
Date sent:       Wed, 13 Nov 2002 12:43:20 +0100 (West-Europa (standaardtijd)) 

From:            "Paul Kraaijer" <p.kraaijer@chello.nl> 

 

Hoi, 

 

         Zoals toegezegd ontvang je bij deze als attachments mijn toch wel 

formele sollicitatiebrief met CV. 

 

Ik hoop snel iets van jullie te horen. 

 

Overigens zal ik morgen bij het CWI in Almere een zgn. ID-verklaring 

aanvragen.  

 

Groetjes, 

Paul Kraaijer 

Zijpestraat 18             1316 LN ALMERE-Stad 

tel. (036) 844 22 92 & (06) 23 23 87 48 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Paul IJsbrand Kraaijer, geboren 13 september 1960 te Steenwijk 

 

WONENDE   (sinds aug. 1999, daarvoor te Zwolle):   

                        Zijpestraat 18 

                        1316 LN ALMERE-Stad 

                        telefoon: (036) 8 44 22 92 

                                        (06)   23 78 67 00 

                        e-mail   : p.kraaijer@chello.nl 

                        gehuwd, 3 kinderen (10, 12 en 15 jaar) 

 

DIPLOMA's: 

MAVO-4 (1977) en HAVO-5 (1979) - vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits,                      

                                                               Frans, aardrijkskunde en geschiedenis 

cursus Institutioneel Leidinggeven, Hoge School Alkmaar (certificaat) 

 

WERKERVARING (betaald) 

1979 - 1980     freelance verslaggever Zwolse Courant, stadsredactie 

1980 - 1981     korporaal-administrateur Landmacht, Havelte (dienstplicht) 

1981 - 1987     waarnemend-griffier in strafzaken Arrondissementsrechtbank te 

                        Zwolle, adm.werk, samenstellen o.a. strafdossiers voor zittingen, 

                        beheer inbeslag genomen goederen, contacten onderhouden met 

                        advocatuur, Officieren van Justitie, uitwerken strafvonnissen en 



                        processen-verbaal, notuleren verhoren bij rechter-commissaris 

1987 - 1990     algemeen medewerker (toenmalige) Jongerenbeweging verbonden 

                        met de FNV te Zwolle, ook landelijk 

1990 - 1993     adminstratief medewerker Bouw- en Houtbond FNV, districts- 

                        kantoor te Zwolle (nu te Deventer) (administratief verwerken 

                        van voornamelijk klachten van bouwvakkers, ondersteuning  

                        stakingsactiviteiten, etcetera) > via Kanton-procedure ontslagen  

                        (met 'gouden' handdruk) ten gevolge van landelijke reorganisatie  

                        binnen werkgever 

1993 - 1998     bijzonder veel vrijwilligerswerk, onbetaald 

1998 - 2001     (eind-)redacteur/journalist NieuwsTV te Deventer, Leiden, Den   

                        Helder en Zeist 

 

WERKERVARING (onbetaald) 

in vele maatschappelijke-, politieke- en culturele organisaties, instellingen en 

stichtingen actief geweest, voornamelijk op het terrein van pr/voorlichting en 

organisatie/coördinatie/administratie en bestuursfuncties (op dit moment niet meer 

aktief, alleen medewerker 'Ravage' en betrokken bij FED-KOM) 

 

* Chili Komitee Nederland (Amsterdam) en Chili Komitee Zwolle 

* Nicaragua Komitee Nederland (Utrecht) 

* Inca Pirca Nederland (Amsterdam), steun Andes-indianengemeenschap in 

   Ecuador 

* enkele jaren fractiesecretaris GroenLinks gemeenteraad Zwolle 

* voorzitter en secretaris atelierstichting 'Emma' in Zwolle (kunstenaarscollec- 

   tief) 

* redacteur maandblad van Zwolse korfbalvereniging Oranje Zwart 

* redacteur/initiatiefnemer kwartaalblad 'Alert!' (over extreem-rechts, het  

   blootleggen ervan) 

* medewerker inmiddels opheven Kurdistan Informatie Centrum, Amsterdam 

* betrokken bij FED-KOM, Federatie van Koerden in Nederland (Amsterdam) 

* bestuurslid Nederland Bekent Kleur te Amsterdam 

* een jaar chauffeur op dierenambulance Dierenbescherming Zwolle 

* ondersteuning Turks Trefcentrum te Zwolle 

* vele jaren medewerker Zwolse Wereldwinkel 

* vier jaren coördinator/organisator El Sol-projekt FNV te Zwolle (uitzending 

   en terugkoppeling verzorgen Zwolse jongeren die gedurende zes maanden in 

   Nicaragua schooltjes bouwden in noord-Nicaragua) 

* etcetera 

 

PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN 
accuraat, netjes, sociaal en collegiaal, kan goed luisteren, praten, relativeren, 

nuanceren en objectiveren, geen 9 tot 5 mentaliteit, stressbestendig, kan zowel 

zelfstandig als in team functioneren, voel mij snel ergens thuis, geen bezwaren tegen 

onregelmatige werktijden, heb een hekel aan te laat komen, rustig karakter, 

verantwoordelijkheidsgevoel, leg snel contacten - grootste hobby is het volgen van 



lokaal, nationaal en internationaal nieuws, af en toe schrijven van opinieartikelen - 

interesses: politiek, milieu, Justitie/politie, IND/vreemdelingendienst, 'Derde 

Wereld' 

 

 

Ben in bezit van eigen vervoer, maar niet van een slecht ochtendhumeur. 

 

P. IJ. Kraaijer 
Zijpestraat 18 
1316 LN ALMERE-Stad 
 
tel. 036 844 22 92 
tel. 06   23 23 87 48 
e-mail: p.kraaijer@chello.nl 
 
 
           

                  

           

                      
Inzake: vacature algemeen medewerker                                              Almere, 13 november 

2002 

Uw kenmerk:  

Bijlage(n):  CV        

 

 

 

Beste mensen, 

 

 

                         Met grote belangstelling las ik deze week op jullie Internetsite de 

advertentie waarin een algemeen medewerker/documentalist wordt gevraagd.  

 

Gelet op mijn werkachtergrond en werkervaring meen ik hiervoor in aanmerking te 

kunnen komen.  

  

 

Uit het CV moge blijken dat ik flexibel ben, enthousiast, energiek, accuraat, 

stressbestendig en zeer gemotiveerd. Daarenboven beschik ik over een hoge mate van 

verantwoordelijkheidsgevoel en kan goed organiseren en coördineren. Organiseren en 

coördineren alsook netwerken (vooral in de media, ook nu nog) heb ik mij eigen gemaakt 

met name in allerlei maatschappelijke en politieke functies en in mijn laatste betaalde 

baan (zie verder). 



De gestelde functieomschrijving alsook functie-eisen spreken mij zeer aan. Het spreekt 

voorzich dat ik, gelet op mijn arbeidsverleden, beschik over een zeer brede algemene 

ontwikkeling en belangstelling. 

 

Ik ben zeer gedreven - op een ontspannende manier -, en voel me thuis in een leuk, hecht 

en collegiaal, informeel, team bestaande uit mensen die idealistisch en gedreven aan het 

werk zijn. 

 

Sinds 5 oktober ben ik werkloos eindredacteur/journalist. Tot die datum was ik werkzaam 

bij Nederlands grootste uitgever van lokale kabelkranten, Holland Advertising Nieuwe 

Media (NieuwsTV), gevestigd in Den Helder maar met redactiekantoren in Deventer, 

Alkmaar, Zeist en Leiden. In april 1998 begon ik als bureauredacteur in Deventer. 

Per 1 januari 1999 werd ik al benoemd tot chef/eindredacteur van de redactie in Leiden. 

Daar gaf ik leiding aan ruim 20 redacteuren, rechtbankverslaggevers en videografen. 

Uiteraard voerde ik, naast de gebruikelijke eindredactionele taken, allerlei 'kantoor'-

werkzaamheden uit en onderhield ik contacten met onder andere collega eindredacteuren 

in een aantal overlegstructuren. Op de redactie leidde en notuleerde ik de werkoverleggen 

en verzorgde de algehele correspondentie, zowel telefonisch als schriftelijk. Het werk 

beviel mij uitstekend en ik stelde groot belang in het creëren van een leuk, informeel, 

werkbaar redactieteam met redacteuren van diverse leeftijden, variërend - letterlijk - van 

19 tot en met 62, en achtergronden. In totaal werden 52 lokale kabelkranten gemaakt in 

heel Nederland, gevuld met lokaal, actueel nieuws en foto's. 

Mijn werkgever, Holland Advertising Nieuwe Media, ging echter in juni 2001 failliet, 

maar maakte een doorstart onder de naam MarkitMedia (MarkitTV).  

Die doorstart strandde echter op 5 oktober met een definitief, onherroepelijk 

faillissement, te wijten aan slecht management. Op dat moment was ik chef van de 

redactie in Zeist, nadat de overige kantoren al waren gesloten. 

 

Sinds die dag ben ik werkloos. Mijn uitkering is, helaas, 18 mei gestopt, met alle 

vervelende persoonlijke- en financiële consequenties vandien. Ik ben mij breed aan het 

oriënteren op de arbeidsmarkt en ben, indien wenselijk, per direct beschikbaar. Een 

zogenoemde ID-baan bij jullie organisatie zou voor mij een fantastisch nieuwe uitdaging 

zijn waarvoor ik uiteraard zeer gemotiveerd ben. 

  

 

Ik hoop dat het vorengaande alsook mijn CV jullie voldoende handen en voeten geven 

om mij uit te nodigen voor een oriënterend gesprek, een gesprek waarin ik meer ruimte 

heb dan in het CV om in te gaan op mijn ervaring en kennis binnen allerlei organisaties, 

verenigingen en stichtingen.  

 

 

In afwachting, en 

 

 

met vriendelijke groet, 

 



Paul IJ. Kraaijer. 

 

p.s. Voor alle duidelijkheid, ik ben per direct beschikbaar en in bezit van eigen vervoer. 

 

 


