Over mij
NAAM: Marjolein Schel
LAND: Nederland
PLAATS: Amsterdam
NATIONALITEIT: Nederlandse
Achtergrond: Universiteit
SECTOR: Diensten, web redacteur grote
bladen
Geboortejaar: 1987
POSITIE: Web redacteur
BEDRIJF: Freelance web redacteur voor
grote bladen bij Marjolein Schel.nl
Tips voor leraren: Veel meiden willen
beroemd worden met bloggen. Marjolein
doet het, vertelt haar ervaringen en geeft
tips.
Achtergrond en carrière
Ik heb mijn passie en beroep gevonden: Ik
ben freelance webredacteur voor online
media. Ik schrijf vooral voor vrouwen van
vele leeftijden. Dat betekent dat ik vooral
over mode en life-style thema’s schrijf.
Interessante stukken die de doelgroep
aanspreekt.
Ik hield altijd al erg van schrijven. Ik ben
dan ook in 2007 een blog begonnen toen
online in opkomst kwam. Als snel had ik
flink wat
volgers. Ik schreef over veel verschillende
onderwerpen met de doelgroep jonge
meiden. Het was destijds mijn droom om
er mee door te gaan.
Op een gegeven moment ben ik langs
gegaan bij de LINDA. Ik reageerde op een
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About me
NAME:
COUNTRY: the Netherlands,
CITY: Amsterdam
NATIONALITY: Dutch
BACKGROUND:
SECTOR: Industry & retail, services
AGE: 1987
POSITION: Owner, Manager, R&D
COMPANY: freelance web editor at Marjolein
Schel.nl
Tips for teachers: A lot of girls like to become
famous while blogging. Marjolein took this path
and tells about her experiences and provide
tips.
Background and career
I found my passion and profession: I am a
freelance web editor. I write especially for
women (of all ages) for online media. Mostly
about beauty and lifestyle. Interesting articles
for the target-group.
I always liked writing. In 2007, when ‘online’
became interesting, I started a blog. Quickly I
got a lot of ‘followers’. I wrote about kinds of
subjects young girls, as myself, were interested
in. I dreamed to go on with that activity.
So I replied to a job opportunity at a paper
magazine for young women called LINDA. They
were looking for an intern to develop their first
website. I wrote articles with one other editor,
and found out: being an online-editor was a
real profession which I loved to do. That is
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vacature voor een stage, dat heb ik daar
een tijd gedaan. Daar kwam ik erachter dat
dit was wat ik wilde; online redacteur
worden.
Daarna heb ik ‘Girlscene.nl’ benaderd, een
website voor jonge meiden met destijds
1,2 miljoen unieke bezoekers per maand.
Daar begon ik als parttime webredacteur in
een klein team en werd na een half jaar
gevraagd als hoofdredacteur door de
oprichtster. Ik was er erg gelukkig.
Ervaringen
Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik
ben daarom voor drie maanden naar New
York gegaan nadat ik mijn baan had
opgezegd bij Girlscene. Ik ging voor een
stage bij grote Amerikaanse bladen.
Uiteindelijk heb ik bij Supertrash stage
gelopen. Ik ging heen als stil en verlegen
meisje, en kwam terug als iemand die wist
wat ze wilde. Ik heb veel meer
zelfvertrouwen gekregen van mijn
avontuur in New York.
Bij terugkomst ben ik goed gaan nadenken
wat ik wilde doen. Na een half jaar
solliciteren ben ik gestart bij de Telegraaf
waar ik voornamelijk zakelijke artikelen
schreef. Toch miste ik mijn oude
doelgroep, waardoor ik de overstap heb
gemaakt naar Online Vrouwen bij Sanoma.
Ik werkte als fulltime webredacteur: ik
schreef voor veel grote online bladen.
Helaas werd mijn functie een jaar later
boventallig verklaard door de crisis.
Hierdoor ben ik toen eigenlijk
noodgedwongen begonnen als freelance
webredacteur in 2013, en dat is uiteindelijk
het beste keuze dat mij is overkomen!
Mijn key onderwerpen zijn beauty, mode
en lifestyle voor de doelgroep vrouwen
tussen de 20 en 65 jaar.
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what I want to be!
I approached ‘Girlscene.nl’, a website for young
girls with back then 1,2 million unique visitors
per month. I started there as a part-time web
editor in a small and young team. After six
months I was asked to become editor-in-chief.
I felt real happy.

Experiences
As a new challenge, I went to New York for a
period of 3 months, looking whether it was
possible to write for a famous American
magazine. I came in at their offices, but did not
succeed to became a full-time intern. Quickly I
got a internship at ‘Supertrash’.
When I went to New York I was a quiet and shy
girl. However, when coming back, my selfconfidence has increased a lot.
When I returned to Holland, I was thinking a
lot about my future. After half a year of
applying for jobs, I took a job at the online
business page of a national newspaper called
De Telegraaf. I wrote mainly business articles,
but missed my target group of women a lot. So
I changed to became full time web editor at
Sanoma, as a beauty-editor for the Online
Women (6 different websites) group.
After a year, in 2013, Sanoma had to cut
budgets by the economic crisis and so a lot of
editors were resigned. I then started, actually
out of necessity, my own business as a
freelancer. Looking back, I would say that,
being self employed was the best decision
ever!
My key subjects are beauty, fashion and
lifestyle for women between 20 and 65 years
old.
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Vaardigheden/ ambities
Ik kan goed schrijven en communiceren en
ben een sociaal persoon. Je moet niet bang
zijn om mensen te benaderen. Je moet
goed je doelgroep kennen en weten waar
ze naar op zoek zijn.
Ik vond het lastig om mijn financiën in het
begin te regelen. Dus vroeg ik hulp, advies
en coaching.
Ik wil dit freelancen nog heel lang doen,
het is zo heerlijk je eigen tijd te kunnen
indelen en je doet veel meer contacten op.
Ik hou van schrijven, verdiep me in
thema’s, heb veel contacten en kan er
goed van rondkomen.
Hints en Tips
1. Laat je goed informeren wat betreft
je financiën en zet genoeg opzij.
2. Houd goed contact met je oud
collega’s
3. Doe het gewoon, begin en kijk of je
het volhoudt. Zo weet je wat je ligt.
4. Schrijf je plan op 1 A-4tje uit
Spreuk
Say yes to new adventures & Start where
it’s easy
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Skills/ ambitions
I can communicate well in writing and I am a
social person. Don’t be afraid to approach
people. Know the wishes of your target group,
quite well.
In the beginning I thought it was very hard,
handling my finances. So I asked for help,
advice and coaching.
In the future I like to pursue freelance web
editing. It gives you far more contacts and
satisfaction. And you can organise your own
time.
I love writing, I like the subjects, my contacts
and I am able to afford a great lifestyle, with
these activities.
Hints and Tips
1. Get advice, surely about finance and make
enough reservations.
2. Keep your contacts alive with old-colleagues.
3. Just go for it! And experience whether you
like it and what you like the best.
4. Write your plan on a side of A4.
Lucky Saying
Say yes to new adventures
Start where it’s easy.
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