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Mijn talent heb ik zelf benoemd als ‘liefdevol ontmaskeren’. Zeker in belangrijke 
publieke functies is het verleidelijk om een functionele jas aan te trekken. Dat voelt 
een stuk veiliger en bovendien verwacht je omgeving dat vaak ook. Ik herken de jas 
en moedig mensen aan ‘m uit te trekken zodat ze kunnen ervaren dat wat daar
onder zit zeer de moeite waard is.  
In mijn journalistieke werk leidde dat tot de opmerking: ‘Je stelt heel vervelende 
vragen op een heel aardige manier’. In mijn werk als trainer/coach en in mijn rol 
als toezichthouder is dat eigenlijk niet anders: ik kan confronterend zijn, maar altijd 
met als doel om tot waarachtigheid te komen. Mijn missie is een menselijke over
heid en daarbij laat ik me graag leiden door een uitspraak van de meer dan 700 
jaar geleden overleden dichter/mysticus Rumi Mevlana: ‘Love comes with a knife.’

Ik beweeg me heel gemakkelijk in verschillende werelden, kan daartussen ook snel 
schakelen en doe dat op een toegankelijke, open manier. Contact maken en verbin
dingen leggen is iets dat ik als vanzelf doe. Hoewel ik geen universitaire studie heb 
gedaan, is mijn denkniveau academisch. Abstract en analytisch denken doe ik 
graag, net zoals het leggen van grote verbanden. Toch ben en blijf ik dochter van 
een alleenstaande moeder in economisch lastige tijden; ik hou het graag praktisch 
en maak het begrijpelijk. In ben ondernemend en ambitieus. Niet met als doel geld 
verdienen en carrière maken, wel om zelf te blijven groeien en op die manier bij te 
dragen aan organisaties, bedrijven en overheden waar de mens centraal staat en 
niet het systeem.

OPRICHTER EN EIGENAAR  
MEDIAVROUW
2004 - heden
Een bureau dat (politieke) bestuurders, CEO’s, topambtenaren en woordvoerders 
helpt hun verhaal te vinden en voor het voetlicht te brengen: op camera, voor een 
zaal en indien nodig als getuige voor de rechtbank of een enquêtecommissie. 
Behalve cameratrainingen begeleiden we ook leiderschapstrajecten, individueel of 
in een kleine groep. Verreweg de grootste opdrachtgever is de Rijksoverheid, maar 
we werken ook voor onderwijs en zorginstellingen, goededoelenorganisaties en 
een aantal innovatieve bedrijven. We hebben inmiddels meer dan 300 opdracht
gevers die regelmatig trainingen afnemen.

LID RAAD VAN TOEZICHT  
INTERMIN
2015 - heden
Samen met twee SecretarissenGeneraal zie ik toe op de werkzaamheden van 
Intermin; een bijzondere stichting, opgericht door Martin Dooms, die op onconven
tionele wijze bijdraagt aan de innovatie van de overheid. Slimme, vaak jonge, ambi
tieuze mensen met veel zelfkennis worden tijdelijk ingezet als manager of project
leider binnen een departement of andere overheidsorganisatie. Zij leren van de 
medewerkers aldaar, maar andersom meestal nog meer.
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BESTUURSLID  
STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953
2014 - heden
In deze rol heb ik actief bijgedragen aan het verkrijgen van de Nationale Status 
waarmee het Watersnoodmuseum sinds 2016 zichzelf Nationaal Kennis en 
Herinnerings centrum Watersnood mag noemen. Door slim de publiciteit te zoeken 
en overheden, goede doelen en fondsen aan ons te binden, hebben we in het  
jubileumjaar 2018 de permanente interactieve tentoonstelling over waterveiligheid 
kunnen openen. Jaarlijks ontvangen we bijna 100.000 bezoekers in ons museum.

BESTUURSLID  
STICHTING OVERLEVEN MET ALVLEESKLIERKANKER
2015 - heden
Met als trieste aanleiding de dood van een goeie vriendin zijn we met directe 
na bestaanden een campagne begonnen rondom haar specialist; prof. Dr. Casper 
van Eijck van het Erasmus MC. Via de opgerichte Stichting Overleven met 
Alvleesklierkanker en de succesvolle campagne ‘supportcasper.nl’ zamelen we geld 
in voor innovatief onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor alvleesklier
kankerpatiënten. De campagne heeft binnen drie jaar al bijna vier miljoen euro 
opgeleverd en de teller loopt door! 

DOCENT HBO-OPLEIDING JOURNALISTIEK  
INHOLLAND
2001-2006
Op deze plek heb ik diverse curricula ontwikkeld voor 1e, 2e en 3ejaars studenten, 
onder andere voor radiojournalistiek en politiek. Daarnaast verzorgde ik lessen 
voor alle groepen en was ik begeleider van stagiaires en examenkandidaten. Na  
het actieve lesgeven heb ik zitting gehad in de beroepenveldcommissie voor deze 
specifieke opleiding.

PRESENTATOR EN SAMENSTELLER  
TROS KAMERBREED
2003-2004
Voor dit politieke programma op de zaterdag bedacht ik wekelijks onderwerpen  
en gasten. Ik presenteerde het programma alleen of met een cohost en interview
de de gasten.

ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR/PRESENTATOR/EINDREDACTEUR  
RTV-RIJNMOND 
2001-2004
Samen met de hoofdredacteur heb ik leiding gegeven aan de redactie van Radio 
Rijnmond (80 medewerkers); een regionale nieuwszender die bij calamiteiten 
optreedt als officiële rampenzender van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

INTERVIEWER ‘VOOR JE KIEZEN’  
IKON-TV 
2002 - 2003
Liveprogramma met telkens een andere lijsttrekker in de aanloop naar de verkie
zingen van januari 2003 . Samen met Pieter Hilhorst heb ik de interviews voorbereid 
en afgenomen.

PRESENTATOR RADIO 1  
JOURNAAL NOS 
2002
Presentatie van het zondagmagazine.
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INTERVIEWER BUITENHOF  
VPRO/VARA/NPS
1998 - 2000
Afwisselend met Martin van Amerongen en Hubert Smeets vormde ik het 
journalisten panel dat tweewekelijks live optrad in dit programma.

PARLEMENTAIR VERSLAGGEVER/EINDREDACTEUR  
DEN HAAG VANDAAG NOS RADIO 
1996 - 2000
Dagelijks verzorgde ik de rubriek ‘Den Haag Vandaag’ in het avondprogramma  
‘Met Het Oog Op Morgen‘. Met politieke analyses, interviews met bewindspersonen 
en Kamerleden, het duiden van politieke debatten, het becommentariëren van de 
Haagse hoogtepunten zoals verkiezingen, formaties, parlementaire enquêtes en  
het wekelijkse gesprek met de MinisterPresident. Daarnaast was ik af en toe gast
presentator van ‘Met Het Oog Op Morgen’.

REDACTEUR/VERSLAGGEVER  
RTL-NIEUWS
1993 - 1995
Dit deed ik in eerste instantie vanaf het bureau in Hilversum als featureredacteur, 
later als verslaggever op de Haagse redactie samen met o.a. Frits Wester. 
Hoogtepunten: de formatie van het eerste paarse kabinet, de IRTenquête, staats
bezoek van MinisterPresident Kok aan China en Vietnam.

REDACTEUR/NIEUWSLEZER/PRESENTATOR  
RADIO RIJNMOND
1988 - 1993
Als verslaggever boven op het Rotterdamse nieuws. Later ook presentator  
en eindredacteur van het dagelijkse ochtendprogramma. 

PULSAR ACADEMIE, ZWOLLE  
VERANDERKUNDIGE
2005 - 2008 
3jarige opleiding tot coach en talentmanager 

HOGESCHOOL WINDESHEIM, ZWOLLE  
BACHELOR JOURNALISTIEK 
1986 - 1991
Afgestudeerd in radiojournalistiek, met radiodocumentaire over het leven  
van schizofrene jongeren in psychiatrische instelling

SCHOLENGEMEENSCHAP DE BOUWMEESTER  
VWO
1979 - 1986
Haaksbergen

BESTUURSLID  
STICHTING ‘VAN DE BOER’
2008 - 2010
Nog woonachtig in Rotterdam wilde ik als voorzitter van deze stichting graag  
bijdragen aan het in contact brengen van de stad met het platteland en anders
om. Het organiseren van Oogst en Zaaimarkten, de openstelling van een eigen 
restaurant met lokale producten en veel netwerken hebben ervoor gezorgd dat 
voedsel uit de eigen regio niet meer weg te denken valt uit Rotterdam. 
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BESTUURSLID  
IMI
2009 - 2013
Inspirerende functie bij het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie; opgericht 
door Guido van Enthoven. Medebestuursleden waren onder andere Jorrit de Jong 
en Elena Wonder. 

BESTUURSLID  
NIEUWSPOORT 
1998 – 2001
Het grootste deel van deze periode was ik als vicevoorzitter lid van het Dagelijks 
Bestuur, onder leiding van Max de Bok. 

Sinds 2009 woon ik samen met man en twee labradors op een dijk in Zeeland, 
met uitzicht op de Oosterschelde. Een heerlijke plek waar eb en vloed elkaar 
afwisselen; het geeft me veel energie en inspiratie. 
Daarnaast hou ik erg van lekker eten en heb ik het geluk dat mijn man van lekker 
koken houdt. Aandacht voor mijn omgeving en voor mezelf is een belangrijke  
leidraad. Even stil staan, ruimte geven aan mijn innerlijke stem en die durven  
volgen. Ik probeer het iedere dag opnieuw.
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