
Curriculum Vitae van 

Naam: Peter Hamers 

Adres: Hogendriesstraat 12 

Postcode + Woonplaats: 5017 GB Tilburg 

Geboortedatum: 21 februari 1954 

Telefoon: 013 – 536 45 76 

Mobiel: 06 – 2476 0676 

E-mail: peter.hamers@home.nl 

Burgerlijke staat: gescheiden 

Kinderen: een dochter (10 maart 1994) en een zoon (28 juni 1999) 

Kort profiel 

Ik ben ondernemend, flexibel en resultaatgericht. Ik kan goed luisteren, analyseren, strategisch 

handelen en mensen met elkaar verbinden. Minder goed ben ik in controleren en borgen. Ik ben me 

daar van bewust en werk aan deze punten. 

Loopbaan 

94 – nu: freelance journalist. Van 1998 tot en met 1999 ben ik op freelance basis hoofdredacteur 

geweest van het Tijdschrift Mens(en)Werk dat wordt uitgegeven door de Sdu in Den Haag. 

81 – 94: wetenschappelijk onderzoeker bij het para-universitair instituut IVA, beleidsonderzoek en 

advies, van de Universiteit van Tilburg. Van 1981 tot 1986 bij de sectie Gezondheid en Welzijn en van 

1986 tot 1994 bij de sectie Onderwijs en Cultuur. 

77 – 81: student-assistent bij het IVA. 

76 – 77: student-assistent bij de vakgroep Methoden en Technieken van de Faculteit Sociale 

Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg. 

Opleiding 

02 – 02: cursus Webschrijven aan de Fontys Hogeschool.  

94 – 97: parttime opleiding Journalistiek aan de Academie voor Journalistiek en Voorlichting van de 

Fontys Hogeschool in Tilburg. 

79 – 80: Eerstegraads opleiding Leraar Maatschappijleer aan de Universiteit van Tilburg. 

73 – 80: Sociologie aan de Universiteit van Tilburg. 

66 – 73: Gymnasium β aan het Mill Hill College, dat toen nog in Tilburg was gevestigd. 

Publicaties 

94 – nu: journalistieke artikelen van mijn hand zijn verschenen in talloze publieksbladen, vakbladen 

en op internet. 

94 – nu: jaarverslagen, persberichten, brochures en artikelen voor relatiemagazines voor diverse 

instellingen, bedrijven en scholen (van basisschool tot universiteit). 

06 – nu: scholen helpen bij hun communicatie met ouders, gemeente, collega-scholen, inspectie en 

pers in de vorm van het maken van nieuwsbrieven, het organiseren van ouderavonden en het vullen 

van de website met content. 

81 – 94: wetenschappelijke artikelen over onderwijs, arbeid en gezondheid in toonaangevende 

wetenschappelijke tijdschriften. 



Diversen 

84 – 08: secretaris van Zaalvoetbalvereniging De Voortuin. 

98 – 04: voorzitter Medezeggenschapsraad van Openbare Basisschool Panta Rhei in Tilburg 

04 – nu: voorzitter van de buurtvereniging Hogendries en omgeving 

 

 


