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CURRICULUM VITAE  
 

INGE JOSQUIN 
Geboortedatum / 25 – mei - 1988 
Geboorteplaats / Nuenen 
Telefoon / 0031 (0) 64 093 89 40 
Email / inge@bloc.nl 
Web / www.bloc.nl 
 
Inge (1988) studeerde Media en Entertainment Management aan de Hogeschool Inholland te 
Haarlem. Tijdens haar minor in Long Beach, Californië, wist ze dat een carrière in de media haar doel 
was. Zij startte haar droombaan bij het tv-programma ‘Lingo’ en werkte daarna voor veel verschillende 
productiebedrijven en netwerken/zenders. Ze heeft veel verschillende soorten tv-programma’s 
gemaakt: studio-, reis- en reality programma’s. De programma’s werden uitgezonden op YouTube en 
van NPO1 tot en met RTL. De laatste 1,5 jaar heeft Inge bij BNNVARA gewerkt aan een aantal 
grote studioproducties zoals ‘De Nationale Reistest’, ‘Na Het Nieuws’, en ‘De S.P.E.L.Show’. Maar 
het is tijd voor een carrière switch. Zij wil een nieuw perspectief aandragen bij BLOC met haar media 
achtergrond.  
 
Inge is gewend om in een snelle en dynamische omgeving te werken.  Met haar positieve houding en 
gestructureerde manier van werken, heeft zij controle over de projecten en ontgaat haar geen enkel 
detail. Met een kritisch oog, helpt ze waar ze kan en kan zij anderen enthousiasmeren. Met haar ‘out 
of the box’ ideeën maakt zij het onmogelijk mogelijk. Haar motto is: ‘Er is altijd een plan B.’ 
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Werkervaring 
2021 – now  Project Strategist 

BLOC - Next Generation Development 
 

2018 – 2020  Sr. Producer 
BNNVARA – Mediabedrijf dat tv-, radio- en online shows voor de Publieke 
Omroep creëert en produceert. 

 
2013 – 2018  Producer / Redacteur 

RTL Nederland, Endemol Shine, IDTV, Zodiak, Vincent TV Producties.  
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Opleiding, cursussen en talenkennis 
Opleiding 

2009 – 2014 Media en Entertainment Management, Hogeschool InHolland 
 
Talen   Nederlands, Engels 
 
 

Project uitgelicht 
2018   Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 

Competitie waarin opzoek werd gegaan naar nieuwe kinderambassadeurs voor de 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Dit werd online uitgezonden. 
 

 
 

 


