
 

 

Curriculum Vitae   

   

Personalia   

Naam  Michael Straathof 
Stad  Sassenheim 
Mobiel  06-52190428 
E-mail  michaelstraathof@gmail.com 
Geboortedatum  06 maart 1972 
Geboorteplaats  Den Haag 
Nationaliteit  Nederlands 
Burgelijke staat  Getrouwd (3 kinderen) 
   
Online profiel  LinkedIn - AdfoResult blog - Twitter – Flickr photos 
   

Samengevat  Een gepassioneerde interactieve datagedreven marketingcommunicatie 
professional. 

   

   

Opleidingen   

  SRM, Marketingcommunicatie B, 2006-2007 

   

  Beeckestijn, Post HBO CRM leergang, 2005-2006 

   

  HEAO, Commerciële Economie, Haagse Hogeschool 

  diploma behaald in 1996 (Bachelor degree) 

   

  Vrijzinnig Christelijk Lyceum (Den Haag) 

  diploma behaald in 1991 

   

Trainingen   

  - Van Wijngaarden trainingen, Leidinggeven in de praktijk, 2008 

  - IM Nederland, Selling Marketing Services, augustus 2003 

  - Norbu Training, persoonlijke effectiviteit, juli 2002 

  - Esire, eBusiness leergang, maart 2001 

  - Kender Smit, Account Management, februari 2000 

  - Door, Basis sales training, maart 1999 

  - Beerschot & Simons, Communicatie en Presentatie vaardigheden, januari 1996 

   

   

   

   



 
   

Werkervaring   

MichaelStraathof.com  November 2008 – heden 

  Eigenaar en specialist Logische Interactieve Marketingcommunicatie 
 
 

Opdrachten en 
referenties: 

  
KLM Royal Dutch Airlines 

  Upgraden en implementeren gepersonaliseerd interactief customer lifecycle 
programma voor B2B. Zie case beschrijving op de website. 

   

  ASA Student / USG People 

  Opzetten campagne management, uitwerken interactief programma roadmap  
en implementeren dialoogcampagnes.  
Project 

   

  Supportersclub Oranje 

  Advies en opstarten e-mail marketing activiteiten voor de club. Opzetten 
testplannen, maandelijkse evaluatie resultaten en adviseren optimalisatie. 
Conceptontwikkeling langer termijn programma’s. 

   

  Hunkemöller via Experian 

  Analyseren en adviseren profielproces definitie (inschrijf-, uitschrijf- en update 
processen) 

   

  WSPA via Canicas 

  Opzetten campagne concept en strategie voor donateur wervingsactie. 

   

  Mexx via Yourzine 

  In samenwerking met Client Value Lab, opzetten van een  presentatie met 
cases en proof of concepts rondom persoonlijke interactieve communicatie via 
Optizen Messagent. 

   

   

   

   

EMMA-nl  2007 - heden 
  Bestuurslid E-mailmarketing Associatie Nederland (penningmeester) 

Verantwoordelijk voor een gezond financieel huishouden, update van de e-mail 
code in samenwerking met DDMA, IAB en Thuiswinkel.org, presentaties geven 
over en voor de vereniging, organiseren van events en het uitbreiden van de 
services. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   



   

RapidSugar BV  Januari 2005 – oktober 2008 
  Interactief marketingcommunicatiebureau, gespecialiseerd in het bedenken, 

bouwen en beheren van slimme, creatieve 1-op-1 communicatieprogramma’s 
via internet, e-mail, mobiel en interactieve video. 

   
  Client Services Manager / adviseur interactieve marketingcommunicatie 

 
  In mijn functie ben ik nauw betrokken bij het opzetten, uitwerken en bewaken 

van de interactieve marketingcommunicatie strategie bij de relaties van het 
bureau. Samen met mijn team van 5 Account Directors ben ik verantwoordelijk 
voor de innovatie en tevredenheid bij deze klanten.  
 
Via dagelijks intensief contact met channel- marketing-, database- en 
communicatie managers definieer ik de scope, aanpak en het budget van de 
projecten. Soms betreft dat puur de realisatie, soms het bedenken van een 
passend interactief concept, soms het vormgeven van de jaarplannen en de 
onderliggende programma’s en formats.  
 
Voor RapidSugar organiseer ik periodieke expertbijeenkomsten; korte 
specifieke rondetafel lunchsessies (RapidSessions) en een jaarlijks 
terugkerende klantendag (RapidUpdate). 
 
Samenvattend: internet marketing, een vak waar ik mijn passie in kwijt kan en 
graag verder in doorgroei! 
 

   
  Gouden EMMA 2006 (E-mailmarketing award) 

  >> Case: "Postbank gaat de dialoog aan via e-mail” << 

  Samen met Postbank en Woedend heb ik een gouden Award gewonnen voor 
beste e-mail marketing case.  

   
   

 

   
Experian Nederland BV  april 2003 – januari 2005 

  Marketing Informatie Bureau / Target Marketing 
 

  Account Manager / Project Manager  

  In mijn functie was ik verantwoordelijk voor de verkoop en levering van 
marketing segmentatie, e-mailmarketing en datakwaliteit diensten van 
Experian.  
 

Cases: 

  N Bungalowpark: Samen met het Direct marketing team bepalen van de 
wervingscampagnes bij nieuwe klanten zodat de bezettingsgraad 
doelstellingen behaald worden. Partnership contract op basis van win-win 
situatie. Resultaat 50% effectiever 
 
N Touroperator: Adviseren aan directie en samen met 
productmanagement opstarten van Direct Marketing kanaal. Bepalen 
verzorgingsgebied en testen resultaten over meerdere kanalen. Resultaat: 
inhuren van 2 Direct marketeers 
 
N Energieleverancier: Adviseren en samen met het marketing services / 
loyalty team bepalen van churn analyses. Resultaat: verhoging van inzicht in 
potentiële ‘weglopers’. 

   



 
Atos Origin Nederland BV   juni 2000 – maart 2003 

Consultancy en Systeem integratie 
 

  Business Development Manager | CRM 

  Binnen Atos Origin was ik verantwoordelijk voor de commerciele en marketing 
activiteiten van de afdelingen CRM en Business Intelligence.  

 

 
   

Byelex Workgroup 
Technologies BV 

 1998 – 2000 
CRM software 
 

  Sales en Marketing Representative 

   

   

Horeca  1991 – 1997 
Horeca 

  Tijdens en na mijn studie ben ik werkzaam geweest in diverse Horeca 
gelegenheden in Den Haag. Bij De Lof der Zotheid heb ik in het laatste jaar voor 
mijn wereldreis de functie als bedrijfsleider vervuld. In deze periode heb ik ook 
dezelfde winkelformule opgezet Voorburg. Dit project is binnen een periode van 
een half jaar opgeleverd. Deze eet- en drink gelegenheid opereert nog steeds 
zeer winstgevend en staat goed aangeschreven in Voorburg eo. 

 
 

 
   

Algemeen   

Talen  Nederlands, uitstekend 

  Engels, uitstekend 

  Duits en Frans, basis  

Rijbewijs  ja 

Hobby’s  Reizen, Cricket, Hockey, Skiën, Tennis en Golf 

   

   

   

   

Speciale activiteit  Reis rond de wereld in 10 maanden! 
1997 – 1998 

  Nepal, Thailand, Maleisië, Singapore, Indonesië, Australië, New Zeeland, Fiji 
eilanden, Verenigde Staten, Canada. 

   

 


