
 

Lex van Buuren 
Fietskoerier en communicator tijdens de Corona crisis 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam: Lex van Buuren  
Adres: Amsterdam-Oost (Indische Buurt)  
Telefoon: +31 (0) 655337726  
E-mail: lexperiences@lexandthecity.nl  
Rijbewijs: BE 

 
TIJDELIJK PROFIEL 

Tijdens de Corona crisis ben ik beschikbaar als: 
1. Fiets | skate koerier voor zorginstellingen en apotheken om bijvoorbeeld medicijnen te bezorgen. 

Zie https://www.lexandthecity.nl/tijdelijke-baan-klus-in-amsterdam-gezocht/ 
2. Communicatie professional (ook in het Frans): 

https://www.lexandthecity.nl/communicator-in-corona-virus-tijd/ 

 

WERKERVARING. 

03-2005 tot heden: Eigenaar  
Lex and the City Amsterdam 

● Franstalige gids met “anders dan anders tours” in Amsterdam. De z.g. Lexperiences 
● Ook geef ik soms skateles in het Oosterpark en op IJburg. 
● Communicatie succesfactoren: SEO, netwerken, bloggen, positioneren en persbewerking. 

Succes stories: grote belangstelling van de pers; o.a. AT5, Het Parool, Flair, Trouw en Metro. 
 

 
 
 
11-2015 tot heden: Eigenaar 

Lexposure: SEO copywriting en social media marketing 

● Wat: online content marketeer voor de doelgroepen die onder “mijn profiel” worden genoemd. 
Recensies op LinkedIn.  

https://www.lexandthecity.nl/tijdelijke-baan-klus-in-amsterdam-gezocht/
https://www.lexandthecity.nl/communicator-in-corona-virus-tijd/
http://www.lexandthecity.nl/Steppen-Met-Sterren-Lexandthecity/index.html
http://www.lexandthecity.nl/A-Round.eu/www.skate-a-round.com/defaultc9f8.html?refer=pers_full&ID=142
https://www.linkedin.com/in/lexandthecity/


 
07-2017 tot heden: Social Media Marketeer Friday Night Skate (vrijwilligerswerk) 

Marketing-communicatie voor de wekelijkse Friday Night Skate in Amsterdam, die in het Vondelpark 
vertrekt. (Naast de Vondel CS) De FNS is al 22 jaar een begrip in de hoofdstad. 
De Facebook pagina van de FNS heeft meer dan 3.000 fans wereldwijd. 

 
09-2005 tot 03-2016: Eigenaar 

Lex and the City Parijs 

● Wat: out of the box uitjes en privé events voor Nederlandstalige groepen die in Parijs zijn. Op de 
boot, fiets en te voet. Vaak ook met hotelservice erbij. 

● Succes stories: belangstelling van de pers; o.a. De Volkskrant (Is mee geweest met een 
fietsweekend),  Sp!ts, ANWB Reizen en Trouw. Grote, bekende bedrijven als klant. Agencies 
ook. 

● Communicatie succesfactoren: SEO copywriting no.1 rankings, foto’s, en persbewerking. 
Na de aanslagen in Parijs ben ik gestopt met complete arrangementen. Wel kunnen 
bedrijven/groepen mij nog steeds inhuren als reisleider en/of gids voor een lang weekend. 

 
09-1998 tot eind 2011: Eigenaar 

Skate-A-Round (met ook wintersport trips) 

● Wat: skate weekenden in o.a. Parijs en Barcelona. En skate & sail vakanties. En kiteskaten in 
IJmuiden. Daarnaast privé skateles. 

● Communicatie succesfactoren: E-mail marketing (duizenden leden), skate artikelen schrijven voor 
bladen (ook in Duitsland), talenkennis en pers. 

● Succes stories: grote belangstelling van de pers; o.a. Floortje Dessing, De Telegraaf (1/3 pagina), 
Weg met BNN (radio) en zelfs de Washington Post (A3 artikel). Duizenden deelnemers. Ook 
wintersport trips met belangstelling van de landelijke pers. Internationaal agentennetwerk. 
Transavia binnengehaald als sponsor in 2001. 

● De skate markt is helaas veel kleiner tegenwoordig en ik geef alleen nog zo nu en dan skateles.  

 
2005 - 2007: Columnist van het grootste skate magazine in NL en in Duitsland 

Skate & Skeeler Magazine (van de Nationale Skatebond) | Skate-In Magazin 

Maandelijkse column in het landelijke skate & skeeler magazine van de bond. 
Thema: personal development voor inline skaters. (Duidelijke link met “meer bewegen”) 
 

1998: Account executive 
Buro Britain 

1996-1997: Sales Manager 
Stichting Top of Holland 

1994-1995: Account Manager 
Euro Relais 

1990-1994: Reisleider en host in Frankrijk, Griekenland en in de VS, bij het WK Voetbal 
Club de Vacances, Camping Holidays, Kras, Roever (ATP) 

1989: Stage in Antwerpen 

http://www.lexandthecity.nl/friday-night-skate-legde-basis-voor-de-benelux-skate-mania/
http://www.lexandthecity.nl/jeu-de-boules-parijs/
http://www.lexandthecity.nl/uitje-parijs-groepen/
http://www.lexandthecity.nl/uitje-parijs-groepen/
http://www.lexandthecity.nl/A-Round.eu/www.skate-a-round.com/defaultdf13.html?refer=pers_full&ID=152
http://www.lexandthecity.nl/A-Round.eu/www.skate-a-round.com/defaultdf13.html?refer=pers_full&ID=152
http://www.lexandthecity.nl/clients-of-lexperiences/
http://www.lexandthecity.nl/waarom-de-lex-factor-voor-content/
http://www.lexandthecity.nl/skate-a-round/
https://www.youtube.com/watch?v=G9OFZIPGquM
http://www.lexandthecity.nl/A-Round.eu/www.skate-a-round.com/default5cdd.html?refer=pers_full&ID=163
http://www.lexandthecity.nl/A-Round.eu/www.skate-a-round.com/default47d4.html?refer=pers_full&ID=131
http://www.lexandthecity.nl/A-Round.eu/www.skate-a-round.com/default47d4.html?refer=pers_full&ID=131
http://www.lexandthecity.nl/A-Round.eu/www.skate-a-round.com/defaulte812.html?refer=pers_full&ID=172
http://www.lexandthecity.nl/A-Round.eu/www.skate-a-round.com/defaulte812.html?refer=pers_full&ID=172
http://www.lexandthecity.nl/skate-teacher-in-amsterdam-private/
http://www.lexandthecity.nl/skate-teacher-in-amsterdam-private/
http://www.lexandthecity.nl/A-Round.eu/www.skate-a-round.com/default6d07.html?refer=pers_full&ID=171


Vlaamse Toeristenbond 
1983-1988: Horeca en attractie medewerker 

Duinrell 
Ik werkte daar tijdens vakanties en in de weekenden. 

 

OPLEIDINGEN (Allen behaald) 

2016: Google-certificaat voor online marketing 
2016: Certificaat van “Eigen Werk” (Gemeente Amsterdam) 
2015: Startcursus DJ bij DJ school Amsterdam. Lees mijn story over hen. 
1998: IISA inline skate leraar opleiding 
1992 - 1993: European Tourism Management; in Bournemouth en Chambéry. Hiermee  

heb ik ook de Engelse en Franse equivalent van HBO Toerisme behaald; in  
die talen. Foto van ETM-brochure met mij staand. 

1987 - 1992: Hogeschool voor toerisme en verkeer, NHTV, Breda (daarvoor VWO en HAVO) 
 

TALEN 

Nederlands: Moedertaal 
Engels: Uitstekend (O.a. gestudeerd in Engeland) 
Duits Uitstekend (Veel Duitse klanten gehad met Skate-A-Round.) 
Frans Uitstekend (In Parijs gewoond) 
 

INTERESSES EN HOBBY’S  

Vrijwilliger van de Meetup Singles group  en van Open Monumentendag (offline storyteller) Amsterdam 
(youtube clip) - Volunteer 80’s DJ - Fotografie - Steppen - Persoonlijke ontwikkeling. 
 

 

OVERIGE COMPETENTIES
 

● inline skaten (ook leraar) 
● mindfulness meditatie (20 jaar ervaring) 
● Wordpress, Google Analytics, zoekwoordenonderzoek software. 
● praten in het openbaar (voorzitter studentenvereniging geweest) 
● routes uitzetten voor sportieve tours in Parijs en Amsterdam. (Klik op de link voor een erkenning.) 

http://www.lexandthecity.nl/seo-elevator-pitch/google-certificaat-voor-online-marketing-van-lex-van-buuren/
https://www.lexandthecity.nl/dj-school-amsterdam-blog-oost/
https://www.lexandthecity.nl/dj-school-amsterdam-blog-oost/
https://www.lexandthecity.nl/wp-content/uploads/2019/02/Lex-van-Buuren-heeft-als-student-veel-samengewerkt-in-allerlei-groepen.-Zelfs-bij-deze-fotosessie-voor-brochure-ETM.jpg
http://www.lexandthecity.nl/wp-content/uploads/2017/12/Lex-van-Buuren-op-de-Bournemouth-University.jpg
http://www.lexandthecity.nl/A-Round.eu/www.skate-a-round.com/default36bc.html?refer=Reis&id=85&action=intro&taal=DU&c=NL
https://www.meetup.com/nl-NL/singlesofamsterdam/events/242507449/
https://youtu.be/dmOSkUS_6YQ
http://www.lexandthecity.nl/social-biketours-amsterdam/
http://www.lexandthecity.nl/skate-teacher-in-amsterdam-private/
http://www.lexandthecity.nl/lex-and-the-city-guru-of-amsterdam-according-to-everytrail-gps-site-lex-van-buuren/

