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FREELANCE JOURNALIST
JANUARI 2017 – HEDEN
Sinds 1 januari werk ik als freelancejournalist. Ik schrijf voor
verschillende websites en printpublicaties over technologie en over
ruimtevaart.
WEBREDACTEUR COMPUTER IDEE EN PCM, RESHIFT DIGITAL
FEBRUARI 2014 – DECEMBER 2016:
Als webredacteur bij Computer Idee en PCM verzorg ik de website van
beide titels met eigen artikelen en door het aansturen van freelancers.
Op de volgende pagina schrijf ik in het kader over welke
(journalistieke) genres ik daarmee heb geleerd, en ik verwijs ook
graag door naar mijn portfolio voor een aantal voorbeelden van
artikelen.
GOFORLAUNCH.NL - BLOG OVER RUIMTEVAART
SEPTEMBER 2013 - HEDEN:
GoForLaunch.nl is een eigen (Wordpress-)website die ik ben
begonnen, aanvankelijk met alleen nieuws maar later ook
achtergronden in zowel het Nederlands als het Engels.
FIJNEDAGVAN.Nl - WEBSITE MET OVERZICHT VAN 'DAGEN
VAN'
OKTOBER 2008 – H EDEN:
In 2008 ben ik, samen met twee vrienden, begonnen met het maken
van mijn eigen website, www.FijneDagVan.nl. Op die site verzamelen
we informatie over alle zogeheten 'themadagen', zoals Wereld
Aidsdag, Dag van de Aarde, Wereld Waterdag, etc. Ik ben daarvan de
bedenker en de schrijver van de teksten. Ook heb ik daardoor basisHTML en een klein beetje PHP/MySQL geleerd.
MULTIMEDIAAL JOURNALIST, 24H DUBAI ENDURANCE RACE
2009 - 2012:
Ik ben meegegaan als o.a. webredacteur om een endurance-race live
multimediaal te verslaan op de website met kort nieuws, een livefeed,
social media, interviews en video's. Dat heb ik tijdens 8 races gedaan.
REDACTIE 'PROJECT NERO', FHJ-PROJECT
MAART - JUNI 2012:
Project Nero is een samenwerking tussen de FHJ en het Brabants
Dagblad. We maakten crossmediale projecten en werkten
multimediale verhalen.
TIJDSCHRIFT 'HOLLAND' ONTWORPEN, OPDRACHT FHJ
OKTOBER 2012:

Ik heb samen met een redactie een tijdschrift ('Holland') ontworpen
met interviews en verhalen. Ik was hier ook eindredacteur waarbij ik
het bladritme bewaakte en de planning bijhield.

SOFTWAREKENNIS
•
•
•
•
•
•
•

CMS (custom)
Wordpress
HTML (voor opmaak)
Php/MySQL (basis)
Android/iOS/WP
SEO
Nieuwsbrief

TIJDSCHRIFT 'BOEIEND!' ONTWORPEN, OPDRACHT FHJ
SEPTEMBER 2012:
Samen met een (kleine) redactie een tijdschrift gemaakt voor
jongeren in een jeugdgevangenis, in opdracht van de minor
Bedrijfsjournalistiek.
FREELANCER, DÉ WEEKENDKRANT GENNEP
FEBRUARI - NOVEMBER 2007:
Ik schreef op freelance basis nieuws- en sfeerverslagen over lokale
evenementen en gebeurtenissen. Dat was een prima eerste inkijkje in
het journalistieke bestaan.
FREELANCER, WEEKBLAD 'DE MAASDRIEHOEK', REGIO CUIJK
EN GENNEP
SEPTEMBER 2008 - JULI 2009:
Mijn taak hier is theoretisch hetzelfde werk als bovenstaande baan.
Deze baan is echter iets meer gericht op interviews en politiek.

ERVARING MET
GENRES:
• Reviews
• Kort nieuws
• Achtergronden bij
nieuws
• Workshops
• Interviews en
achtergronden
• Eerste indrukken/
previews
• Live-verslagen tijdens
beurzen (MWC, CES,
IFA)
• Coördinatie vanuit
thuis tijdens beurzen
• Branded content

Opleidingen
2009-2014,
2005-2009,
2004-2005,
2000-2004,
1992-2000,

Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ), Tilburg.
Internationale Handel/Groothandel, MBO, ROC Nijmegen
Kunst en Amusement, MBO, ROC Nijmegen
VMBO-t, Elzendaal College, Boxmeer
basisschool, Maria Goretti, Gennep

Stages
SCIENTIAS.NL:
SEPTEMBER - NOVEMBER 2011
Ik was webredacteur bij scientias.nl waar ik nieuws en achtergronden
schreef over voornamelijk astronomie en ruimtevaart.
GELDERLANDER, STADSREDACTIE NIJMEGEN
NOVEMBER 2010 - MAART 2011
Ik schreef als stagiair sfeerverslagen, nieuwsberichten en reportages
en keek mee naar de politieke verslaggeving door ervaren redacteurs.

