
Curriculum vitae van Elske Koopman  
 
Snelle accurate journalist, kennis van contentmanagementsystemen, grote 
liefde voor schrijven en de Nederlandse taal, sociaal, kritisch en nieuwsgierig. 
Een loyale teamspeler die goed zelfstandig kan werken. Ik schrijf voor 
internet en gedrukte media, sociale media en ben een strenge, maar 
rechtvaardige eindredacteur. Lees meer op elskekoopman.nl 
 
Werkervaring  
 
Freelance (eind/web-) redacteur Frontbencher.nl juli 2017-nu 
Berichten redigeren en schrijven voor frontbencher.nl over actuele zaken in de politiek 
 
Freelance hoofdredacteur en journalist Allesispolitiek.nl september 2013-nu  
Berichten schrijven voor allesispolitiek.nl over de gemeente- en de landelijke politiek. 
  
Webredacteur vng.nl - augustus 2009-nu  
Berichten schrijven en invoeren in contentmanagementsysteem Drupal voor vng.nl voor alle 
beleidsterreinen, animatiefilm over Huisvestingsverordening gemaakt en dossiers opgezet.   
 
Meeschrijvend freelance hoofdredacteur Politiek&zo februari -juni 2017 
Hoofdredacteur en oprichter van nieuw blad over politiek. Politiek&zo. Een blad vol 
achtergronden, onderzoek, analyse en uitleg over politiek en beleid. 
 
Freelance parlementair redacteur voor Plus Magazine oktober-december 2016 
Schrijven van artikel voor het grootste maandblad van Nederland Plus Magazine met vragen 
van lezers en de antwoorden van politieke partijen hierop.  
 
Freelance parlementair verslaggever Historisch Nieuwsblad oktober 2016 
Co-auteur van artikel voor het Historisch Nieuwsblad  waar politici hun inbreng leveren voor 
een nationaal museum. Medeorganisator van politiek debat tijdens het Geschiedenis Festival. 
  
Freelance interviewer voor Maarten! augustus 2016  
Voor de Amerika special van Maarten! heb ik met Maarten Marc Chavannes geïnterviewd.  
 
Haagse freelancer voor Opzij november 2015-april 2017 
Bijhouden van de Haagse politiek voor het blad Opzij en interviewen van politici.  
 
Freelance (eind-) redacteur Hollandse Beelden mei – december 2016 
Houden van interviews, schrijven van artikelen en het redigeren van teksten en bijschriften, 
voorwoord en andere teksen in het blad met liefde voor de Nederlandse foto. 
 
Redacteur bij Politiek Magazine/coördinator berichten - jan -sept 2015  
Schrijven van nieuwsberichten, interviews en achtergrond en coördinator korte berichten. 
 
Verslaggever voor treinreiziger.nl - mei -juni 2015 
Verslagen van alle openbare verhoren van parlementaire enquête Fyra voor treinreiziger.nl. 
 
Politiek verslaggever Den Haag Centraal - januari 2007-oktober 2013  
Nieuwsberichten, reportages, achtergrondartikelen en interviews schrijven voor Den Haag 
Centraal over de politieke ontwikkelingen in de stad en wat de gevolgen zijn van besluiten.  
 
(Eind-) Redacteur VNGnieuws - oktober 2012-januari 2013  
Vier pagina's verenigingsnieuws van de VNG in VNG Magazine invullen door het verzamelen 
van nieuws, beeld, ingezonden stukken, schrijven van artikelen en eindredactie.  
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http://opzij.nl/
hollandsebeelden.nl
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http://denhaagcentraal.org/
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Freelance eindredacteur re.Public - april -september 2008  
Eindredactie van het blad re.Public. Helpen bij het opzetten en de juiste toon vinden voor het 
blad voor jonge ambtenaren. Redigeren van teksten en begeleiding van redacteuren.  
 
Redacteur Wonen, Bouw, Milieu Binnenlands Bestuur - april 2007-april 2008 
Schrijven van profielen, interviews, achtergrondverhalen en nieuwsberichten voor het blad 
Binnenlands Bestuur over wonen, bouw en milieu van woningcorporaties tot megastallen.  
 
Freelance wetenschapsjournalist NWO - februari 2007-januari 2009  
Interviews maken voor diverse uitingen van de Nederlandse organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met wetenschappers die prijswinnend onderzoek doen. 
 
Coördinator/eindredacteur binnenlandsbestuur.nl - juli 2006-april 2008 
Schrijven van artikelen voor de website van Binnenlands Bestuur en meeschrijvend 
coördinator/eindredacteur van de webredactie van Binnenlandsbestuur.nl.  
 
Parlementair redacteur NOS - maart 2005-juni 2006  
Nieuwsberichten schrijven over gebeurtenissen in en om de Tweede Kamer en die omlijsten 
met zelf opgenomen en gesneden quotes in berichten voor het radionieuws van de NOS.  
 
Parlementair verslaggever Cobouw - februari 2001-januari 2005  
Schrijven over debatten, parlementaire onderzoeken en enquêtes, het houden van interviews 
met politici en achtergrondverhalen en analyses maken voor dagblad van de bouw Cobouw. 
 
Hoofd-/Eindredacteur DGMnieuws en vrom.nl - september 1998-februari 2002 
Hoofdredacteur en eindredacteur bij het toenmalige ministerie van VROM van het interne 
blad DGMnieuws en later hoofdredacteur a.i. en eindredacteur voor het externe blad vrom.nl.  
 
Journalist nieuwsdienst/parlement Trouw - december 1997-maart 1998  
Schrijven tijdens mijn stage op de redactie binnenland en de parlement van dagblad Trouw.  
 
Opleidingen  

 Hbo Journalistiek - september 1994-juni 1998 Academie voor Journalistiek Tilburg  

 Vwo - september 1986- juni 1994 Stedelijk Gymnasium en SSG Nijmegen  
 
Cursussen  

 Filmen met je smartphone – augustus 2016 door Peter Brinkman Karakter.tv 

 Zoekdag verborgen internet -oktober 2013 door Eric Hennekam en Henk van Ess  

 Workshop archieven en personen zoeken -september 2011 door Eric Hennekam  

 Expertisedag zoeken op internet -juni 2011 Vereniging van Onderzoeksjournalisten  
 
Vaardigheden 
Contentmanagementsystemen Drupal, Smartsite, Tridion, Hippo, Joomla, Wordpress, 
Sharepoint. Kinemaster en Powerdirector voor videomontage.  
 
Hobby's  
Schrijven, schilderen, politiek, reizen, lezen, restaureren van historisch trammaterieel.  
 
Persoonlijke gegevens  
Elske Koopman 

Telefoon: 06-1227 16 58  

E-mail: elske@elskekoopman.nl,  

Website: http://www.elskekoopman.nl LinkedIn: linkedin.com/in/elskekoopman 
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