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MARK CORNELIS HULSTEIN

PERSOONLIJKE GEGEVENS





Nationaliteit: Nederlandse
Geboortedatum: 05-04-1987
Geboorteplaats: Naarden
Geboorteland: Nederland

WERKERVARING

Januari 2015 tot heden, zelfstandig
Freelance journalist onder eigen naam ‘MarkMaakt’.
Opdrachtgevers:



NU.nl (social media)
AT5 (webredactie en verslaggever)



BNR Nieuwsradio (webredactie)

Januari 2014 tot januari 2015, Omroep Flevoland
Fulltime redacteur online. Online plaatsen en aanvullen
artikelen van verslaggevers. Tevens monteren 1 Minuut
Nieuws: nieuwsbulletin van 1 minuut met voice-over voor
televisie en internet.
April 2013 tot januari 2014, freelance webredacteur en
community manager.
Freelancewerk voor verschillende media. Voorbeelden:
adviseur sociale media bij Omroep Flevoland, moderator
NU.nl.
Maart en april 2013, Das Kapital
Fulltime webredactiewerk en helpen opzetten daskapital.nl,
een nieuw financieel blog van News Media (o.a. GeenStijl).
Januari tot maart 2013, Omroep Flevoland
Fulltime onderzoek in opdracht van Omroep Flevoland op de
redactie naar het gebruik van social media van de omroep.
Na het onderzoek heb ik een advies geschreven over hoe de
omroep social media effectiever kan inzetten.
Juli 2011 tot januari 2013, dichtbij.nl (TMG)
Fulltime community manager en redacteur. Verzamelen en

online schrijven lokaal nieuws, verspreiden artikelen via
social media, beheer online community op lokaal platform.
Tevens het verbeteren van bezoekerscijfers en bereik met
behulp van onder andere Google Analytics.
Augustus 2010 tot juli 2011, Sp!ts (TMG)
Parttime webredacteur Spitsnieuws.nl (verzamelen en online
schrijven artikelen, buiten- en binnenland, verspreiden
artikelen via social media)

2010 tot juli 2011, Stadsradio Almere
DJ/programmamaker
(voorbereiden
en
actualiteiten- en entertainmentprogramma
radiostation)

presenteren
op lokaal

April 2010 tot juli 2011, EnDanDit.nl (Flabber)
Webredacteur (verzamelen, schrijven, duiden artikelen online)
Gehele maand september 2009, NOS Hilversum
Fulltime freelance werk als redacteur en verslaggever bij
3FM/NOS Headlines (schrijven teksten voor nieuwslezer,
reportages op locatie maken, bronnen nabellen voor
radioquotes)
Juni 2009 tot september 2009, NOS Hilversum
Fulltime stage als redacteur en verslaggever bij 3FM/NOS
Headlines (nieuws) (schrijven teksten voor nieuwslezer,
reportages op locatie maken, bronnen nabellen voor
radioquotes)

OPLEIDING

September 2007 tot 2010, Fontys Hogescholen te Tilburg
Journalistiek voltijd
September 2000 tot Juni 2006, Hendrik Pierson College te
Zetten
Havo

September 2006 tot april 2007, Open Studio te
Amsterdam
Vooropleiding Video & Digitale Media

INTERESSES EN ACTIVI TEITEN

Interesses
Muziek, radio(maken), internet, schrijven, film- en
documentaire, verhalen van andere mensen/met mensen in
contact komen
Ervaring
Schrijven in verschillende CMS-systemen, werken met en
toepassen van Google Analytics, zoekmachinevriendelijk
schrijven (SEO)
Activiteiten
Radio
Ik presenteerde wekelijks een programma op Stadsradio
Almere. Voor dit programma verzamelde ik nieuws uit de
regio. Dit nieuws herschrijf ik dusdanig, dat het geschikt
wordt voor het medium. Ook produceerde ik verschillende
telefoongesprekjes voor in de uitzending.

SOFWAREKENNIS

Microsoft Word, Powerpoint, Excell (basis), Outlook, Adobe Photoshop CS 2
(basis), Adobe Premiere, Windows Movie Maker, Final Cut Pro (basis), Incite,
Adobe Audition.
TALENKENNIS

Nederlands, Engels, Duits

