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PERSOONLIJKE  GEGEVENS 
 
Naam    B. de Graaf  
Roepnaam   Ben 
Adres    Anjerlaan 12 
Postcode/woonplaats  3871 EV  HOEVELAKEN 
Telefoon   033-2536753 / 06-44656945 
E-mail    bericht@bentekstschrijver.nl 
Geboortedatum  25 februari 1956 
Geboorteplaats  Hoevelaken 
Nationaliteit   Nederlands 
Burgerlijke staat  Gehuwd, drie kinderen (1988, 1991, 1994) 
 
 
OPLEIDING 
 
1974 – 1978   Fysiotherapie, Stichting Utrechtse Paramedische Academie 
1968 – 1974   Gymnasium, Corderius College Amersfoort 
 
 
CURSUSSEN 
 

 Cursus Interviewen, [De Redactie], 2016 
 Diverse taalcongressen, workshops van onder andere [De Redactie] en Tekstnet 
 Eindredactie, [De Redactie], 2010 (eerste prijs groot [De Redactie] dictee, gewonnen 

op congres voor bedrijfsjournalistiek) 
 Fotoredactie, Hogeschool voor Journalistiek, 2007 
 Schrijven voor internet en intranet, Hogeschool van Utrecht, 2004 
 Copywriting, Hogeschool van Utrecht, 2000 
 Creatief schrijven, Hogeschool van Utrecht, 1998 
 Redigeren, Hogeschool van Utrecht, 1997 

 
 
 
WERKERVARING 
 
2010 – heden: Ben Tekstschrijver 
In december 2010 heb ik mijn eigen tekstbureau Ben Tekstschrijver opgericht. Vanuit dit 
bureau schrijf ik in opdracht onder andere brochures, nieuwsbrieven en teksten voor bladen 
en websites. Ook voor het redigeren van teksten kunnen opdrachtgevers mij benaderen. Meer 
informatie: www.bentekstschrijver.nl. 
 
1980 – heden: werkzaam  in Tergooi (voormalig Ziekenhuis Hilversum, 
Streekziekenhuis Hilversum en RK Ziekenverpleging) 
 

 2002 – heden: bedrijfsjournalist  
Vanaf 2002 werk ik op de afdeling Communicatie en Patiëntenvoorlichting en ben 
actief in zowel interne als externe communicatie. Ik schrijf hier voor verschillende 
doelgroepen zoals patiënten, medewerkers en huisartsen. De teksten variëren van 
strategische corporate teksten, tot medisch-inhoudelijke artikelen en human interest. 

http://www.bentekstschrijver.nl/


Ik schrijf onder andere voor het huis-aan-huisblad van het ziekenhuis, nieuwsbrieven 
voor medewerkers en huisartsen, flyers, brochures, internet en intranet. Ik zet 
berichten en foto’s via een CMS-systeem in digitale nieuwsbrieven en doe redactioneel 
beheer. Ik heb intensief contact met drukker en vormgevers. 
Ik ben gewend om ingewikkelde (medische) materie om te zetten naar heldere, voor 
iedereen begrijpelijke artikelen. Regelmatig wordt voor een slogan of wervende tekst 
een beroep gedaan op mijn creativiteit. Ik denk mee over de onderwerpkeuze van 
artikelen en journalistieke invalshoeken. Ook maak ik soms foto’s als illustratie bij 
artikelen. 

 
 1997 – 2002: deels fysiotherapeut, deels bedrijfsjournalist  

Van 1997 tot 2002 werkte ik als fysiotherapeut en als bedrijfsjournalist in Tergooi, 
toen nog Ziekenhuis Hilversum. Anderhalf jaar lang heb ik onbezoldigd als 
gastredacteur voor het personeelsblad geschreven. Dat beviel de toenmalige redactie 
zo goed, dat ze me vroegen op de afdeling Communicatie en Patiëntenvoorlichting te 
komen werken. 
Als bedrijfsjournalist maak ik voortdurend gebruik van mijn kennis van ‘de zorg aan 
het bed’. Ik weet inmiddels dat het in wezen geen verschil maakt of je een arts via een 
gestuurd gesprek interviewt over zijn nieuwe behandelmethode of dat je een patiënt 
bevraagt om achter zijn ziektegeschiedenis te komen. Alleen heet het dan een 
anamnese. Ik merk dat ik tijdens interviews, of het nu gaat om een arts of 
magazijnmedewerker, snel een sfeer kan creëren waarin geïnterviewden ‘hun verhaal 
willen vertellen’.  
 

 1980 – 1997: fysiotherapeut 
Van 1980 tot 1997 werkte ik fulltime als fysiotherapeut in Tergooi, dat toen nog 
andere namen droeg. Doordat ik ruim twintig jaar als fysiotherapeut patiënten heb 
behandeld, ken ik de zorg van binnenuit. Aan een half (Latijns) woord heb ik genoeg 
om te begrijpen wat een arts bedoelt.  

 
1979 – 1980: Militaire Dienst 
In Militaire Dienst heb ik gewerkt als fysiotherapeut. 
 
Nov. 1979- april 1980: Waarneming als fysiotherapeut 
Tijdens mijn militaire dienst heb ik in de avonduren waargenomen in fysiotherapiepraktijk 
De Maat-Hoppers in Heythuizen. 
 
 
VRIJE  TIJD 
 
In mijn vrije tijd heb ik me vanaf 1990 jarenlang met journalistiek beziggehouden. 
 

 Schrijvend redactielid clubblad voetbalvereniging sc Hoevelaken 
Dit was mijn eerste contact met de journalistiek. Door dit vrijwilligerswerk heeft het 
schrijfvirus me te pakken gekregen en nooit meer losgelaten. 
 

 Schrijvend redactielid clubblad volleybalvereniging SURF Hoevelaken 
 

 Journalist voor diverse uitgaven van Koninklijke BDU Uitgeverij 
Barneveld 
Een aantal jaren ben ik op pad geweest voor diverse plaatselijke en regionale kranten 
van de BDU uit Barneveld. Ik beoefende nagenoeg alle journalistieke genres, van een 
interview met een honderdjarige tot een verslag van de kleedjesmarkt op 
Koninginnedag, en van sportverslaggeving tot het verslaan van raadsvergaderingen. 
 



Ook was ik een aantal jaren cartoonist voor het Hoevelakens Nieuwsblad, een van de 
uitgaven van de BDU. Plaatselijk bekend zijn de oudejaarsuitgaven waarin met tekst 
en mijn cartoons op een ludieke manier teruggekeken werd op de gebeurtenissen van 
dat jaar.  
 

 Auteur van het boek Dit onbebouwd en onnut land, Hoevelaken toen en 
nu, 1999 
In dit 96 pagina’s tellende boek werd in samenwerking met de Stichting Historisch 
Hoevelaken een historische foto naast een actuele foto geplaatst. Ik verzorgde de tekst 
en ging daarvoor bijvoorbeeld ouderen interviewen die het ‘verhaal van de oude foto’ 
konden vertellen. Toen het dorp op 1 januari 2000 bestuurlijk onder de gemeente 
Nijkerk kwam te vallen, heeft de gemeente Hoevelaken het boek cadeau gedaan aan 
alle inwoners van Hoevelaken. 
 

 Schrijvend redactielid van Vogelnieuws, het clubblad van 
IJsselmeervogels 
Sinds twee jaar schrijf ik meerdere artikelen per nummer voor Vogelnieuws, het 
clubblad van IJsselmeervogels.  
 

 Schrijvend redactielid voor de presentatiegids van IJsselmeervogels 
De presentatiegids van IJsselmeervogels is een glossy uitgegeven magazine, waarmee 
de club zich professioneel presenteert aan leden, sponsors en relaties.  
 

 Schrijvend redactielid en eindredacteur van jubileumuitgave 
tennisvereniging Weldam in Hoevelaken 

 
Muziek en sport 
In de vrije tijd die nog overblijft, ben ik een fervent sport- en muziekliefhebber. Mijn 
favoriete sport om naar te kijken is voetbal, de sporten die ik het liefst zelf beoefen zijn 
tennissen en schaatsen. En gelukkig heb ik ook dit jaar weer een kaartje weten te 
bemachtigen voor Lowlands. 
 
Ik ben in het bezit van rijbewijs BE en VAR-verklaring 
 
 

 
Wie ben ik? 
Ik ben gepokt en gemazeld in de zorg, maar kan mijn pen ook in andere 
sectoren in stelling brengen. Ik ben tekstschrijver en taalliefhebber en prijs 
me gelukkig dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken.  
Inmiddels heb ik 20 jaar schrijfervaring.  
 
Ik kan woorden laten werken. 

             


