
Caroline Vlietstra

OVER MEZELF

Natuurlijk moest ik even diep ademhalen voordat ik de sprong in 

het diepe durfde te wagen. Na 29 jaar vast dienstverband begon ik 

aan een nieuw avontuur. Ik ruilde mijn vaste baan in voor het 

onzekere bestaan van een freelance journalist/fotograaf. 

Spannend, zonder opdrachten immers geen werk. Maar wat ben 

ik blij deze stap genomen te hebben! Elke opdracht is weer 

anders, elke klus een uitdaging. De beloning? Die bestaat uit een 

mooie publicatie - online of in print - en, dat is natuurlijk het 

belangrijkste, een tevreden klant.  

CONTACT

Buys Ballotstraat 51

1171 KJ Badhoevedorp

Geb.dat: 23-07-1961

Gehuwd

    +31 6 12 61 53 31

www.carolinevlietstra.nl

Alle lichtblauwe elementen 
zijn online te benaderen 

http://www.carolinevlietstra.nl
mailto:Caroline%20Vlietstra%20%3Ceropuit%40carolinevlietstra.nl%3E?subject=
http://www.linkedin.com/in/caroline-vlietstra
http://twitter.com/carovlietstra
https://www.instagram.com/caroline_vlietstra/


CURSUSSEN

Fotoacademi

How & Knower 

Content Marketing

SEO Eindredactie

Creatief schrijven

Social Media

Newsdesk

Escenic

Webdesign HTML

KWALITEITEN
• Schrijven van humaninterest verhalen

• Goede communicatieve vaardighede

• Positief ingesteld, boordevol energie

• Foutloze pen

• Planner en regelaar

• Teamplayer, maar kan ook prima alleen werken

ERVARING
• Freelance journalist/fotograaf

• 29 jaar ervaring bij 
het Dagblad De Telegraaf.

• Gespecialiseerd in het 
schrijven van menselijke verhalen

• Redactie en eindredactie 
portefeuille Recreatie Nederland

• Bijhouden social media kanalen; 
Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest 

• Opzetten breed netwerk

FUNCTIES

Freelance Journalist/fotograaf

Eindredacteur/Algemeen verslaggever De Telegraaf 

Internetredacteur De Telegraaf

Algemeen verslaggever nieuwsdienst De Telegraaf

Vormgever Nieuws van de Dag

Service supportmedewerker De Telegraaf 

ONDERSCHEIDING

In 2014 de Tiroler Touristmusadler 
in ontvangst mogen nemen. Een 
onderscheiding die ik gekregen 
heb voor mijn reisverhalen over 
Oostenrijk, uitgereikt in Innsbruck 
door de gouverneur van Tirol. 



OPDRACHTGEVERS

• Tirol Werbung: Redigeren, 
vertalen en bloggen

• Snow Plaza: Bloggen

De Telegraaf VRIJ: Reisverhalen 

• Voigt Travel: Foto’s en interviews voor 
brochures Fins Lapland en  Noord-Noorwegen

REDACTIONELE ERVARING

2016 - 2017
• Freelance journalist / fotograaf

• Vertaler

Schrijver van human 
interest verhalen

Duits/Nederlands

Expertise: 
Recreatie Nederland
Bergsport
Scandinavië
Tirol

https://www.carolinevlietstra.nl/portfolio_page/10-x-otztal/
https://www.snowplaza.nl/weblog/7665-de-9-huisbergen-van-innsbruck/
http://www.telegraaf.nl/vrij/27720255/__Fins_Lapland__vakantie_in_een_veilige_bubbel__.html
http://www.carolinevlietstra.nl/fotos/


2000 – 1 maart 2016
• Redacteur/Eindredacteur
Reiskrant De Telegraaf 
en Reiskrant.nl

• In  2000 online pagina ‘Recreatie in 
Nederland’ in het leven geroepen. 
Vanaf dat jaar elke dag de online 
pagina levend gehouden. 
Daarbij in de krant de dagelijkse 
rubriek EROPUIT in Nederland 
geschreven, evenals reisverhalen, 
prijsvragen (online en in print), 
slightshows, filmpjes, tweets. 
Daarbij Facebook pagina EROPUIT 
bijgehouden. 

1996 - 1998
• Opmaakredacteur
Nieuws van de Dag
• Vormgeven aan avondkrant 
Nieuws van de Dag

Verantwoordelijkheden:
• Met aangeleverde tekst, 
graphics en foto’s, pagina’s 
maken

1998 - 2000
• Redacteur
Redactie internet telegraaf.nl
• Content leveren voor nieuws-
pagina’s Binnenland/
Buitenland/Sport

Verantwoordelijkheden:
• Bijhouden van 
www.telegraaf.nl en 
alle subsecties

Verantwoordelijkheden:
• Dagelijkse rubriek voor De 
Telegraaf in papieren krant
• Content leveren voor wekelijkse 
pagina in zondagkrant 
(tablet versie De Telegraaf)
• Verhalen Reiskrant papieren 
krant en online
• Prijsvragen initiëren en maken, 
papieren krant en online
• Content leveren voor Specials, 
gadjetpagina’s en thema-verhalen
• Site www.reiskrant.nl bijhouden
• Netwerk bijhouden en vergroten
• Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest 

• Plus Magazine: Reisverhalen 

• Trusted Media:  • Stichting Geldersch 
Landschap & Kasteelen: 
Redigeren teksten 

• Het Belang van Limburg: Artikelen & foto’s voor bijlage Sjiek

• Bergen Magazine: Reisverhalen’t Veluws Zandsculpturenfestijn: 
Jaarlijks magazine ZAND vullen

• Den Haag Marketing: artikelen schrijven over Den Haag 
en Scheveningen

Eropuit pagina’s Ditjes & Datjes

Pagina Museum en Paleizen Oranje Boven   

http://www.ditjesendatjes.nl/trip-tips-juni-2017-geniet-van-de-lente/
http://zandsculpturen.nl/ons-magazine/

