
 

 

Tekstschrijver, journalist, workshopgever PR en media, en docent: 

Media 

- Als journalist schrijf ik artikelen voor de krant Almere DEZE WEEK. Maak 
interviews, heb politiek en onderwijs in mijn portefeuille, schrijf columns en doe 
eindredactie. 
 

- Ik maak als tekstschrijver journalistieke producties voor bedrijven en non-
profitorganisaties. Daarmee zorg ik ervoor dat zij maximale aandacht krijgen. 
 

- Ik geef workshops PR en journalistiek aan bedrijven, topsporters en 
onderwijsinstellingen. 

Onderwijs 

- Ik ben docent geef les in het VO. Ik zorg ervoor dat leerlingen zich bij mij goed 
in de les voelen, ontdekken dat leren zinvol is en daardoor zin krijgen in leren.   
 

- Ik ben altijd mezelf, ook in de klas. Leerlingen vinden dat prettig. 
 

- Ik help docenten om zich prettiger te voelen in de klas en daardoor beter les te 
geven.  
 

- Ik begeleid jonge topsporters bij de combinatie van topsport en school en zorg 
er zo voor dat ze slagen in de sport en ook hun schooldiploma halen.  

Ik geef workshops op maat in het Onderwijs. 

- De start van een les 
- Actief en betekenisvol lesgeven 
- Wees jezelf voor de klas 

Drijfveren  

Media 

- Schrijven is een ambacht. Een prachtig vak. 
 

- Ik geloof er in dat mensen (lokaal) goed en oprecht geïnformeerd willen zijn.  
 



- Ondernemers worden er beter van als ze goed en geloofwaardig naar buiten 
treden. 
 

- Ik wil dat de lezers plezier beleven bij het lezen van mijn stukken. 
 

- In mijn columns wil ik mensen aan het denken zetten, maar ook laten lachen. 

Onderwijs 

- Ik wil jongeren relevante kennis en vaardigheden aanleren zodat ze het beste 
uit zichzelf halen.  
 

- Ik wil jongeren geloof in zichzelf bij brengen, zelfvertrouwen geven en hen 
motiveren. 
 

- Jongeren moeten kunnen dromen en die dromen willen waarmaken. 
 

- Ik wil met leerlingen delen hoe het er in de echte wereld toegaat. Samen op 
weg gaan naar een mooie toekomst. 


