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www.villamedia.nl

de freelancer anno 2014 maakt naast een
journalistiek verhaal ook wel eens een
jaarverslag of een brochure. Sommigen
hebben er zelfs een heel ander beroep
naast. Voor de afwisseling, maar vooral
ook voor de centen. vier ZZp’ers over hun
gemengde praktijk.
tekst Linda Nab beeld Truus van Gog en jeroen kuit

Marjolein van Trigt (32)

om voor te zorgen. Voor bedrijven reken ik

klus doet, heeft het bedrijf dat je inhuurt

schrijft voor titels als nrc.next, Vrij Ne-

een uurtarief van 75 euro; kom daar maar

altijd het laatste woord. Ook al heb je nog

derland en JAN. Daarnaast maakt ze voor

eens om bij de krant.

zo’n lekkere tekst geschreven; als zij er van

bedrijven jaarverslagen, brochures, blogs,

Bovendien kwam ik erachter dat ik een

alles aan willen toevoegen, heb je dat te

webteksten en filmpjes.

jaarverslag schrijven stiekem best leuk

slikken. In de journalistiek gaat dat natuur-

‘Op mijn visitekaartje staat: Marjolein

vind om te doen. Het is wel belangrijk

lijk anders. Ik heb net mijn eerste verhaal

Schrijft, en dat dekt precies de lading.

dat het over onderwerpen gaat waar mijn

voor Vrij Nederland gemaakt. Dat levert

Ik noem mezelf journalist, maar ook

interesses liggen: technologie, onderwijs

verhoudingsgewijs minder geld op maar

tekstschrijver en copywriter. Toen ik mijn

en cultuur. Ik denk niet dat ik me door een

is het mooiste om te doen. De combinatie

bedrijf begon, schreef ik kinderboeken en

jaarverslag van ING zou weten te wor-

maakt dat ik goed kan rondkomen, wat

dat wilde ik graag combineren met jour-

stelen. Maar ik heb net met plezier een

absoluut niet het geval was geweest als ik

nalistiek. Mijn werk als tekstschrijver voor

jaarverslag voor SURF gemaakt, de ICT-

me alleen op journalistiek zou richten. Nu

bedrijven is daar later bijgekomen, toen ik

organisatie van het Nederlandse hoger

komt ongeveer een derde van mijn inkom-

doorkreeg dat daar het geld zat. Want elke

onderwijs en onderzoek. En met hetzelfde

sten uit journalistiek werk. Ik besteed daar

keer maar 220 euro declareren voor een

plezier maak ik video’s voor scheepbouw-

doorgaans iets minder dan de helft van

stuk waar ik veel tijd in had gestoken, ging

concern Damen Shipyards.

mijn tijd aan. Dat is een evenwicht waar ik

op een gegeven moment frustreren. Ik heb

Toch zou ik niet alleen voor bedrijven wil-

me prettig bij voel.

ook gewoon een hypotheek en een kind

len werken. Want als je een commerciële

www.marjoleinvantrigt.nl
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