
Portfolio



 
 

Een gestoorde duik 
 
Heb je zin in avontuur?  
In werk dat helemaal niet voelt als werk? 
Kom bij ons, dan leren we je een fantastisch vak.  
Een vakidioten-vak. 
Een altijd-blijven-leren-vak.  
 
In een tijd waarin iedereen achter een suf schermpje zit, sta jij midden tussen 
de mensen. 
Waar het gebeurt. 
 
We leren je over knippen, kleuren en stylen. 
Creëren. 
Wat een kapperswaardige passé is. 
Hoe je jouw eigen handtekening zet.  
Wat buffelen is. 
 
We leren je kijken, luisteren en voelen. 
Zien wat nodig is om mensen te laten stralen. 
‘Ik mag er zijn,’ zeggen ze als ze de deur uitstappen. 
 
Bij ons kun je alle kanten op. 
Kapper worden, ondernemer of trainer. 
Of iets dat nog helemaal niet bestaat. 
 
Durf je te zien wat je wil worden? 
Als je springt, verleg je altijd je grenzen. 
Iets wat eerst krankzinnig lijkt, past ineens precies. 
 
Weet je hoe dat voelt, thuiskomen op je werk? 
De klanten om je heen verzamelen die jou vertrouwen?  
Toveren met je team? 
Kippenvel. 
 
Zie je het voor je? 

Provalliance
Manifest

• Provalliance is de grootste kappersgroep uit NL, 
met Cosmo, Team Kappers en Brainwash in de 
gelederen. 

• Met dit manifest dragen ze uit wie ze zijn en wat 
ze doen, om (nieuwe) kappers te inspireren.  

• Ik maakte dit samen met copywriter Joep Luycx 
van de joepie academie.

Lees meer

https://charlievielvoye.com/portfolio/provalliance/


TintelTuin
Schrijfwijzer + 
tone-of-voice

• TintelTuin is een kinderdagverblijvengroep met 
meer dan 90 locaties in Amsterdam. 

• Samen met strategisch vormgevingsbureau 
wijstudio maakte ik voor TintelTuin een 
schrijfwijzer en een tone-of-voice.

Lees meer

https://charlievielvoye.com/portfolio/tinteltuin/


Innoord
Vacaturecampagne

• Innoord is het bestuur van alle 16 openbare 
basisscholen in Amsterdam Noord. Ze zochten 
een nieuwe bestuurder. 

• Samen met grafisch 
ontwerpbureau wijstudio bedacht ik een idee: 
maak de Noorderling in je wakker. 

• Ze hebben een topkandidaat aangenomen die 
tijdens zijn sollicitatie aangaf dat de 
vacaturetekst hem aan heeft gewakkerd.

Lees meer

https://charlievielvoye.com/portfolio/innoord/


De 
Koffiejongens
Advertentie

• 1/1 advertentie in het NRC, het Parool, de 
Trouw en de Volkskrant. 

• Onderdeel van de landelijke Echt lekker-
campagne van De Koffiejongens.

Lees meer

https://charlievielvoye.com/portfolio/de-koffiejongens/


Dyme
Vaste copywriter

• Inzicht in je vaste lasten. Abonnementen 
opzeggen en contracten (automatisch) verlagen. 
Het is een greep uit de dingen die je met Dyme 
kan doen om meer controle over je geld te 
krijgen.  

• Ik werkte een jaar lang als de vaste copywriter 
een dag in de week bij Dyme. 

• Ik schreef e-mails, blogs, social posts en 
schaafde de tone-of-voice bij. 

Lees meer

https://charlievielvoye.com/portfolio/dyme/


Yarado
Customer Stories + 
LinkedIn Posts

• Yarado’s bouwt softwarerobots die bedrijven 
repetitief werk uit handen nemen, zo kunnen de 
mensen veel efficiënter werken.  

• Ik schreef voor Yarado 5 Customer Stories en 8 
LinkedIn-posts.

Lees meer

https://charlievielvoye.com/portfolio/yarado/


Check hier mijn hele portfolio: 
charlievielvoye.com/portfolio
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