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Interim communicatieadvies
Projectcommunicatie
Evenementenorganisatie
Nieuwe media

Ik heb ruim 18 jaar ervaring in communicatie bij overheden en
bedrijfsleven met het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen,
strategische advisering, mediabeleid, perswoordvoering,
omgevingscommunicatie, ontwikkelen van middelen als drukwerk,
websites, beurzen en evenementen, schrijven en eindredactie van
nieuwsbrieven, drukwerkteksten en webcontent.
Belangrijke uitgangspunten in communicatie zijn voor mij inspiratie,
eigenheid, keuzes durven maken, willen leren.
Opleiding
2005

Strategische communicatieadviseur C, Van der Hilst

1995-2004 Diverse cursussen, interne opleidingen en congressen:

1995

•

Interviewtechnieken

•

Projectmatig werken

•

Adviesvaardigheden

•

Succesvol persbeleid

•

Intervisie

Nima B

1986-1990 Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer,
richting PR en voorlichting
Werkervaring (vanaf 2000 als zelfstandig adviseur)
2010

Rijkswaterstaat Waterdienst en IJsselmeergebied
•

Communicatieadvies voor de interne samenhang in de bijdrage van
Rijkswaterstaat aan het Deltaprogramma.

•

Begeleiden productie Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen.

•
2009

Communicatieadvies bij de sanering van het westelijk deel van het Ketelmeer.

Waterlandziekenhuis (juli – december)
•

Intern communicatieplan als ondersteuning voor de waarborging van de
continuïteit van zorgverlening bij grieppandemie.

•

Organiseren interactieve bijeenkomsten en inzet andere middelen om de
zorgmedewerkers te overtuigen van noodzaak tot vaccinatie.

•

Eindredactie relatieblad Waterstand.

2008-2009 Stadgenoot, woningcorporatie
•

Opzet nieuw intranet na fusie.

•

Coördinatie multimediale campagne introductie nieuwe naam gefuseerde
corporaties.

•

Gebiedscommunicatie voor de “krachtwijken” Amsterdam Noord en
Transvaalbuurt.

•

Projectcommunicatie.

2007-2008 Politie Utrecht
•

Managen communicatie op niveau verzorgingsgebied (6 politiekorpsen in
Midden Nederland) van twee grote verandertrajecten: de invoering van de
basisvoorziening handhaving en de basisvoorziening opsporing. Afstemmen
met projectmanagers, bestuur, inhoudelijk betrokkenen werkgroep en
communicatieadviseurs van de 6 korpsen. Uitzetten communicatiestrategie en
organiseren van een symposium voor alle betrokkenen (circa 150 man).

•

Communicatieaanpak reorganisatie van de politie in de stad Utrecht.

2006-2007 Wegener dagbladen BV
•

Communicatie naar adverteerders, bij overgang naar tabloid. Opzet en
productiebegeleiding brochuremateriaal, website voor adverteerders en
verkoopmap.

•

Doorontwikkeling website voor adverteerders, inclusief de opzet van een
advertentiecalculator, zie www.wegener-dagbladen.nl.

2006

2006

Waterlandziekenhuis Purmerend (mei – juli)
•

Vervanging hoofd communicatie.

•

Coördinatie diverse evenementen in het kader van opening nieuwbouw.

•

Communicatieadvies op projecten.

Dart Design (januari - april)
•

2005

Accountmanagement jaarverslag Nuon.

Agis zorgverzekeringen
•

Persvoorlichting.

•

Projectcommunicatie afdeling zorg. Onder andere opzetten van digitale
nieuwsbrieven.

2004-2005 Gemeente Huizen
•

Eindredactie internet en gemeentelijke informatiepagina.

•

Ontwikkeling digitale dienstverlening.

2002-2004 Provincie Noord-Holland
•

Persvoorlichting.

•

Voorbereiden van openbare optredens van de Gedeputeerde Economie.

•

Communicatieadvies op projecten.

2000-2003 Rijkswaterstaat Noord-Holland
•

Advisering op infrastructurele projecten.

•

Communicatieplan voor planontwikkeling rijksweg A4.

•

Communicatieplan voor planontwikkeling CRAAG: rijksweg A1 en A6.

•

Ontwikkelen websites en nieuwe media ten behoeve van interne communicatie,
begeleiden drukwerkproducties, organiseren informatiebijeenkomsten, schrijven
nieuwsbrieven.

1999-2000 Ministerie V&W, Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post
•

In- en externe communicatie bij millenniumovergang, waaronder reactivering
van het noodnet.

1999

Recreatie & Toerisme
•

1995-1999

Redactie voor het blad Recreatie & Toerisme.

Nederlands Bureau voor Toerisme
•

Projectleider voor de kantoren Scandinavië, Frankrijk, Polen en Tsjechië.

•

Aansturing en ondersteuning van kantoren en medewerkers in deze landen,
opstellen van marketingplannen, coördineren communicatie-uitingen zoals
drukwerk, persontvangsten, handelsmissies en beursdeelnames.

1991-1995 Nederlands Bureau voor Toerisme
•

Projectleider productontwikkeling.

•

Organisatie van landelijk evenement Open Dag Waterrecreatie, 10 tot 12
locaties in Nederland.

•

Productie TV-programma ‘1000 kilometer voor de boeg’ met Aad van den
Heuvel.

•

Ontwikkeling Waterrecreatiekaart.

•

Behandeling subsidieaanvragen in het kader van communicatieve samenwerking
midden- en kleinbedrijf.

