
 
Na mijn studie HBO Jongerenwerker (1990), ben ik in 1997 afgestudeerd als 
programmamaker aan de HKU te Hilversum. Na divers televisiewerk heb ik 
jarenlang als camjo-verslaggever voor RTV Utrecht gewerkt. Daarna heb ik als 
programmamaker veel ervaring opgedaan in het maken van films voor bedrijven en 
non-profitorganisaties. Ook heb ik een aantal jaren filmles gegeven op 
basisscholen, en heb ik meegewerkt aan talloze interactieve projecten met 
leerlingen in samenwerking met Stichting Kist.  

Ik werkte daarnaast mee aan persoonlijke en voorlichtingsreportages; zo maakte ik vele 
jaren in samenwerking met Hakuna Matata diverse wetenschappelijke en educatieve 
films, zoals een serie portretten over kankerpatiënten voor het KWF.

In grote organisaties ondersteun ik trainers door film in te zetten als onderdeel van een 
verandertraject, om medewerkers te activeren en te verbinden. Ook geef ik mediatraining 
aan diverse doelgroepen, zoals jongeren met autisme en ouderen. 


Door m’n grote interesse in ontwikkeling- en veranderingsprocessen en het werken met 
diverse doelgroepen, volgde ik de jaaropleiding Innovatief Trainen, de jaaropleiding 
Geweldloos Communiceren, en een basisopleiding Paardencoaching.


Ik werk momenteel twee dagen per week als creatief begeleider bij Shootlab, waar we 
jongeren met autisme een dagbesteding bieden op het gebied van film, moodboards en 
animatie. Door de diversiteit aan deelnemers, met elk een specifieke hulpvraag, behoefte 
en wens, heb ik geleerd om zowel groepen aan te sturen als individuele deelnemers te 
begeleiden.


Ik ben gewend om zelfstandig én in teamverband te werken. Ik vind het leuk om diverse 
doelgroepen te enthousiasmeren. Aandacht hebben voor, betrekken bij en talent 
versterken zie ik als de basis van mijn werk. Mensen het gevoel geven dat ze erbij horen 
is een belangrijke drijfveer. Samen zichtbaar maken, talenten zien en versterken.
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TRAINING / FILMWORKSHOP 
2018 - 2020 / Shootlab / Filmmaker & Begeleider / Jongeren met autisme                                                           
2015 / Mediaworkshops Beeld & Geluid i.s.m. Hakuna Matata Science            
2015 / 2014 / Diverse filmworkshops i.s.m. Academie Innovatief trainen / Incompany
2014 / Brandweer Haaglanden/ filmworkshop & editing / Visiefilm     
2012 / Rabobank Nederland / filmworkshop & editing / Visiefilm           
2011 / Rijksoverheid / filmworkshop & editing / Over het nieuwe werken                  
2003 / 2004 / Poppodium Amstelveen / Mediaworkshop voor jongeren

BEGELEIDING / TRAINER / DOCENT  
2018 - 2020 / Shootlab / Filmmaker & Begeleider / Jongeren met autisme
2019 / Creade / Filmmaker & Begeleider / Ouderen met handicap
2016 - vanaf 2000 / Annie M.G. Schmidtschool / Flying Reporters medialessen
2015 / Brede School Kinkerbuurt / Medialessen voor groep 4, 5, 6  
2013 / Praktijkschool Het Plein / Filmworkshop ‘Kijk in de Wijk’ / Leerlingen uit het 
voorgezet praktijkonderwijs

PROGRAMMAMAKER / REGISSEUR / CAMERA / 
CAMJO / EDITING 
2018 - 2020 / Shootlab / Maatschappelijke films divers
2019 / Ngenious / Foto’s & Film t.b.v. website
2018 - 2019 / Verhalenplatform / Interviews en impressie divers
2016 - 2017 / Thuis bij Evean / Serie repo films / Medewerkers aan ’t woord
2016 / Vrij werk / Docuportret: ik hou van jou, over het ouder worden. 
2016 / Docuportret: Limmen / Filmportret over een dorp, bloemen & traditie
2016 - vanaf 2009 / Reportages over wetenschap in beeld i.s.m. UVA / Hakuna Matata
2015 - vanaf 2010 / Stichting Kist / Graven naar ’t verleden / Educatief Filmproject
2015 / Learning Beyond Bounderies / Docu-programma over de AT-scholen
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2014 / Brandweer Haaglanden / 24-uurs Docu-reportage, i.s.m. Haaglanden
2013 / TBV Wonen / Filmportret over een woningbouwcorporatie / Tilburg
2012 / Dementie & beslissingsrecht / Filmportret i.s.m. Hakuna Matata Science
2012 / Politie Amstelland / Film over leiderschap i.s.m. Ten Have & Partners
2011 / Serie educatie-films basisschool over historie i.s.m. Caleidoscoopfilm
2010 / Nanopodium / Webfilms voor jongeren / Internationaal project VU
2010 / BAM / Meiden van het Rijks / Over het nieuwe Rijksmuseum
2010 / KPN / KPN kiest voor schaatsen / sponsor-item KPN
2009 / DMB in beeld / Dienst milieu en bouwtoezicht A’dam / Film over succes
2009 / Gemeente Amsterdam / Stad op z’n kop / Reportages 
2008 / DWI Amsterdam / Party Pop / Filmportret over Wajong-jongeren
2008 / Sprout Haarlem / Reportage serie over innovatieve ondernemers
2008 - vanaf 2006 / Kijk op 9, RTV Utrecht / Human interest-reportageserie
2001 / AT5 / Redactie dagelijkse reportage-serie
2000 / IKON / 10-delige serie ‘on the road’ / regie/opname-assistent Sol film Breda

OPLEIDINGEN 
2017 - 2019 / Vine Coaching / Geweldloze Communicatie / Certificaat
2018 / Caprilli Coaching en Training / Paardencoaching basisopleiding / Certificaat
2013 - 2014 / School voor Innovatief trainer / Filmworkshop Kleurprofilering / Diploma
1990 - 1996 / HKU / Audio Visual Media / Programmamaker audiovisueel / Diploma
1980 - 1985 / HBOJ Jeugdwelzijnswerk Amsterdam / Cultureel werk / Diploma
1975 - 1980 / Marcus College, Grootebroek / HAVO / Diploma

AANVULLENDE INFORMATIE 
Adres / Studio WG, Anna Spenglerstraat 69 / 1054 NH amsterdam
Geboortedatum / 16 mei 1963 
Talenkennis / Nederlands / Engels / Spaans
In bezit van Rijbewijs B
Referenties op aanvraag beschikbaar
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