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“Het is nooit te laat voor avontuur”
Na 35 jaar loondienst aan de slag als freelancer
Na 35 jaar bij de AVRO koos Hans Scholte
onder de noemer ‘Het Betere Tekstwerk’
voor een avontuurlijk freelance bestaan.

Tijdens zijn omroepcarrière maakte hij
vele hoogtepunten mee. De serie Toppop
Discovery Shows bijvoorbeeld, waarvoor
hij in de jaren tachtig alle publiciteit
regelde. De crème de la crème van de
nationale en internationale muziekwereld trad op tijdens deze spectaculaire
massa events, die in heel Nederland
plaatsvonden.
Geen seconde spijt

Geen rompslomp

Vanwege zijn passie voor taal en fotografie liep
Hans al langer rond met het idee om voor zichzelf
te beginnen als tekstschrijver, (eind)redacteur en
fotograaf. Een aantal factoren weerhield hem
daarvan, waaronder de zekerheid van een vaste
baan en zijn leeftijd. Toen de AVRO in 2010 ging
reorganiseren, zag hij zijn kans schoon om toch te
kiezen voor een vrij bestaan als freelancer.
Hij heeft daar geen seconde spijt van gehad.
Hans: "Ik werk nu voor allerlei bedrijven, verricht
een grote variëteit aan werkzaamheden, kom in
aanraking met alle facetten van diverse
organisaties en geen dag is hetzelfde.”

Als beginnende freelancer werd Hans geconfronteerd met de moeilijke regels en de problemen,
die een financiële en fiscale administratie nu
eenmaal met zich meebrengt. Sinds maart 2011
werkt hij daarom naar eigen zeggen tot volle
tevredenheid samen met Tentoo Payroll Services.
Hans: “Tentoo verloont mijn inkomsten en neemt
me een hoop financiële rompslomp uit handen.
En – ook niet onbelangrijk – ik hoef nooit op mijn
geld te wachten. Daardoor kan ik me volledig
focussen op de dingen waarin ik wél goed ben!”

Variatie
De opdrachten die Hans krijgt, verschillen sterk van
aard: van het redigeren van een blog voor
Landmark 105 (een band die op het punt staat om
door te breken en zelfs al een tv-debuut maakte
in De Wereld Draait Door), via het schrijven van
artikelen en interviews voor printmedia, teksten
voor websites, folders, brochures, advertenties,
mailings, persberichten e.d. tot het maken van
foto’s voor een startende uitvaartonderneming.

Meer over Hans
Op zijn website www.hetbeteretekstwerk.nl lees je
alles over wie hij is, wat hij heeft gedaan, wat hij
nu doet, wat hem raakt en wie zijn klanten en
relaties zijn. Ook kun je er zijn uitgebreide cv
vinden en een gallery en portfolio met
voorbeelden van zijn werk.
Via de site kun je hem ook contacten.
In de sociale media vind je hem hier:
LinkedIn: linkedin.com/in/hetbeteretekstwerk.
Twitter: @ScholteXT.

