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Beste lezer, collega-journalist, (potentiële) opdrachtgever,

Een freelance journalist kan veel doen in een jaar. Bedrijven 
hebben het gebruik om een jaarverslag te publiceren en veel 
werknemers hebben een jaarlijks functioneringsgesprek. Als 
zzp’er zit ik daar een beetje tussenin. Het leek me aardig om 
eens terug te blikken op de activiteiten van het afgelopen jaar. 
2013 was namelijk een divers jaar voor het ‘eenmansbedrijf  
Peter Teffer’. Vandaar dit overzicht.

Een goed 2014 gewenst!

Peter Teffer



1 In 2013 bleef ik artikelen 
schrijven over de invloed 
van internet op onze 
samenleving. Zo schreef ik 
over ‘ethische hackers’ - 
mensen die met goede 
bedoelingen in 
computersystemen 
inbreken. Mijn artikel 
‘Should ‘good’ hackers be 
protected by law?’ werd bij 
de BT Information Security 
Journalism Awards 
genomineerd voor de Best 
International Feature/News 
Story of the Year.

journalist: 
internet



2 Ook in 2013 heb ik 
verschillende 
reportagereizen gemaakt. 
Eind januari en begin 
februari bezocht ik 
Hongarije, voor onder meer 
interviews met de minister 
van onderwijs en de 
oppositieleider. In oktober 
reisde ik een aantal dagen 
mee met een EU-delegatie 
in Guatemala en in 
november was ik Berlijn.

journalist: 
buitenland



3 Voor NRC Handelsblad en 
nrc.next schrijf ik geregeld 
artikelen over Amerikaanse 
superhelden. Zo 
publiceerde ik dit jaar een 
profiel van Stan Lee, een 
beschouwing van het 
personage Superman en 
achtergrondartikel over 
digitale comics.

journalist:
comics



4 Ik ben de Nederland-
correspondent voor de 
Amerikaanse nieuwswebsite 
Christian Science Monitor. 
Rond de troonswisseling 
schreef ik meerdere artikelen 
over de monarchie. Ook 
leverde ik een artikel voor 
een special over Amsterdam 
van het Berlijnse dagblad 
Tagesspiegel. Tevens 
publiceerde ik opnieuw 
verschillende keren in de 
International Herald Tribune 
(nu International New York 
Times).

correspondent



5 In mei is mijn deelname 
begonnen aan De Nieuwe 
Pers, waar lezers zich 
kunnen abonneren op mijn 
artikelen. Ik ben er mijn 
eigen hoofdredacteur. 
Inmiddels is De Nieuwe 
Pers van naam veranderd: 
het heet nu TPO Magazine, 
maar het idee is nog steeds 
hetzelfde. De artikelen zijn 
te lezen via de website en 
via apps. Ook zijn mijn 
verhalen los te koop via 
MyJour en Elinea.

auteur bij de 
nieuwe pers / tpo



6 Voor de Engelstalige 
afdeling van Deutsche 
Welle maak ik 
radioreportages. Dit jaar 
onder meer over het 
gebruik van iPads op 
school, persvrijheid in 
Rusland en ondervoeding 
in Guatemala. Ook was ik 
verslaggever voor het 
Amerikaanse Free Speech 
Radio News, dat dit jaar 
helaas wegens geldgebrek 
op non-actief is gezet.

radioverslaggever



7 Leesbare en foutloze 
teksten schrijven is nog 
niet zo gemakkelijk. Dankzij 
jarenlange ervaring in de 
journalistiek kan ik 
bedrijven hierbij helpen. In 
2013 heb ik voor 
verschillende bedrijven en 
ngo’s rapporten 
geredigeerd. Ook heb ik 
teksten voor websites 
geschreven en 
geredigeerd.

tekstschrijver en 
eindredacteur



8 Tussen mei en augustus 
heb ik voor de ngo Global 
Integrity een onderzoek 
uitgevoerd naar de 
digitalisering van 
Nederland. Voor het 
jaarlijkse rapport Web 
Index heb ik de data 
geleverd over Nederland - 
ik was de ‘lead researcher’.

onderzoeker



9 In mei heb ik een 
nagesprek geleid in 
filmhuis Kriterion over de 
documentaire We live in 
public. Later dit jaar was ik 
op de Nacht van de 
Journalistiek te gast in een 
paneldiscussie over 
buitenlandjournalistiek.

presentator en 
spreker



opdrachtgevers in 2013



en in 2014?
Ik ben beschikbaar voor nieuwe op-
drachten voor media, maar ook voor 
bedrijven en ngo’s. Als u naar aanlei-
ding van dit jaaroverzicht interesse 
heeft gekregen om mij voor een op-
dracht in te schakelen, neem dan con-
tact op via www.peterteffer.com Een 
abonnement nemen op mijn artikelen 
kan via 
https://magazine.thepostonline.nl/abo
nneren/bqc 
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