997 - 1998

BC Broekhin
Gymnasium, General, 1990 - 1997

Interesses
Music, movies, new media, travelling, photography.
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Cyril Snijders
Coördinator online informatief at BNN-VARA

cyrilsnijders@gmail.com

2 personen hebben Cyril Snijders aanbevolen

"Er is weinig over digitale journalistiek dat Cyril niet weet. Dat mag je ook verwachten van de oprichter

en drijvende kracht achter Webjournalisten.nl. Daarnaast heeft hij bij DAG en de NOS inmiddels ruime

leidinggevende/aansturende ervaring opgedaan. Kortom:erg allround en dan ook nog eens een ontzettend

prettig iemand om mee samen te werken en/of een biertje mee te drinken. Leuke jongens, die Limburgers uit

Utrecht!"

— Bas de Vries, bouwer aan NOS Net, NOS, werkte direct samen met Cyril Snijders bij NOS

"Cyril is een van de meest resultaatgerichte journalisten die ik ken. Hij weet zeer goed de behoeftes van zijn

lezers in te schatten en de boodschap daarop aan te passen. Dit zonder de journalistieke principes uit het oog

te verliezen. Cyril vindt het ook leuk om de kennis die hij van journalistiek, het internet en de combinatie van

die twee heeft over te brengen aan zijn (jongere) collega's. De rol van eindredacteur of coordinator past hem

dan ook goed. Kortom, Cyril is een allround (eind)redacteur!"

— Sipke Overbeeke, Deputy Chief Editor, DAG / PCM Publishers, gaf leiding aan Cyril Snijders bij de
Volkskrant

Maak contact met Cyril Snijders op LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=15098252&authType=name&authToken=e4Jg&goback=%2Epdf_15098252_*1_*2_name_e4Jg_CyrilSnijders_true_*1

