CV Martin Zuithof
Loopbaan
Zelfstandig journalist, hoofdredacteur en eindredacteur (5 jaar)
Journalist en webredacteur bij Eropaf! en Co (4 jaar)
Webredacteur en eindredacteur bij het AKMI, HvA (1,5 jaar)
Hoofdredacteur bij Zorg + Welzijn bij Reed Business (5 jaar)
Journalist, webredacteur en eindredacteur bij Zorg + Welzijn (5 jaar)
Journalist bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (3 jaar)
Eindredacteur en corrector bij Saatchi & Saatchi Advertising (5 jaar)

Belangrijke resultaten van mijn werk
• Ontwikkeling van websites.
Grote bijdrage aan de ontwikkeling van de website van de Werkplaats
Sociaal Domein bij kenniscentrum AKMI - HvA (2016, www.hva.nl/wmo),
websites bij de stichting Eropaf! (2016, zoals
www.eropafondersteuning.nl), de site van Zorg + Welzijn (2009,
www.zorgwelzijn.nl) en de website www.kleurrijkwelzijn.nl (2007,
inmiddels onderdeel van www.movisie.nl).
• Magazines sociaal werk, schuldhulpverlening en sociale zaken.
Recent produceerde ik het magazine ‘Schuldig. En nu verder’ (2017), met
acht interviews over de schuldenproblematiek naar aanleiding van de
televisieserie (www.human.nl/schuldig/schuldig-magazine.html).
Schrijven en eindredactie van magazine ‘Armoede en schulden Nederland
uit!’ (2016, www.movisie.nl/publicaties/armoede-schulden-nederlanduit).
• Hoofdredactie Zorg + Welzijn.
Verantwoordelijk voor invullen van de redactionele formule. Ervaring met
coaching en begeleiding van redacteuren. Initiatief tot de gesponsorde
samenwerking en partnerschappen met Movisie, Oranje Fonds en
adviesbureau Conclusion. Organisatie van congressen en initiatief tot de
award Sociaal Werker van het Jaar. Restyling van het magazine en
ontwikkeling van de nieuwe website www.zorgwelzijn.nl.

Studie, opleidingen en cursussen
Nederlandse moderne literatuur en taalbeheersing, UvA, 1988 – 1994
Cursussen Emotioneel lichaamswerk, Giel Vingerhoets, 2015 – 2017
Basisopleiding counceling en coaching, Instituut Van der Heijden, 2015
Deutsche Literatur, Goethe-Institut Amsterdam, 2009 – 2013
C2 Sprachkurs Deutsch, Goethe-Institut Amsterdam, 2012 –2013
Crossmediale journalistiek en sociale media, CvJ HU, 2012 – 2013
Journalistiek voor Academici, CvJ HU, 2000 – 2001
Vervolgcursus Journalistiek Schrijven, CvJ HU, 1996
Leadership Development, Poorter en Partners, 2007 – 2008
HBO, Opbouwwerk, Katholieke Sociale Academie, 1982 – 1987

Vaardigheden
CMS: WordPress, Concrete, Hippo, GX, HTML,
Overige: Adobe Incopy, Photoshop, Office, Sociale media

Persoonlijke informatie
Martin Zuithof (1962)
Emmy Andriessestraat 282, 1087 ML Amsterdam
Tel. 06-26956690, info@martinzuithof.nl, www.martinzuithof.nl
www.linkedin.com/in/martinzuithof

Loopbaan en ontwikkeling
Ik ben een Neerlandicus met 25
jaar veelzijdige redactieervaring. Zo heb ik een ruime
ervaring als vak- en
webredacteur, en als eind- en
hoofdredacteur. Ook heb ik een
grote voorliefde voor
beeldredactie en vormgeving. Ik
zie mezelf zowel als een
bladenman, als geïnteresseerd
in de ontwikkeling van het web.
Als journalist heb ik me
ontwikkeld in genres als
interview, achtergrondverhaal,
verslag en reportage. Ik voel me
gedreven om een verhaal, een
journalistiek product of een
website aantrekkelijk en
toegankelijk over het voetlicht
te brengen. De betrokkenheid
van de doelgroep is immers
cruciaal. Ik verdiepte me in
diverse CMS-en, webrichtlijnen
en in de vindbaarheid van
websites met SEO-tools.
Daarnaast vind ik het essentieel
om mezelf persoonlijk te blijven
ontwikkelen. Ik heb cursussen
coaching en emotioneel
lichaamswerk gedaan. Ik sport
intensief (fitness, hardlopen,
fietsvakanties), lees veel en ga
regelmatig naar de film. Dat is
mijn manier om me fris en
energiek te houden en
nieuwsgierig mijn werk te
blijven doen.

