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Curriculum Vitae van Steven de Jong (beknopte versie CV) 

Personalia 
Steven de Jong (titel: ing, ingenieur) 
Woonplaats: Hoorn 
Contact: 06-81150787 / dejongsteven@gmail.com 
Rijbewijzen: auto, motor, vaarbewijs I+II, basiscertificaat marifonie. 

 
 

Profiel en referentie 
Breed ontwikkelde (eind)redacteur, schrijver en journalist. Zeer ervaren in het faciliteren van 
debat. “Uitzonderlijk begaafd eindredacteur. Maakt van stro goud”, aldus de NRC-hoofdredactie. 
"Leidt met plezier nieuwe eindredacteuren op. Helpt opinieschrijvers conflictloos en naar volle 
tevredenheid van inzending naar publicatie. Herschrijft dorre stukken tot frisse stellingnames.”  

 

Werkervaring 
2019-heden: eigenaar redactiebureau Stevenschrijft.nl 
Redigeren/ghostwriten van teksten voor particulieren, ondernemers en grotere organisaties. 
Journalistieke artikelen voor onder meer de wetenschapsredactie van dagblad Trouw. 
Website: www.stevenschrijft.nl / www.stevendejong.nl 
 
2022: eigenaar Kunst na Arbeid – ruimte voor groei  
Coworking space en praktijkruimte voor coaches en trainers in oprichting.  
Website: www.kunstnaarbeid.nl 
 
2021-2022: eigenaar rondvaartbedrijf Hoornse Hopper (één sloep, zelf schipper) 
In de zomer vaar ik af en toe toeristen rond. Rondje stadsgracht, uitwaaien op Markermeer. 
Website: www.hoornsehopper.nl 
 
2007-2021: redacteur NRC Handelsblad 
Webredacteur, columnist, verslaggever, opinieredacteur, mediaredacteur. Redigeerde duizenden 
artikelen. Ook schreef ik er zelf honderden, als rechtbankverslaggever, columnist, mediaredacteur. 
Portfolio: www.nrc.nl/stevendejong 
 
2003-2007: eigenaar Oculus Auris IT / Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid (BRR) 
Debatsites over verhouding burger/ambtenaar, onder meer rapportages aan Binnenlandse Zaken. 

 

Opleidingen 
2010: afgestudeerd in de milieutechnologie aan Hogeschool Saxion (titel: ing). Scriptie over 
monitoring, signalering en risicocommunicatie van milieugerelateerde gezondheidsklachten. 
1999-2000: atheneum 5, Farel College. 1994-1999: havo, Corderius Lyceum (Amersfoort) 

 

Belangrijkste publicaties als schrijver 
2023: roman Showmodel – nabootsend terug de orde in (uitgeverij Durden) 
2017: roman Bezorgde burgers – De heroïsche strijd van één man tegen de wereld (Lebowski). 
Twee drukken, 1.500 exemplaren verkocht, lovend gerecenseerd in o.a. Nederlands Dagblad. 
2008: non-fictieboek De lastige burger – Dienstverlening in een tijd van ontbrekend burgerschap. 
Het grote verhaal achter twee onderzoeken waarmee ik de Volkskrant, NRC en het AD haalde.  
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