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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. Vorig jaar heb ik in een 
jaaroverzicht teruggekeken op de activiteiten van het voor-
gaande jaar. Die traditie wil ik voortzetten. 2014 was namelijk 
opnieuw een divers jaar voor ‘eenmansbedrijf Peter Teffer’. 

Een goed 2015 gewenst!

Peter Teffer



1 Ook in 2014 bleef ik 
artikelen schrijven over de 
invloed van internet op 
onze samenleving. Zo 
schreef ik over De Digitale 
Stad en de MOOC van ‘Dr 
Chuck’ over de 
geschiedenis van het 
internet. Ook publiceerde ik 
in NRC Handelsblad de 
resultaten van een 
onderzoek waaruit bleek 
dat het Europees 
Parlement websites over 
Europa sponsort die echter 
niet veel worden gelezen.

journalist: 
internet



2 In 2014 begon ik te 
schrijven voor EUobserver, 
een onafhankelijke website 
over de EU. Ik schreef over 
de verkiezingscampagne 
voor het Europarlement, 
sprak met Kamerleden en 
toekomstig 
Commissiebaas Juncker. 
Sinds oktober volg ik voor 
de site het energie-, milieu-, 
transport- en voedselbeleid 
van de EU, regelmatig 
vanuit Brussel.

journalist: 
europese unie



3 Ook het afgelopen jaar 
bleef ik vanuit Nederland 
artikelen schrijven voor de 
International New York 
Times en werkte ik als 
Nederland-correspondent 
voor de Amerikaanse 
nieuwswebsite Christian 
Science Monitor. Tevens 
leverde ik achter de 
schermen werk voor de 
Canadese krant Globe and 
Mail.

correspondent



4 Voor NRC Handelsblad en 
nrc.next bleef ik artikelen 
schrijven over 
Amerikaanse superhelden. 
Zo profileerde ik Batman, 
die 75 jaar bestond, schreef 
ik over het zelf uitgeven 
van strips en over comic-
apps, recenseerde ik een 
strip die strips parodieerde, 
en ging ik dankzij 
crowdfunding naar Londen 
om Stan Lee in het echt te 
zien. Voor het blad 
Schrijven Magazine schreef 
ik: Hoe schrijf ik een strip?

journalist:
superhelden



5 2014 was het tweede jaar 
dat ik mijn eigen 
hoofdredacteur was bij 
TPO Magazine. Lezers 
kunnen zich abonneren op 
mijn artikelen via de 
website en via apps. Ook 
zijn mijn verhalen los te 
koop via Blendle, MyJour 
en Elinea. In 2014 besloot 
ik op het kanaal alleen nog 
over superhelden te 
schrijven en veranderde de 
titel in Zap! Pow! Kaboom!

auteur bij              
zap! pow! kaboom!



6 Het genre pubquiz heeft er 
sinds dit jaar een nieuw 
type bij. In 2014 bedacht ik 
de Superhelden Quiz, 
waarbij deelnemers alleen 
of in teamverband vragen 
moeten beantwoorden als: 
hoe heet de krant waar 
Superman werkt? Er waren 
afgelopen jaar twee edities 
in het Torpedo Theater in 
Amsterdam en vier op het 
Stripfestival in Breda. Meer 
informatie: 
www.superheldenquiz.nl

presentator 
superheldenquiz

http://www.superheldenquiz.nl
http://www.superheldenquiz.nl


7 In 2014 kwam er nog een 
extra activiteit bij: 
lesgeven. Ik heb aan de 
Hogeschool InHolland aan 
internationale studenten op 
de locaties Diemen en 
Rotterdam het vak 
Mediarecht gegeven, over 
auteursrechten, vrijheid 
van meningsuiting en 
nieuwe media.

docent



8 Dankzij jarenlange ervaring 
in de journalistiek kan ik 
bedrijven helpen bij het 
scherp krijgen van hun 
strategie en wensen. In 
2014 deed ik dat onder 
meer voor het bedrijf 
MoreInfo.

tekstschrijver en 
eindredacteur



9 Voor de stichting Mijn Kind 
Online heb ik het rapport 
‘Kapers op de kust’ 
geschreven, over mijn 
onderzoek naar de manier 
waarop appbouwers 
omgaan met de privacy van 
hun jeugdige gebruikers. 
Hieruit bleek dat zij hier 
vaak weinig aandacht voor 
hadden.

onderzoeker



10 Op 19 november 2014 
werden de BT Information 
Security Journalism 
Awards uitgereikt. Voor 
mijn artikel ‘In Amsterdam, 
web archaeologists 
excavate a digital city’ werd 
ik genomineerd in de 
categorie Best International 
Feature/News Story of the 
Year. Ik won niet, maar de 
jury kende wel een eervolle 
vermelding toe, de 
inzending werd ‘highly 
commended’. Tweede plek 
dus.! !

highly commended



opdrachtgevers in 2014



en in 2015?
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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