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2018
Beste lezer, collega-journalist, (potentiële) opdrachtgever,

De publicatie van mijn eerste boek, Dieselgate: Hoe de indus-
trie sjoemelde en Europe faalde leidde tot verschillende nieu-
we opdrachten. Zo gaf ik meerdere lezingen over het emissie-
schandaal. Sinds dit jaar publiceer ik geregeld voor nieuws-
website Automotive Management over de invloed van de auto-
lobby in de EU, maar ook over potentiële gevolgen van Brexit 
voor de autoindustrie. Nieuwswebsite EUobserver bleef het af-
gelopen jaar de belangrijkste opdrachtgever - en werd tot een 
van de tien meest invloedrijkste media in Brussel gekroond. 
Ook voor de agrarische krant De Nieuwe Oogst schrijf ik nog 
altijd. Dit jaar schreef ik ook voor het eerst voor Vrij Neder-
land. 

Een goed 2019 gewenst!

Peter Teffer



1 Op 19 september 2017 
verscheen Dieselgate: Hoe de 
industrie sjoemelde en Europa 
faalde (uitgeverij Q; sinds 1 
november uitgeverij Volt). In 
2018 werd het boek 
genomineerd voor de 
LangZullenWeLezen-trofee. 
Links naar recensies op 
dieselgate.nl. Tevens heb ik 
lezingen gegeven over het 
boek, onder andere op het 
Remarketing Event en het 
Nationaal Automotive Congres.

auteur en spreker:     
dieselgate

http://www.dieselgate.nl
http://www.dieselgate.nl


2 Sinds 2014 schrijf ik 
voor EUobserver, een 
onafhankelijke website 
over de EU. In 2018 zei 
44 procent van EU-
watchers dat 
EUobserver volgen 
belangrijk was om 
geïnformeerd te blijven 
over de EU. Daarmee 
deed EUobserver het 
beter dan de Wall Street 
Journal, New York 
Times, en Facebook.

journalist:
euobserver



3 Sinds oktober 2015 schrijf 
ik artikelen voor weekblad 
en website Nieuwe Oogst, 
over het landbouwbeleid 
van de EU. Artikelen 
verschijnen zowel in het 
weekblad als op de website 
van Nieuwe Oogst, een 
uitgave van Agripers in 
opdracht van drie 
Nederlandse land- en 
tuinbouworganisaties.

journalist: 
landbouw



4 Na publicatie van mijn boek 
Dieselgate ben ik benaderd 
door Mobility Media om te 
spreken op hun jaarlijks 
congres. Daarna ben ik ook 
artikelen gaan schrijven 
voor hun website 
Automotive Management.

journalist: 
automotive



5 In 2018 debuteerde ik in Vrij 
Nederland. In april 
verscheen mijn artikel over 
de ondergrondse opslag 
van CO2, en in juli mijn 
onderzoek naar de 
zogeheten trilogen - het 
informele overleg waar 
vrijwel alle EU-wetgeving 
tegenwoordig wordt 
afgerond.

journalist: 
vrij nederland



6 In 2018 schreef ik reportages en 
nieuwsverhalen vanuit 
verschillende hoeken van 
Europa: Amsterdam, Brussel, 
Geel, Katowice, Oslo en 
Straatsburg. In Brussel en 
Straatsburg woonde ik 
persconferenties, parlementaire 
debatten en EU-toppen bij. In 
augustus deed ik verslag van 
een raketlancering in Frans-
Guyana.

Klimaatdisclaimer: De CO2-uitstoot van alle 
vluchten heb ik gecompenseerd via Trees for All. 

journalist: 
buitenland



opdrachtgevers in 2018



en in 2019?
Ik ben beschikbaar voor nieuwe op-
drachten voor media. Als u naar aan-
leiding van dit jaaroverzicht interesse 
heeft gekregen om mij voor een op-
dracht in te schakelen, neem dan con-
tact op via www.peterteffer.com Op 
twitter volgen kan via 
https://twitter.com/peterteffer 

http://www.peterteffer.com
http://www.peterteffer.com
https://twitter.com/peterteffer
https://twitter.com/peterteffer

