
Curriculum Vitae 
 
Personalia 
 
Naam: Mariëlle van der Goen 
Tel: 06 38198166 
E-mail: info@tekstbureau-omdat.nl 
Geboren: 01-06-1972 
 
Opleidingen 
 
1994-1996 
Kunstgeschiedenis, Universiteit van Utrecht 
Niet afgerond 
 
1989-1994 
School voor Journalistiek, Amersfoort 
Specialisatie: tijdschriftjournalistiek 
Afgerond met diploma 
 
1984-1989 
Havo, christelijke scholengemeenschap ‘Willem van Oranje’ in 
Oud-Beijerland. Afgerond met diploma 
 
Taalvaardigheid 
 
Nederlands: uitstekend 
Engels: goed 
 
Computervaardigheden 
 
Ervaren met Word, Quark Xpress en Indesign 
 
Werkervaring 
 
Feb 2008 - heden 
Freelance redacteur (Tekstbureau Omdat). 
Gespecialiseerd in reisgidsen. Tevens ervaring met het redigeren van onder 
andere websiteteksten, folders, reclamemateriaal, non-fictieboeken (zie 
onderaan). 
 
2004 - feb 2008 
Redacteur/coördinator en tevens planner/teamleider bij Textcase in 
Hilversum. In deze functie hield ik mij bezig met het hele proces dat een 
boek doorloopt van manuscript tot aan de drukker. Hierbij onderhield ik 
veel contacten met freelance vertalers, redacteuren en dtp’ers en 
uitgeverijen. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de laatste controle van 
de teksten voordat deze werden gedrukt. Aangevuld met taken als planner 
van alle lopende projecten. 



 
1998-2003 
Redacteur/coördinator bij Studio Imago in Amersfoort. In deze functie 
hield ik me bezig met het hele proces dat een boek doorloopt van 
manuscript tot aan de drukker. Hierbij onderhield ik veel contacten met 
freelance vertalers, redacteuren, dtp’ers en uitgeverijen. Daarnaast was ik 
tevens verantwoordelijk voor de laatste controle van de teksten voordat 
deze werden gedrukt. 
 
1997-1998 
Intercedent bij Content Uitzendbureau. 
 
1996-1997 
Verkoopmedewerkster bij de V&D in Amersfoort en freelance journalist 
voor diverse kranten en tijdschriften. 
 
 
Special ismen en interesses 
 
Mijn interesses en specialismen zijn heel breed 
Een aantal projecten waaraan ik heb gewerkt: 
 
Correctie en redactie van veel reisgidsen 
(ondermeer serie Wat&Hoe, Cityguides, Insight Guides, AnwbExtra) 
 
Correctie en redactie van kookboeken 
 
Meegewerkt aan een historische encyclopedie 
 
Correctie van een lesmethode 
 
Correctie en redactie van veel handwerkboeken 
 
Correctie van reclamemateriaal en websiteteksten 
 
Correctie en redactie van veel non-fictie boeken; over soldaten, interieur, 
alle soorten hobby’s, bloemen, planten, dieren enzovoort 
 
Correctie en redactie van boeken voor en over kinderen en baby’s 
 
Correctie en redactie van magazines 
 
Verder heb ik meegewerkt aan het verzinnen van een bordspel (een soort 
ganzenbord) voor jongeren. Ik heb hiervoor vragen en opdrachten bedacht 
en de spelregels geschreven 
 
 


