
    

Werkervaring 
2016  SR. WEBREDACTEUR  
Interim klus voor drie dagen in de week bij het Ministerie van BZK bij de 
programmadirectie Stad. Content maken in de vorm van interviews, nieuwsberichten, 
video en foto’s, en contentbeheer voor de website van Agenda Stad, daarnaast beheer 
social media (Twitter, YouTube) en verzorgen e-zine Update Agenda Stad. (cms: wordpress, 
CampaignCloud) 

2016 TEKSTSCHRIJVER 
Freelance tekstschrijver/contentmaker voor de Nederlandse Vereniging voor Duurzame 
Energie (NVDE). Doen van interviews, nieuws, agenda en maken van tweewekelijkse e-
zines. (cms: wordpress, MailChimp) 

2015 TEKSTSCHRIJVER 
Interim klus voor drie dagen in de week bij milieuorganisatie Natuur & Milieu. Van het 
schrijven van websiteteksten, nieuwsbrieven, de (eind)redactie van de donateurskrant 
Update en blogs voor de website tot het maken van factsheets, mailings en 
projectvoorstellen.  

2013-nu COMMUNICATIONS CONSULTANT  
Verschillende freelance communicatiewerkzaamheden voor de internationale NGO 
Rainforest Alliance in Nederland. Van persvoorlichting, persberichten schrijven tot 
opzetten en beheren van de Nederlandse Frog Blog en bijbehorende social media. Ook 
ondersteunen communicatie van stakeholders en partnerorganisaties. (Cms: wordpress).  

2014-nu CONTENT COORDINATOR/WEBREDACTEUR  
Freelance webredacteur voor de websites Over Het Nieuwe Werken, Werken 2.0, HNWBlog 
en Over Duurzame Inzetbaarheid van uitgeverij Vakmedianet. Van nieuwsgaring, 
achtergrondverhalen, begeleiden/aansturen van externe bloggers, het plaatsen van 
whitepapers tot het versturen van een tweewekelijkse e-zine. (cms: Stitch, wordpress, 
Habban, Copernica). 

2010-nu JOURNALIST & TEKSTSCHRIJVER  
Freelance journalist en tekstschrijver voor Pieter Verbeek Tekst & Communicatie 

STIELTJESSTRAAT 76  
3514 JD UTRECHT       KVK: 50580221  
TEL. 06-36309106                                   
INFO@PIETERVERBEEK.NL             
WWW.PIETERVERBEEK.NL  
LINKEDIN: NL.LINKEDIN.COM/IN/PIETERVERBEEK/  
TWITTER: PVERBEEK 
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• Artikelen en interviews voor kranten en magazines op het gebied van overheid, 
ondernemers en HR, waaronder de krant SC, magazines als PW De Gids, De Zaak, 
VNG Magazine, PM Public Mission, Burger & Recht tot de ledenbladen Platform A en 
Kader van vakbond Abvakabo FNV. Daarnaast schrijf ik journalistieke verhalen voor 
verschillende zakelijke websites, zoals voor ZZP Servicedesk, Ik Wil Mobiel Werken 
en MKB Servicedesk. Reportages voor glossy publieksmagazine En France over 
verschillende onderwerpen in de Provence. 

• Storytelling voor NGO’s, zoals Rainforest Alliance en SOS Kinderdorpen. Voor SOS 
Kinderdorpen bezocht ik in december 2013 in Nicaragua en Honduras kinderdorpen, 
waar ik persoonlijke verhalen en dagelijks leven heb opgetekend in tekst, foto’s en 
video. 

• Personeelsmedia en bedrijfsjournalistiek voor onder meer organisaties en 
bedrijven. Van artikelen voor vakbladen, blogs tot personeelsbladen. Onder meer 
voor ingenieursbureau Movares, YNNO en Corion. 

• Tekst en (web)redactie voor maatschappelijke organisaties en overheden, zoals 
Sdu Uitgevers, de Programmaraad, gemeente Elburg, gemeente Roosendaal, 
Jeugdzorg Nederland en ontwikkelingsorganisaties Simavi en Oikocredit. 

• Tekstadvies voor ondernemers en bedrijven. Van het uitdenken van de boodschap 
in tekst, het helpen opzetten van een website of het uitdenken van een pr-
strategie. 

2012-2015 JOURNALIST & VERSLAGGEVER  
Freelance correspondent voor het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) vanuit de regio’s 
Utrecht en Gooi- en Vechtstreek. Nieuws en verslaggeving over allerlei onderwerpen. Van 
lokale politiek, incidenten tot economie. 

2015 REDACTEUR/BLOGGER 
Freelance redacteur van Reiskostenblog, het platform voor werkgevers over reiskosten en 
(duurzame) mobiliteit. Nieuwsgaring en eindredactie van blogs. Ook verzorgen van 
wekelijkse e-zine (cms: MailChimp) en bijhouden social media. (Cms: wordpress) 

2011-2013 CONTENT COORDINATOR/WEBREDACTEUR 
Freelance schrijver voor de goedbezochte website Werken 2.0 over Het Nieuwe Werken 
(cms Wordpress). Van cloud computing, mobiel werken tot bring your own device. 

2012   REDACTEUR  
Redactie en research voor het boek ‘De Staat van Morgen’ van trendwatcher Adjiedj Bakas, 
dat begin juni 2012 is verschenen, over de toekomst van de Nederlandse staat en 
economie. 

2010-2011 PERSVOORLICHTER & TEKSTSCHRIJVER  
Interim communicatieadvies op het gebied van free publicity en persvoorlichting voor 
ontwikkelingsorganisatie Simavi. Interim persvoorlichting rond een aantal campagnes zoals 
Estafette voor Wereldmoeders (2010 en 2011), Wandelen voor Water en Nationale Collecte. 
Redactie van Jaarverslag 2010 en externe nieuwsmagazines.  

2011  PERSVOORLICHTER  
Interim persvoorlichter voor milieuorganisatie Greenpeace Nederland voor campagne over 
gebruik van tropisch hardhout uit Indonesië in de verpakking van speelgoed. Schrijven van 
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persberichten, benaderen van media, geven van mediatraining, meedenken in projectteam 
over uitbouwen van actie en aanpak communicatie. Ook persbenadering rond andere 
bossen onderwerpen zoals de Forest Code in Brazilië, het houtkeurmerk MTCS en illegale 
houtkap in Congo. 

2010-2011 REDACTEUR 
Research en (web)redactie voor Sdu Uitgevers. Tekst en research voor websites voor de 
gemeenten Elburg (Geldkompas) en Roosendaal (WegWijs). De sites hebben als doel 
mensen met schulden en armoede wegwijs te maken in het woud aan regels, subsidies, 
instanties en mogelijkheden binnen de gemeenten.  

2009-2010 ONDERZOEKSJOURNALIST/COMMUNICATIEMEDEWERKER  
Onderzoek doen, persvoorlichting en webredactie voor het Recycling Netwerk, een coalitie 
van milieuorganisaties, die zich inzet voor betere scheiding van afval, waaronder 
Milieudefensie, Greenpeace en Natuur en Milieu. Onderzoek doen naar de feiten achter de 
mooie verhalen rond scheiden van plastic afval en zwerfafval in Nederland, website 
vernieuwen en meer zichtbaar maken, persberichten schrijven, contacten onderhouden 
met politiek, pers en andere organisaties.  

2008-2009 JOURNALIST  
Redacteur bij het weekblad Re.Public (Sdu Uitgevers) voor jonge ambitieuze ambtenaren. 
Journalistieke verhalen, nieuws, webredactie (cms Hippo) en internetfilmpjes voor 
bijbehorende website. Portefeuille: integratie, openbare orde en veiligheid. (Cms: Hippo) 

2007-2008 JOURNALIST  
Redacteur bij de Staatscourant (Sdu Uitgevers). Nieuws, achtergrondverhalen en interviews 
voor dagblad en webredactie voor bijbehorende site. Portefeuille: integratie, openbare 
orde en veiligheid. (Cms: Hippo) 

2007  COMMUNICATIEMEDEWERKER 
Webredacteur en communicatiemedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor 
project Onze Democratie, waarbij de ministers Remkes en Nicolaï het land ingingen voor 
debatten over de staat van onze democratie. Eindredactie over de website 
www.onzedemocratie.nl, communicatie, persvoorlichting,. Daarnaast schrijven voor 
personeelsblad BinnensteBuiten en productie van verschillende publicaties rond project, 
zoals eindverslag, brochures. (Cms: Iprox) 

2006  COMMUNICATIEMEDEWERKER 
Webredacteur en communicatiemedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij 
het project Burgerforum Kiesstelsel. In dit project debatteerden 140 burgers tien maanden 
lang over een nieuw kiesstelsel. Als nieuwsredacteur heb ik de website 
www.nederlandpraatmee.nl (cms Open Source) en een intranetsite (cms Sharepoint) 
helpen opzetten en beheerd. Daarnaast heb ik nieuwsbrieven gemaakt (print als digitaal), 
videonieuws gemaakt, geholpen met een documentaire over het project en meegeschreven 
aan het eindverslag. 

2001- 2006  JOURNALIST/BLADENMAKER  
Journalist bij freelance persbureau Mateloos Los Journalisten & Bladenmakers. 
Nieuwsverslaggeving (correspondent) vanuit Midden-Nederland voor ANP en Metro. 
(Eind)redactie voor verschillende vakbladen. Schrijven van rubrieken (Metro, NRC 
Handelsblad), achtergrondverhalen, interviews en reportages voor magazines, waaronder 
Contrast, En France, Yacht Vision, House Vision, Aaneen, CNV-bladen en Pauze. Webteksten 
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voor verschillende sites, waaronder Greenpeace.nl. Tekstproductie voor Greenpeace 
Nederland (folder over klimaatverandering), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
(relatiekranten) en ABVAKABO FNV (brochures, onderzoeksboek). 

2000  ONDERZOEKER  
Onderzoek doen voor Greenpeace naar educatieve mogelijkheden voor oud-actieschip de 
Sirius (projectbasis ). Mede op basis van mijn onderzoeksrapport is er een succesvol 
scholenproject ontstaan in Amsterdam op dit schip. 

Overige ervaring 
2009-nu  BESTUURSLID  
Actief op het gebied van pers en communicatie in de Stichting Behoud Heycopgebied, die 
zich inzet tegen de komst van een snelweg langs Vleuterweide en dwars door het 
natuurgebied Haarzuilens, en voor het behoud van dit stukje groen ten westen van 
Utrecht. 

1990-nu SINGER/SONGWRITER  
Gitarist en zanger in verschillende settings maar meestal in Simon Said, een akoestisch 
meerstemmig duo.  

2003-2004  DJ  
Draaien van ‘mestiza’ muziek onder andere bij concerten en de Que Pasa-avonden in de 
Melkweg in Amsterdam en in Ekko, Rasa en ACU in Utrecht. 

2003-2004-  CHAUFFEUR DIERENAMBULANCE  
Vrijwilliger bij de Dierenbescherming. Verloren en gewonde dieren ophalen en 
wegbrengen.  

2003  REDACTEUR  
Redactie voor het blad India Nu, een publicatie van de Landelijke India Werkgroep (LIW).  

2000   INTERNATIONAAL WAARNEMER  
Buitenlandse waarnemer bij de presidentsverkiezingen in Mexico, via het Instituto Federal 
Electoral (IFE). 

1999-2000 REGIOMEDEWERKER LATIJNS AMERIKA  
Medewerker bij het NCIV (Nederlands Centrum voor Inheemse Volken). Contacten 
onderhouden met inheemse organisaties in Midden- en Zuid-Amerika en andere NGO’s. 
Projectaanvragen beoordelen.  

Opleiding 
2016  Final Cut Pro X 10.2  
  Cursus videomontage in Final Cut Pro (Apple)  
  College of Multimedia 

2013  Masterclass Content Marketing & Branded Journalism  
  De Redactie  

2012  Wordpress 
  Entopic, cursus 



2010-2011 Kinderverhalen schrijven  
  Utrechts Centrum voor de Kunsten, avondcursus 

2003  Camera, Regie & Montage 
  Open Studio Utrecht, avondcursus 

2000:  Journalistiek  
           School voor Journalistiek  
  Avondopleidingen  

1994-1999 Culturele Antropologie  
Universiteit Utrecht  
Voltijd studie, afstudeeronderzoek gedaan in Yucatán (Mexico) naar invloed 
van kleinschalig toerisme op traditioneel leven in Maya-dorp. 
Bul gehaald (drs.) 

Vaardigheden 
Taal:   Engels (zeer goed), Spaans (goed), Frans & Duits (redelijk goed). 
Computer: MS Office, Apple (Safari, Pages, Numbers) Adobe Photoshop, html (basis).          
Internet: Kennis van SEO, Google Ads, Google Analytics. 
Cms:   Hippo, Wordpress, Iprox, Movable Types, Sharepoint, Stitch, Habban,  
  Copernica, CampaignCloud, MailChimp 


