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OPLEIDINGEN

WORKSHOPS

2011

Online en social media leergang (EOS)

2014

Masterclass overtuigen

2001

Leergang communicatieadviseur (NIPO)

2012

De geheimen van subsidiemanagement in de zorg

2000

NIMA B (IPD)

2011

Interne communicatie bij complexe vraagstukken

’90-’96 HEAO Communicatie (Hogeschool Utrecht)

2009

Presentatie en Debattraining

’83-’90 VWO (Scholengemeenschap St. Ursula)

2003

Realisatie strategisch communicatiebeleid

2002

Mediatraining beleidsmatige woordvoering

1999

Situationeel Leiderschap en ‘Train de trainer’

WERKERVARING
SEPTEMBER 2012 – HEDEN, PUBLIC AFFAIRS MANAGER KWF KANKERBESTRIJDING
Opzetten, professionaliseren en uitbouwen van de afdeling public affairs (beleidbeïnvloeding, belangenbehartiging en
lobby). Verantwoordelijk voor bijbehorende strategie, management en gedeeltelijke uitvoering. Aansturing functioneel
team, coaching en advisering van directie en MT. Tevens verantwoordelijk voor stakeholder- en relatiemanagement,
corporate events. lid van de werkgroep dure Medicijnen in opdracht van Minister Schippers met onder andere Prof. Koos
van der Hoeven, Wouter Bos, Ab Klink, Wim Martens, Henk Jan van Guchelen, Leven met Kankerbeweging. Tevens ben ik
voor deze werkgroep linking-pin naar, en begeleider van de patiënten-klankbordgroep van KWF.
FEBRUARI 2006 – DECEMBER 2014, EIGENAAR BUITEN DE LIJNEN, BUREAU VOOR ORGANISATIE, STRATEGIE EN COMMUNICATIE

Werkzaamheden (zie ook www.buitendelijnen.nl)

- (Interim) management - Public affairs, belangenbehartiging en lobby - Gespreksleiding/dagvoorzitter
- Conflicthantering/Coaching – Strategische advisering – Communicatie advies
- (Her)positionering van organisaties of producten- Conceptontwikkeling en campagnes
- Mediarelaties, PR en Woordvoering

Specialismen
Strategisch advies/lobby, beleidbeïnvloeding, management, bruggenbouwer, netwerken, samenwerken, goed in het
vertalen van strategische processen naar de praktijk en van beleid naar politiek en vice versa, resultaatgericht en down
to earth, coachen en conflicthantering.

Opdrachtgevers
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Fietsersbond, NISB, Gemeente Maarssen, Stichting Rhijnhuysen
(samenwerkingsverband van zorginstellingen in Utrecht), Milieufederatie Zuid-Holland,
Regionaal Milieuoverleg Amstelland Meerlanden en Schoeman Makelaars.

Samenwerkingsverband

Strategisch adviseur bij ZORGvuldigcommuniceren. Opgericht in samenwerking met twee andere ondernemers (Monique

Cooijman – Ontwikkelcoach en Eveline Sissing – Communicatieadviseur). Onze missie is het verbeteren van organisatieen communicatieprocessen in de Zorg, door de principes ‘kracht van aandacht’,’gevolgdenken’ en ‘kennisdelen’ te

implementeren. Doelstelling: efficiëntere organisaties die met dezelfde middelen meer werk kunnen verzetten en zo
betere zorg aan patiënten kunnen bieden. In 2014 hebben we volgens dit concept een communicatie-verbetertraject bij
de maatschap chirurgie van Ziekenhuis Bernhoven gedaan.
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OKTOBER 2005 – DECEMBER 2005, COMMUNICATIEADVISEUR ‘UTRECHT VERNIEUWT’
De Utrechtse Opgave (DUO) is een in 2001 gesloten overeenkomst tussen de gemeente en woningcorporaties om in de
periode tot 2015 een kwart van het Utrechtse corporatiebezit ingrijpend te renoveren dan wel te vernieuwen.
−
−
−

Initiëren en faciliteren van de communicatie op project- en wijkniveau;
Organiseren van bewonersbijeenkomsten (luisteren, informeren en creëren van draagvlak);
Interne communicatie over het programma.

MAART 2002 – MEI 2005, HOOFD COMMUNICATIE/WOORDVOERDER GEMEENTE UTRECHT (AFDELING BRANDWEER)
−

Ontwikkelen en aansturing van de afdeling Communicatie en voorlichtingspiket (6 personen);

−
−
−
−
−
−

Woordvoerder: zowel beleidsmatig als bij incidenten en rampen;
Verantwoordelijk voor in- en externe communicatie;
Opstellen en eindverantwoordelijk voor jaarverslagen;
Adviseur en speechschrijver voor commandant en burgemeester;
Communicatieve begeleiding van de organisatieverandering;
Trainen en coördineren van voorlichters op het gebied van mediavoorlichting.

MAART 2001 – MAART 2002, COMMUNICATIEADVISEUR BIKKER (BUREAU VOOR GEÏNTEGREERDE COMMUNICATIE)
−

Opstellen communicatieplannen op het gebied van PR, interne communicatie, reputatiemanagement en
marketingcommunicatie;

−
−
−

Geven van workshops crisiscommunicatie
Schrijven van productteksten en persberichten;
Organiseren van persbijeenkomsten en evenementen.

JANUARI 1999 – MAART 2001, ORGANISATIEADVISEUR EN INTERIM MANAGER NAVTEQ EUROPE – AFDELING HUMAN RESOURCES
−

Interim manager Afdeling Operations Benelux (25 personen) in samenwerking met de Operations manager;

−
−
−

Ontwikkeling van coachingstrajecten;
Adviseur Human Resources, Midden- en Noord Europa;
Ontwerper en projectleider trainingsprocedure alsmede de internationale implementatie in Europa en NoordAmerika;
Projectmedewerker verandermanagementteam Europa.

−

OKTOBER 1997 – JANUARI 1999, TEAMLEIDER SUPPORTTEAM NAVTEQ BENELUX – AFDELING OPERATIONS
−

Verantwoordelijk voor administratie en fleetmanagement door aansturing van secretariële medewerkers (2
personen);

−

Verantwoordelijk voor HR;

−
−
−

Ontwikkelen en uitvoeren van interne communicatie;
Projectmedewerker structuurverandering Operations Benelux;
Ontwikkeling en implementatie trainingsprocedure in Europa.

NOVEMBER 1996 – JULI 1997, STAFMEDEWERKER COMMUNICATIE – GEMEENTE CULEMBORG
−

Tekst en eindredactie kabelkrantpagina van de gemeente;

−
−

Tekst en ontwikkeling van de gemeentegids en verschillende gemeentefolders;
Persberichten en perscontacten.

OVERIGE INFORMATIE
Geboortedatum: 10 april 1971
Burgerlijke staat: Getrouwd, 2 dochters en 1 zoon
Talen:
Nederlands en Engels vloeiend, Frans en Duits basis tot redelijk
Interesses:
Tennis, zwemmen, lezen, uiteten, vrijwilligerswerk
Passie:
Het verbeteren van communicatie naar en met patiënten
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