Sjoerd balk H3c

 Ik ben naar een redactie geweest in Arnhem
 Mijn eerste indruk was is dat ik het vrij klein vond, het zag er wel leuk uit maar ik

had groter verwacht, achteraf vond ik het wel erg leuk en gezellig.

 Hij had zelf geen opleiding gedaan, voor journalistiek maar hij schreef gewoon zelf

(de redacteur) best indrukwekkend, hij leverde gewoon wat schrijfwerk in en hij
werd aangenomen. Maar aanbevolen is de school van journalistiek

 Ik kan niet heel veel zeggen over het bedrijf zelf want we hebben niet echt een

rondleiding ofzoiets gehad

 Wij hebben ook een interview gehouden met de baas, hier een paar vragen en

antwoorden:

 Marilene: wat zijn de werkzaam heden die u doet? In uw werk
 Redacteur: je mag me gewoon jij noemen hoor, ik ben redacteur van een aantal kranten, dat

betekend dat ik beslis wat er in de krant komt, dan hebben we 1 keer in de week overleg
over wat er in komt, en de website bijhouden, en zelf ook schrijven.

 Marilene: waarom doe je dit werk?
 Redacteur: ik vind het het mooiste werk wat er bestaat, ik zeg altijd het is mijn droombaan,

dus ik schrijf heel graag, schrijven jullie al? Toen ik jong was typte ik boeken over op mijn
type machine en dat vond ik zo leuk dat ik zelf verhalen ging schrijven

 Het meest uitdagende aan zijn werk zijn de deadlines waar je je aan moet houden,

voor hem is dat niet moeilijk maar voor anderen wel, als hij al een minuut te laat is
krijgt hij boze reacties

 Hij heeft zelf geen journalistieke opleiding gedaan, zijn ouders zeiden altijd dat er

geen geld kwam uit schrijven, dus hij deed een milieu opleiding (vond hij niet
leuk) 15 jaar geleden heeft hij een tijdschrift benaderd en werk ingeleverd, hij
heeft tussen zijn werk wel opleidingen gedaan om bij te blijven, en na het
tijdschrift werd hij hoofdredacteur van 17 tijdschriften

 Zelf houd hij nog echt van papier, echt van een krant in zijn handen houd, hij doet

ook sociaal media maar echt papier houd hij toch van

 Ik vond het bedrijf er erg gezellig uit zien, de mensen waren aardig, de redacteur

was erg aardig,

 Ik denk niet dat ik in dit bedrijf of in zo’n soort bedrijf zou werken,
 Nee er gebeurde niet echt iets heel spannend ofzo, het was gewoon en erg

gezellig gesprek en ik heb veel informatie te horen te kregen.

 Het lijkt me niet moeilijk om in dit bedrijf te werken want je moet je aan een

deadline houden, dan moet de krant zelf zijn. Maar het is net als een proefwerk,
waar je je aan moet houden

 We hebben zelf geen foto’s gemaakt, maar hij heeft zelf een foto van ons gemaakt

bij het bedrijf want we staan ook in de krant:

 Ik wil graag het bedrijf bedanken dat wij er heen mochten komen, we vonden het

erg leuk

