
 

 

WENSLY LUCIANO 
FRANCISCO 
MOTIVATIE 

Persvrijheid moeten we niet alleen in Nederland waarborgen maar over de hele wereld. Inclusiviteit 

binnen de journalistiek is niet iets voor de toekomst maar van nu. 

Als bestuurslid van de NVJ wil ik me voornamelijk gaan focussen op deze twee onderwerpen. Namelijk 

ervoor zorgen dat journalisten overal, naar behoren betaald, hun werk kunnen doen en dat het nieuws 

voor iedereen toegankelijk is. Dit betekent dat ik me ga inzetten voor meer diversiteit op de werkplek 

en dat journalisten objectief verslag kunnen doen van een situatie. Door mijn ervaringen als militair in 

het buitenland weet ik hoe belangrijk persvrijheid is. 

Al veel langer wordt er gezegd dat we de journalistiek inclusiever gaan maken, Daar wil ik actief mee 

aan de slag. Mijn motto is ‘get them while they’re young’. Met meetings en inspiratiesessies wil ik de 

jeugd klaarstomen en informeren waarom de journalistiek belangrijk is en waarom een diversiteit in de 

journalistiek onmisbaar is.   

Dus als bestuurslid wil ik me niet alleen bezighouden met vergaderwerk, maar ook actief bezig zijn met 

het belang van de journalistiek verspreiden in tijden van fake news. 

WERKERVARING 

 

KRO-NCRV 

Eindredacteur/Regisseur/Creative Journalistieke kernredactie|2016 - Heden 

 Bij de KRO-NCRV ontwikkel ik documentaire series en specials voor de journalistieke afdeling. Als 

eindredacteur was ik verantwoordelijk voor de web only afdeling en heb ik de documentaire Hiphop 

NL geregisseerd. 

 

BNN-VARA 

Redacteur/Regisseur 2009 – 2016 

 Als vrijwilliger begon ik mijn carrière op de redactie van Pauw & Witteman bij BNN-VARA. Om daarna 

bij Kassa als redacteur te werken en Zembla als researcher. De documentaireserie Bandidos was 

mijn eerste grote documentaire waarbij ik als regisseur en anchor heb gefungeerd. 
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NTR 

Regisseur 2008 – 2009 

 Bij de NTR heb ik als beginnende regisseur gewerkt voor Vals Plat en heb ik de documentaire serie 

Zonen Zonder vaders bedacht, ontwikkeld en als anchor gefungeerd. 

 

Ministerie van Defensie 

Korporaal 1999-2013 

 13 jaar heb ik met veel plezier gediend bij de Ministerie van Defensie. Hier heb ik discipline 

aangeleerd en doorzettingsvermogen leren opbouwen. Ook ben ik o.a. naar Bosnië uitgezonden 

geweest.  

 

(Defensie heeft mij vrijstelling gegeven om op redacties te werken en ervaring op te doen voor na mijn 

diensttijd. Hierdoor kruisen mijn dienstjaren en journalistieke carrière elkaar). 

PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN 

 In 2018 winnaar INC-Award voor het KRO-NCRV-programma No Limits Network. 

 In 2014 genomineerd voor de Pearls Of The Dutch Caribbean award. 

 In 2013 Emmy Award-inzending voor Zembla Stikken in het Paradijs. 

 In 2012 Bronzenmedaille voor 12.5 jaar trouwe dienst bij het Ministerie van Defensie. 


