
Curriculum Vitae 
 

Persoonsgegevens 

• Naam: Marcel te Lindert 

• Titel: Ingenieur (Ir.) 

• Woonplaats: Winterswijk 

• Geboren: 4 december 1970 

• Telefoon: 06-20365543 

• Email: marcel@marceltelindert.nl 

• Internet: www.marceltelindert.nl 

 

Samenvatting 

Mensen nieuwe inzichten verschaffen, tot nadenken aanzetten, 

prikkelen en inspireren: dat is wat mij drijft. In feite draait het allemaal 

om kennis- en informatieoverdracht. Wil dat effectief zijn, dan moet 

vrijwel altijd extra waarde aan die kennis of informatie worden 

toegevoegd. Juist het toevoegen van extra waarde is mijn specialiteit. 

Waarde toevoegen kan door de kennis en informatie zichtbaar te 

maken, te analyseren en te interpreteren, tot de kern terug te brengen of juist met andere informatie te 

bundelen, op de juiste manier te formuleren en op creatieve, wellicht interactieve wijze te presenteren. Door 

waarde toe te voegen ontstaat weer nieuwe kennis en inzicht, en wellicht een nieuwe visie.  

De logistieke sector heeft in de afgelopen tien jaar een speciale plek in mijn hart veroverd. 

 

Werkervaring 

• 2009 – heden: eigenaar van Marcel te Lindert Redactie & Communicatie 

o maken van journalistieke producties voor onder meer Supply Chain Magazine, Nieuwsblad 

Transport en Logistiek Totaal 

- achtergrondartikelen 

- praktijkverhalen 

- reportages 

- overzichtsartikelen 

o adviseren over en uitvoeren van communicatieplannen voor bedrijven en instellingen in de 

logistieke sector 

- persberichten 

- relatiemagazines 

- testimonials 

- folders 

- webteksten 

 

• 1999 - 2009: (Hoofd)redacteur bij Reed Business in Doetinchem (www.reedbusiness.nl) 

o Hoofdredacteur vakbladen Logistiek en T+O (2008-2009, zie www.logistiek.nl) 

- inhoud geven aan en bewaken van bladformule 

- creëren van content voor vakblad en website Logistiek.nl  

- verantwoordelijk voor planning en voor kostenreductie van meer dan 50 procent 

- integratie van het vakblad Logistiek met de website Logistiek.nl 

- aansturen van redactieteam van zeven personen 

- contacten onderhouden met relevante organisaties en marktpartijen 

o Hoofdredacteur Transport+Opslag (2004-2008) 

- inhoud geven aan en bewaken van bladformule 

- integratie van het vakblad met de website Logistiek.nl 

- aansturen van redactieteam van twee personen 

- verantwoordelijk voor planning en budget 

- verantwoordelijk voor redesign en herpositionering in 2006 

- contacten onderhouden met relevante organisaties en marktpartijen 



 

o Redacteur LogistiekKrant (1999-2004) 

- bedenken, opzetten en schrijven van artikelen in verschillende genres en stijlvormen 

 

• 1996-1999: Freelance journalist/tekstschrijver voor enkele regionale media en bedrijven 

 

Nevenactiviteiten 

• 2006 - 2008: Dagvoorzitter en programmasamensteller WMS-dag (www.wmsdag.nl) 

• 2006 - 2009: Lid en secretaris van de vakjury Veiligste Magazijn van Nederland 

(www.hetveiligstemagazijn.nl). 

• 2002 - 2009: Moderator en discussieleider bij diverse workshops op WMS-dag, Jaarcongres 

Warehousing, Dag van het Magazijn, Supply Chain Event. 

 

Opleiding 

• 1989-1995: Universiteit Twente, Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving met 

specialisatie Technische Natuurkunde 

• 1995-1996: Universiteit Twente, eerstegraads lerarenopleiding Natuurkunde 

• 1999-2008: Reed Business, diverse trainingen en workshops over online en offline media 

• 2006-2007: Poorter & Partners, Leadership Development, managementtraining 

• 2009: Kick Consultants, training commerciële vaardigheden 

 

Kennis en vaardigheden 

• Opzetten van magazines, van concept tot en met uitvoering 

• Schrijven van artikelen, van achtergrondartikelen tot praktijkverhalen, voor print en internet 

• Maken van foto’s voor publicaties, van portretfoto’s en sfeerfoto’s tot foto’s van technische details en 

bedrijfsprocessen 

• Inhoudelijk opzetten en leiden van congressen, seminars, workshops, discussies en trainingen 

• Brede kennis op het gebied van logistiek en supply chain management 

• Managen van een team professionals, creëren van juiste werkomstandigheden 

• Mondelinge en schriftelijke kennis van Engels en Duits 

• Ervaring met beheer van online communities, met het opstellen van nieuwsbrieven en met content 

management systemen 

• Ervaring met diverse kantoorapplicaties zoals Word, Excel, Powerpoint, Publisher, etc. 

 

Referenties 

• Heres Stad, algemeen hoofdredacteur uitgeefgroep Logistiek bij Reed Business te Doetinchem 

 

Vrije tijd 

• Redactie Meddo Magazine, tweemaandelijks periodiek van diverse (sport)verenigingen 

• Secretaris en pr-functionaris Jubileumcommissie van Sportclub Meddo 

• Auteur van jubileumboek Sportclub Meddo 

• Lid en pr-functionaris Autocrosscommissie van Sportclub Meddo 

 

Overige informatie: 

• Volledige naam: Gerrit Hendrik Marcel te Lindert 

• Postadres: Wheme 28, 7101 NT te Winterswijk 

• Geboren: 4 december 1970 te Winterswijik 

• Burgerlijke status: samenwonend 

• Karaktereigenschappen: georganiseerd, analytisch, creatief en groot inlevingsvermogen 

• Interesses: wetenschap, techniek, geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen en natuurlijk 

logistiek 

• Sport: fitness, mountainbiken en voetbal op recreatief niveau 

• Rijbewijs: ja 


