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Opleiding:  
 
MA Geschiedenis en Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht. Beste 
student van het jaar in journalistieke praktijk (9,5). In mijn opleiding heb ik de 
mindset ontwikkeld om uit te zoomen en de grotere verbanden en lijnen te 
zien (de ‘helicopter view’), zowel historisch als internationaal, in hoe zaken 
met elkaar samenhangen en hoe ontwikkelingen op elkaar inwerken – 
politiek, economisch en sociaal. Wetenschappelijke discipline om bronnen 
aan te boren en te wegen, onderwerpen te verdiepen en te fact-checken. 
Omdat journalistieke genres en ‘best practices’ in de opleiding minder aan 
bod kwamen, heb ik op eigen initiatief ook de handboeken van de HBO-
opleiding journalistiek doorgewerkt, zodat ik in mijn eerste baan als 
eindredacteur goed beslagen ten ijs kwam.


Beroepsmatig: 
 
Het grootste deel van mijn loopbaan gewerkt in de journalistiek, 
communicatie & marketing, het vormen en ontwikkelen van netwerken 
(lokaal, nationaal, internationaal), en innovatie. Lid van de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten (sinds 1993). Goed op de hoogte van de 
relevante ontwikkelingen in het vak. Ben primair schrijvend journalist. De 
afgelopen 30 jaar artikelen geschreven voor allerlei media, van interviews tot 
reportages, van achtergrondartikelen tot opiniërende columns. Digitale early-
adopter. Ervaring als blogger en online community manager. Actieve 
twitteraar die het medium gebruikt voor monitoring, connectie en 
opinievorming in het publieke debat. Onderzoeksjournalistieke dossiers 
gevormd voor verschillende projecten, o.m. trendreports, controle op NGO’s 
en oplichtingszaken. Mijn werk heeft impact gemaakt door misstanden aan 
het licht te brengen, in sommige gevallen ontslag of strafrechtelijke 
vervolging van misbruikers, en het op scherp zetten van maatschappelijke 
discussies. 

 
Lokaal engagement:

 
Hoewel mijn engagement de afgelopen jaren vooral nationaal en 
internationaal is geweest, in specifieke niches, richt ik mij sinds enkele jaren 
ook op het ondergeschoven kindje van de journalistiek: de regio, in het 
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bijzonder de strategische groeiregio Foodvalley (Gelderse Vallei). Mijn lokale 
aandachtsgebieden zijn de Edese politiek, Wageningen University, innovatie, 
energietransitie, woningmarkt, religie en spiritualiteit, natuur en toerisme, 
macht en tegenmacht, criminaliteit en historisch onderzoek. Ik heb een 
stevig lokaal netwerk opgebouwd, zowel politiek als zakelijk en 
maatschappelijk. 

 
Persoonlijkheid:

 
ENTP (Myers-Briggs): Extravert, iNtuitive, Thinker, Perceiver. Kernrollen: 
innovator, strateeg, visionair, ontdekker, ondernemer. Ik ben een generalist 
die ideeën en kansen spot, conceptueel en strategisch denkt, en conventies 
kritisch bevraagt en opschudt met het doel om tot verbetering te komen. Ik 
heb een scherp analytisch / onderscheidend vermogen, een goede ‘bullshit-
detector’. Ben pro-actief en zelfsturend, vind eigen regie over mijn werk 
belangrijk. Krijg energie van interactie met anderen. Houd er niet van om 
gecontroleerd / ingekaderd te moeten werken. Teams waarin ik werk moeten 
‘lean’ opereren.


Mogelijke rollen in een redactioneel team: 
 
Hoofdredactioneel: strategische focus inbrengen, sparren over ideeën/
onderwerpen en deze scherp stellen, hoofd- en bijzaken scheiden, buiten de 
gevestigde paden denken, analyseren, schiften, aansturen, coachen en 
feedback geven. 


Onderzoeksjournalistiek: mijn drive is tegels lichten, ben daarin erg 
vasthoudend. Zie fact-checking en controle van de macht als basis van de 
journalistiek. Ik houd dossiers goed bij en graaf en vraag altijd stevig door, 
laat me niet afschepen. ‘Hack’ situaties als het nodig is (‘als het niet linksom 
kan, dan proberen we het rechtsom of onderdoor’). Creëer instrumenteel 
reuring / actiejournalistiek als dat de zaak dient. Gebruik crowdsourcing: je 
lezers inschakelen om informatie te vinden. 


Van mensen met wie ik werk verwacht ik deze drive ook. Lage tolerantie voor 
mensen met een gemakzuchtige houding. Kernwoorden: integriteit, 
relevantie en urgentie. Belbin: brononderzoeker, plant, monitor. Gewend om 
teams aan te sturen en overzicht te houden, hoewel ik een vrije rol in teams 
ook prettig vind.


