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Werkervaring
2012

Freelance journalist, tekstschrijver en (eind)redacteur
www.mariskasmolders.nl
www.decreuseisreuze.blogspot.nl

2008-2012

Redacteur en communicatieadviseur bij de Kamer van Koophandel MiddenNederland in Utrecht. Het geven van communicatieadvies rond projecten en
activiteiten en ondersteuning bij de uitvoering (middelen). Aanspreekpunt voor
de media met als doel het vergroten van de bekendheid van de organisatie als
partner en serviceorganisatie. Tot 2010 redacteur van de Kamerkrant; vanaf
2010 coördinator van het magazine Eigen Bedrijf (opvolger van de
Kamerkrant) met een regionale oplage van circa 70.000 exemplaren. Taken:
het verzamelen van onderwerpen, leiden redactievergadering, schrijven
briefings, interviewen, schrijven van artikelen, eindredactie, begeleiden van
het productieproces, d.w.z. zorg dragen voor beeldmateriaal,
drukproefcontroles en het bewaken van de planning, eindverantwoordelijk
voor de redactionele inhoud.

2000-2008

Redacteur en persvoorlichter bij ontwikkelingsorganisatie Cordaid (Memisa,
Mensen in Nood, Kinderstem, Microkrediet, Bond zonder Naam) in Den Haag.
Medeverantwoordelijk voor productie jaarverslagen, brochures, partnerbulletin
en de nieuwsbrief voor uitgezonden personeel. Schrijven van teksten,
eindredactie, coördinatie van producties intern, begeleiden van het
productieproces, d.w.z. zorg dragen voor vertalingen, beeldmateriaal,
vormgeving, drukproefcontroles en het bewaken van de planning. Sinds 2002
meer nadruk op persvoorlichting. Eerste aanspreekpunt voor de pers,
woordvoering, adviseren van en formuleren richtlijnen voor media optredens
van collega's, formuleren van persbeleid, onderhouden en uitbouwen
persrelaties, verzorgen van media-aandacht. Persreizen georganiseerd en
begeleid naar Palestijnse gebieden (Cordaid), Liberia (Cordaid Mensen in
Nood), Haïti (Cordaid Mensen in Nood), Sri Lanka (Cordaid Mensen in Nood),
Guatemala (Cordaid Memisa), Malawi (Cordaid Memisa), Bolivia (Cordaid
Kinderstem), Ghana (Cordaid Microkrediet). Artikelen en foto’s van deze
reizen gepubliceerd in o.a. Flair, Trouw, Algemeen Dagblad, Volzin, NU de tijd
van je leven, Gezondheid samen delen (donateursmagazine Memisa).

1999-2008

Freelance journalist in Nederland, onder meer voor Contouren (donateursblad
van VluchtelingenWerk Nederland), SEN, Colorfull Magazine, weblog op
www.santeonline.nl en 'Wij van Financiën', het personeelsblad van het
ministerie van Financiën.

1999-2000

Redacteur bij Ad Valvas, het onafhankelijke weekblad van de Vrije Universiteit
in Amsterdam. Verantwoordelijk voor de maandelijkse personeelsbijlage en
andere artikelen voor het blad.

1999

Freelance journalist/fotograaf in Ghana voor onder meer Kinderen Eerst!
(Unicef), Internationale Samenwerking en regionale kranten.

Van mei tot augustus 1999 parttime medewerker op afdeling Consulaire
Zaken (Legalisaties) van de Nederlandse Ambassade in de hoofdstad Accra.
1998

Freelance journalist/fotograaf, waarvan september en oktober reizend door
Marokko. Gepubliceerd in Avantgarde, Unicef Nieuws, Algemeen Dagblad en
Contrast.

1996-1998

Regioverslaggever op Woerdense redactie van dagblad Rijn en Gouwe.
Verantwoordelijk voor een dagelijkse streekpagina met (politiek) nieuws uit de
regio Woerden (Montfoort en Harmelen). Ook langere artikelen geschreven
voor de bijlagen.

1995-1996

Regio-eindredacteur en verslaggever stadsredactie bij het Eindhovens
Dagblad. Ook langere artikelen geschreven voor de bijlagen.

1995

Secretaresse bij de Nederlandse vestiging van telemarketingorganisatie
Teleperformance International.

1995

Medewerker kabelkrant Kempenpers BV (het schrijven en bewerken van korte
berichten en deze verwerken in computersysteem).

1994-1995

Medewerker chaletstaf voor Wens Reizen in Oostenrijk (ontvangen van de
gasten, koken, ontbijt verzorgen, kinderoppas, bemiddelen skiverhuur- en
lessen, runnen van het chalet voor groepen van ongeveer twintig personen)

Opleidingen en stages
1994

Diploma Academie voor Journalistiek en Voorlichting in Tilburg (HBO).
Afstudeerrichting schrijvende pers (dag- week- en maandbladen), waarbij ik
de 'Afrika route' heb gevolgd, dat wil zeggen een aantal keuzevakken gericht
op ontwikkelingsproblematiek en een afrondend afstudeerproject van drie
maanden in Senegal en Mali (schrijven van afstudeerproductie- en reflectie,
zoals een interview met de Senegalese muzikant Youssou Ndour,
gepubliceerd in het Rotterdams Dagblad).

Stages
1992 Stage van drie maanden bij dagblad De Stem in Breda
(verslaggeving op alle redacties).
1993 Stage van drie maanden bij het vrouwenmaandblad Marie Claire in
Amsterdam (research, schrijven/vertalen/bewerken van zowel korte stukjes als
langere verhalen).
1990

Propedeuse lerarenopleiding Nederlands en Frans in Tilburg (HBO).

Stages
1990 en 1991 Twee stages van enkele weken op een MAVO- LBO- en IBO
(lesgeven in de Nederlandse en Franse taal).
1988

Diploma HAVO, Anton van Duinkerken College in Veldhoven
Vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Economie, Geschiedenis.

Overig
Talen

Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift
Goede kennis van de Franse taal in woord en geschrift
Matige kennis van de Duitse taal

Cursussen en opleidingen
2009-2010
2009
2009
2008
2002

1997

SRM Communicatieadviseur niveau C (getuigschrift)
Cursus Projectmanagement (KvK)
Cursus Nieuwsmanagement bij het ANP
Cursus Kamerkrant (KvK)
Cursus 'Omgaan met de media' bij Forum, het opleidingsinstituut van de
Hogeschool van Utrecht. Lessen gericht op contacten met de media, schrijven
van persberichten, het geven van interviews, het maken van persbeleid, etc.
Basiscursus fotografie bij het Amsterdam Fotografie Centrum (AFC) in
Amsterdam.

Vrijwilligerswerk
2008/2010
2001

Collectant in Vleuten voor de Nierstichting.
Bijgedragen aan de totstandkoming van het boekje 'Nachtvlinders en
astronauten, jeugdherinneringen uit Afrika'. Ik heb meegewerkt aan de
uitwerking van het idee en de vormgeving, drie interviews gemaakt en
bijgedragen aan de publiciteit rond het boekje. Het was een initiatief van de
stichting Kapini. Deze stichting wil een bijdrage leveren aan de versterking
van gemeenschapsactiviteiten en projecten in Afrika en de betrokkenheid van
mensen in Nederland bij het Afrikaanse continent en internationale
samenwerking stimuleren. De opbrengst van dit boekje werd besteed aan de
professionalisering van een jeugdbibliotheek in Oeganda.

Hobby’s
Wandelen, fietsen, reizen, lezen, muziek.

