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Scholte
Johannes Bernardus Jan
Hans
12 april 1951 te Rotterdam
gehuwd
Westbroekse Binnenweg 42A-C.59
3612 AJ Tienhoven (U.)
06-46711287
info@hetbeteretekstwerk.nl
www.hetbeteretekstwerk.nl
linkedin.com/in/hetbeteretekstwerk

Persoonlijk profiel
Ik ben een ervaren, allround marketing- en communicatieprofessional met een uitstekend ontwikkeld specialisme in
het schrijven en redigeren van teksten in de breedste zin van dat begrip. Tweetalig (Nederlands en Engels).

Werkervaring
maart 2011 – heden

Freelance tekstschrijver, redacteur, eindredacteur en fotograaf

febr. 1976 – maart 2011

Algemene Omroepvereniging AVRO
Diverse functies (zie specificatie).

juni 1973 – jan. 1976

Reclameadviesbureau Lintas Nederland BV te Rotterdam
Assistent Media Planning, Inkoop & Ordering.
Junior copywriter.

aug. 1971 – mei 1973

Vervulling militaire dienstplicht
Sergeant Koninklijke Luchtmacht

sept. 1969 – juli 1971

First National City Bank of New York, Rotterdam
Medewerker op de afdelingen Loans & Securities en Foreign Transfers.
Teamleider Cheque Processing Unit.

Scholing en opleiding
juni 1973 – mei 1997

Diverse stages, seminars, workshops, cursussen en trainingen

Copywriting, mediaplanning, audiovisuele technieken, reclamemiddelen en -media, grafische technieken,
consumentengedrag, direct marketing, telemarketing, seniorenmarketing, reclamenormen en -ethiek,
time management, omgaan met veranderingsprocessen, versterking van persoonlijke kracht, juridische
zorgvuldigheid in tijdschriftjournalistiek, bedrijfsjournalistiek, schrijven voor het internet…
(Via o.a. Ariadne/JMV, Schoevers, VNU, SRM, Schouten & Nelissen en in-company.)
sept. 1980 – okt. 1981

Copywriting (HBO)
SRM Marketing- & Communicatieopleidingen, Amsterdam.
(Afgerond met certificaat best geslaagde examenkandidaat van dat jaar.)

sept. 1973 – sept. 1975

Reclame Praktijk Diploma (MBO-opleiding tot allround reclameadviseur)
Leidse Onderwijsinstellingen, Leiderdorp (Afgerond.)

sept. 1969 – aug. 1972

MO-A Engelse taal en letterkunde (HBO)
Hogeschool, Rotterdam. Tijdens vervulling militaire dienstplicht voortgezet via
Koninklijke PBNA, Zwijndrecht. (Niet afgerond.)

sept. 1968 – aug. 1969

HAVO 5
Rijksscholengemeenschap voor Goeree en Overflakkee, Middelharnis. (Afgerond.)

sept. 1963 – juni 1968

HBS-A
Rijks HBS, Den Briel. (Certificaat 3 jaar.)
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Specificatie functies AVRO
april 2002 – maart 2011

Eindredacteur Marketing & Communicatie
Redactie en eindredactie van alle in- en externe communicatievormen en van alle
uitgaande marketinguitingen. Copywriting t.b.v. reclame-uitingen.
Planning, schrijven/redigeren/eindredactie, fotografie, fotoredactie, fotobewerking,
vormgeving en productie van speciale ledenmagazines, intranet en narrowcasting.
Beoordelen/redigeren en schrijven van columns. Schrijven van artikelen en
interviews voor AVRObode. Huisstijlontwikkeling, -coördinatie en -bewaking.
Ghostwriting voor bestuursvoorzitter en algemeen directeur (columns,
voorwoorden, speeches e.d.).

sept. 1999 – maart 2002

Redacteur/tekstschrijver Corporate Communicatie
Doelgroepgericht schrijven en redigeren van teksten t.b.v. alle in- en externe
communicatievormen.
Opzet, planning, schrijven/redigeren/eindredactie, fotografie, fotoredactie,
fotobewerking, vormgeving, productie en distributie van speciale ledenmagazines,
het personeelsblad en intranet.
Redactie Teletekst.

okt. 1996 – aug. 1999

Redacteur/copywriter PR & Voorlichting
Doelgroepgericht schrijven en redigeren van teksten t.b.v. alle in- en externe
communicatievormen.
Redactionele coördinatie tussen AVRO Marketing, AVRO programma-afdelingen
en redactie AVRObode/TeleVizier. Copywriting t.b.v. reclame-uitingen.

nov. 1993 – sept. 1996

Coördinator Programmamarketing
Met name voor de sectoren Cultuur, Amusement, Films & Series en Radio 2 & 3.
Advisering, beleidsondersteuning en operationele uitvoering.
Leiden van speciale marketingprojecten.
Ontwikkelen van activiteiten voor de AVRO Service Club.
Ontwikkelen, realiseren en uitbouwen van interactieve en servicegerichte spin-off
activiteiten van AVRO-programma’s.

juni 1989 – okt. 1993

Bladmanager AVRObode/Televizier
Direct verantwoordelijk voor het gehele marketingtraject van de programmabladen:
druk, distributie, losse verkoop, abonnementenwerving, direct marketing,
telemarketing, leden/abonneeservice, loyaliteitsprogramma's, bewerking
lezersmarkt, promotie, advertising, RTV-commercials (concept, inhoud, vorm,
planning en plaatsing in het uitzendschema), drukkerijcontacten, advertentieexploitatie. Advisering m.b.t. coverbeleid.
Gedelegeerde budget- en omzet/winstverantwoordelijkheid.
Opstellen en realiseren van exploitatieplan en deelplannen.
Op basis van marktonderzoekgegevens formuleren van lezersprofielen.
Betrokken bij opzet AVRO Service Club en bijbehorend blad, het nieuwe
programmablad TVFilm en de Zondagochtendconcerten (in nauwe samenwerking
met het Concertgebouw en sponsor NS).

febr. 1976 – mei 1989

Medewerker, later projectleider en plv. hoofd Promotie & Reclame
Conceptontwikkeling, tekstschrijven voor advertenties, RTV-commercials, direct
mail, brochures en folders, affiches, audiovisuele presentaties, etc.
Leden/abonneewerving AVRObode/TeleVizier.
Bedenken, produceren en regisseren van RTV-commercials.
Supervisie reclamebuitendienst en promotieteams.
Coördinatie en supervisie van promotionele, programmatische spin-offs
als Toppop Discoshows, AVRO 3 Roadshow, Discolympics talentenjachten,
Toppop Discovery (grote shows in het land met live optredens van artiesten) en
AVRO 3x Doordraai (de Nationale Live Mix Kampioenschappen).
Ondersteunende activiteiten voor Toppop TV en Radio 3.
Betrokken bij talkshow Karel (Karel van de Graaf).
Betrokken bij opzet van en publiciteit voor Tussen Kunst & Kitsch.
Medewerking aan programmatische spin-offs als Toppopblad, Wordt Vervolgd
Clubdagen en Wordt Vervolgd Clubblad.
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Overige activiteiten
April 2019 – heden

Stichting Beheerscommissie woonwijk De Molenpolder, Tienhoven (Ut)
Bestuurslid, coördinator commissie Infrastructuur.

Maart 2015 – april 2018

TEDxFryslân
Event partner, eindredacteur, webredacteur, schrijver van in- en externe stukken,
correspondentie, persberichten en nieuwsbrieven.

juni 2009 – febr. 2013

Stichting Horizontoer
Perscontacten, promotie, PR, (eind)redactie van alle teksten en fotografie.

sept. 1999 – maart 2011

Spreek’buis (blad en website voor medewerkers van alle publieke omroepen)
Lid Redactieraad.

mei 1977 – sept. 2009

Ondernemingsraad AVRO
Lid, later vicevoorzitter en voorzitter.

1992 – 2007

Stichting AVRO 50
Bestuurslid/penningmeester.

1973 – 2007

Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo)
Scheidsrechter districtscompetitie.

1999 – 2001

Arbocommissie AVRO
Lid van de commissie.

1999

Gebruikerscommissie Nieuwbouw AVRO/KRO/NCRV/Stichting AKN
Lid van de commissie. Betrokken bij opzet van en schrijven/redigeren/fotografie/
fotobewerking voor ’s-Gravelandseweg 80 (eenmalige uitgave sponsored
magazine t.g.v. verhuizing naar nieuwbouw).

1996 – 1999

AVRO Webcast
Cameraman bij live tv-uitzendingen op het internet (webcast).

1973 – 1996

Volleybalverenigingen CVV Capelle a/d IJssel en Salvo 67 Maartensdijk
Competitiespeler, lid Activiteitencommissie, voorzitter Jeugdcommissie en
Technische Commissie, bestuurslid, trainer/coach Meisjes A en Dames 1.

1988 – 1994

Alberdingk Thijm College, Hilversum
Lid Oudervereniging, later voorzitter Medezeggenschapsraad en lid Schoolbestuur.

1982 – 1991

Openbare Basisschool de Kievit, Maartensdijk
Lid Oudercommissie, later voorzitter Medezeggenschapsraad.

