About Esther
Esther has been working in journalism for over 20 years now. She started when she was 24 as
entertainment journalist for De Telegraaf, the leading Dutch newspaper, worked for five
years at Sanoma (then VNU) and has been a freelancer ever since. Some of the clients she
worked for: Reed Elsevier, Margriet, vdBJ, the Red Cross, GMG, VCK Zeereizen, Vivenda and
many more. She wrote several books. She developed content concepts for Vivenda, the
magazine of which she was editor in chief for 8 years, for VCK Zeereizen and marketing
companies. With others she created the content of Green.2, the first ‘green glossy’ in the
world. She was freelance managing editor of the magazine for one year and during that time
she specialized in all kind of issues that have to do with climate change, living green and
development projects. Over the last 15 years she wrote and edited articles for the Dutch Red
Cross, her experience in that area was very useful for the creation of Green.2.
Esther developed a television program for RTL, ‘De reis naar binnen’, that she also presented
and supervised. In 1995 she started an education in counseling and has 10 years experience
as a counselor. Personal development is one of her biggest passions. Photography and the
Dutch language are two others. Right now she is creating special courses for people who
professionally have to deal with the complicated Dutch language. As daughter of a former
headmaster, a teacher, writer, journalist and editor, she has been dealing with the challenges
of the language for all her life and sees the need that her know how – in a way that it is fun! is shared with others. Esther lives in a stylish apartment on one of the canals in Amsterdam.
Over Esther
Esther werkt al meer dan 20 jaar in de journalistiek. Ze begon als rechterhand van Henk van
der Meyden voor de Privé-pagina van de Telegraaf, stapte daarna over naar VNU
(tegenwoordig Sanoma) en werkt sinds 1993 als freelancer. Een greep uit het aantal bedrijven
dat gebruik maakte van haar werkzaamheden: De Telegraaf, Reed Elsevier, Margriet, vdBJ,
het Nederlandse Rode Kruis, GMG (Miljonair, Jackie, Joods Journaal/Jaarboek, JFK en
Green.2), VCK Zeereizen en Vivenda Magazine. Ook schreef ze een aantal boeken. Ze
ontwikkelde diverse bladconcepten voor onder meer VCK Zeereizen, diverse marketing- en
communicatiebedrijven en Vivenda Magazine, waarvoor ze jaren werkte als freelance
journalist, 3 jaar als chef-redacteur en de afgelopen 8 jaar als hoofdredacteur. Ze stond aan
de wieg van Green.2, de eerste groene glossy ter wereld, waar ze onderdeel uitmaakte van het
conceptteam en waarvoor ze een jaar op freelance basis de chef-redactiefunctie vervulde. Ook
schreef ze diverse ‘sleutelartikelen’ in het magazine (zie elders op deze site). Ze bedacht,
ontwikkelde en presenteerde het RTL-programma ‘De reis naar binnen’ en verzorgde ook de
eindredactie. In 1995 startte ze met een opleiding tot counselor, een vak waarin ze inmiddels
10 jaar ervaring heeft. Persoonlijke ontwikkeling is een grote passie van Esther, fotografie en
de Nederlandse taal zijn twee andere. Als dochter van een ‘ouderwetse’ hoofdonderwijzer
heeft ze, mede dankzij haar opleiding aan de Pedagogische Academie en uiteraard haar
jarenlange ervaring als journalist, schrijfster, chef- en eindredacteur, een grote know how ten
aanzien van het schrijfvak en de Nederlandse taal opgebouwd die ze binnenkort hoopt te
delen met anderen die hun kennis ten aanzien van onze gecompliceerde taal wensen te
vergroten. Esther woont aan één van de Amsterdamse grachten in een appartement met een
bijzonder interieur.

