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Horeca-ervaring (in bezit van een horecadiploma).
Uitgebreid journalistiek netwerk en actuele kennis van vormgeving en vormgevers.
Taalvaardig in het Nederlands, Engels, Spaans, Duits, Frans.
Ik kan goed overweg met kinderen en jongeren.
Referenties op aanvraag.
2000 – maart 2015
Redacteur / journalist bij AD Magazine, de zaterdagbijlage van Algemeen Dagblad, met als
specialisatie culinair, mode, lifestyle, boeken (met name jeugdliteratuur, strips, kookboeken,
fotografie, popscience, algemene non-fictie). Ik ben zeer bedreven in het schrijven van (ultra)korte
informatieve, humoristische stukjes en anderzijds diepgravende reportages en ‘bureaustukken’.
2011 Medebedenker/ontwikkelaar/redacteur Lachen na de Twin Towers, tv-show voor de VARA.
2010 Mede-initiatiefnemer/ontwikkelaar (met Frénk van der Linden) van Let’s Make Love, tv-show
voor de VARA
2008 Medeauteur (met Frénk van der Linden) en redacteur van Let’s Make Love, een
interviewbundel over gemengde relaties (uitgeverij Contact)
2006 Medebedenker / inspirator van de tv-film Verloren Band (NCRV)
2000 – heden Voorzitter VvE De Noordkaap Amsterdam
1998 – 2000
Acquirerend redacteur Algemene non-fictie bij Uitgeverij BZZTôH, Den Haag
1994
Medeauteur (met Bram Wolthoorn) van de Basiscursus Uitgeverij, Vakopleiding Boekenbranche
1990
Cursus Grafische Productie bij Vakopleiding Boekenbranche
1989 – 1998

Redacteur bij Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht. In eerste instantie bureauredacteur, vanaf 1993
acquirerend redacteur Algemene non-fictie (o.a. reisgidsen, reisliteratuur, true crime, self-help,
populair-wetenschappelijke titels, populair-psychologische titels, tuinboeken, natuurboeken,
wijnboeken, kookboeken, Loesje).
Tijdens mijn middelbare-schoolperiode en mijn studie heb ik voor diverse uitgeverijen (Veen,
Luitingh, Kosmos en Contact) werkzaamheden van diverse aard verricht, zodat ik in die wereld
inmiddels al aardig was thuisgeraakt.
1984 – 1989
Studie Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam, met o.m. sociologie, statistiek,
economie, planologie, stedelijke gebieden, fysische geografie & klimatologie, politieke geografie;
specialisatie Minder Ontwikkelde Gebieden. Als bijvak heb ik mijn propedeuse Spaans gehaald. Tot
2010 heb ik Spaanse conversatielessen gevolgd.
In het kader van mijn specialisatie was ik voor mijn doctoraalscriptie van september 1988 tot februari
1989 in Oaxaca, Mexico, waar ik met studiegenote Marije Hulshof (inmiddels ceo bij Royal
Haskoning) in een klein dorp woonde en onderzoek deed naar de illegale arbeidsmigratie van
Mexicaans-indiaanse boeren naar de VS. Het zwaartepunt lag hierbij op de economische en sociale
gevolgen van deze migratie voor de achterblijvende familieleden en voor het dorp als geheel. Het
onderzoek werd voortgezet in Californië, Verenigde Staten, waar de betreffende migranten werden
gevolgd in hun levens- en werkomstandigheden.

