
PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 
Naam     : Kim Somberg 
Adres     : Cremerstraat 252 
Postcode en woonplaats   : 3532 BM Utrecht 
Telefoonnummer    : 06-47173369  
Email     : kimsomberg@gmail.com 
Website     : www.kimsomberg.nl 
Nationaliteit    : Nederlandse 

 
 

PROFIEL 

 
Toegewijde en initiatiefrijke tekstschrijver en redacteur met brede ervaring in het schrijven, samenstellen, 
redigeren en vertalen van teksten, het uitvoeren van grondig onderzoek en het coördineren van uiteenlopende 
projecten. Bovendien een programming expert met uitstekende kennis van het medialandschap en ruime 
ervaring in zenderstrategie, uitzendschema’s, programma-aankoop en advies over content. Kortom een 
proactieve academicus die graag op creatieve en analytische wijze schrijven, onderzoek en planning met 
volledige inzet combineert. 
 

WERKERVARING 

OFIEL 
Zelfstandig Tekstschrijver en redacteur  
Utrecht 
Januari 2016 – heden  
Beschikbaar voor opdrachten op het gebied van het schrijven, redigeren, samenstellen en vertalen van teksten 
voor uiteenlopende soorten media. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn uitgeverij Bergsala Enigma en 
stichting Nationaal Comité voor 4 en 5 mei. 
 
Programme Planner TLC NL/FL 
Discovery Networks Benelux te Amsterdam 
Augustus 2012 – Augustus 2015  
Werkzaamheden bestonden uit het opstellen van de zenderstrategie, het plannen van de uitzendschema’s,  het 
optimaliseren van de content, het screenen van nieuwe programma’s en adviseren vanuit een channel 
expertise binnen een internationale werksfeer voor tv-zender TLC in Nederland en Vlaanderen.  
 
Redacteur 
Media Informatie Services, NPO te Hilversum 
Maart 2007 – Juni 2012 
Werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken en redigeren van tv en radio programmagegevens 
ten behoeve van de omroepgidsen, digitale gidsen en internet. 
 
Verslaggever 
Elf Fantasy te Rotterdam 
April 2007  
Werkzaamheden bestonden uit het maken van een reportage over het festival Elf Fantasy Fair 2007 voor het 
tijdschrift Elf Fantasy. 
 
Redacteur  
Kelten, A.G. van Hamel Stichting te Utrecht 
2008 - 2010 
Werkzaamheden bestonden uit het schrijven, redigeren en vertalen van artikelen en reportages voor 
wetenschappelijk tijdschrift Kelten. 

 
Bestuurslid 

mailto:kimsomberg@gmail.com
http://www.kimsomberg.nl/
https://nl.linkedin.com/in/kimsomberg


A.G. van Hamel Stichting te Utrecht 
2006 - 2010 
Werkzaamheden bestonden uit het leiding geven aan en organisatie van wetenschappelijke activiteiten, zoals 
lezingen, een jaarlijks colloquium, excursies, het samenstellen van tentoonstellingen en standhouden op 
festivals. 
 
Student-assistent  
Universiteit Utrecht te Utrecht 
2005 
Werkzaamheden bestonden uit het leidinggeven aan en organisatie van de voorlichting-, meeloop- en 
introductiedagen van de eerstejaars studenten van de opleiding Keltische Talen en Cultuur. 
 

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN 

 
Januari 2015   Effectief Adviseren 

Pragmavision te Velp 
Certificaat behaald in 2015 

Maart 2012   Adobe Photoshop Basics 
College of MultiMedia te Amsterdam 
Certificaat behaald in 2012 

Maart 2012   Joomla! Basis 
Media Academie te Hilversum 
Certificaat behaald in 2012 

2002 - 2007     Keltische Talen en Cultuur 
Universiteit Utrecht te Utrecht  

    Doctoraal behaald in 2007 
2001 - 2002   Taal en Cultuur Studies 

Universiteit Utrecht te Utrecht 
Propedeuse behaald in 2003 

2000 - 2001   Communicatie Management 
Hogeschool van Utrecht te Utrecht 

 

COMPUTERVAARDIGHEDEN 

 
Microsoft Office, Wordpress, Joomla!, Photoshop, What’s On, Teleview, IBMS, Prezi, HTML. 
 

TALEN 

 
Nederlands zeer goed in woord en geschrift     Duits goed in woord en geschrift 
Engels zeer goed in woord en geschrift     Frans goed in woord en geschrift 
 

NEVENACTIVITEITEN 

 
- Demonstreren en verkoop van bordspellen op het Spellenspektakel voor verschillende uitgevers. 
- Verkoop van merchandise voor verschillende bands. 
- Vrijwilligerswerk voor o.a. Dierenbescherming, Welkom in Utrecht, De Zonnebloem en Amsta.   

 

INTERESSES 

 
Geschiedenis, taal, literatuur, kunst en cultuur, wetenschap, fotografie, mode, actualiteiten, dieren, natuur, 
mensenrechten, duurzaamheid, politiek, zelf samengestelde reizen, Utrecht, schrijven, (pastel)tekenen, 
ontwerpen en maken van kleding, koken, bordspellen, televisie, radio, arthouse films en alternatieve muziek. 

 

 

 


