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Resumé 
Ik ben een ervaren communicatieprofessional met passie voor het vak. Het vertrekpunt van mijn activiteiten is 
altijd de (in- en externe) klant. Met veel enthousiasme en energie lever ik verrassende en impactvolle  
communicatieprojecten op die resulteren in het behalen van ambitieuze doelstellingen. Ik ben een netwerker 
en een verbinder en ik inspireer mijn omgeving graag om het beste uit zichzelf te halen en optimaal van 
elkaars talenten gebruik te maken. 

 
 
Werkervaring 

• Maart 2018-heden : Als zelfstandig communicatie adviseur werkzaam bij Rabobank Regio  
                                                                Den  bij Haag 
• maart 2017 – 2018               : Senior communicatie adviseur a.i. bij Pink Communicatie 
• maart 2011 – 2016  : Manager Marketing & Communicatie Rabobank Amerstreek 
• nov 2015 – mei 2016 : Projectmanager gemeente Oosterhout (gedetacheerd door Rabobank)   
• 2008 – 2011  : Manager Marketing & Communicatie Rabobank Altena 
• 1998 - 2008       : Adviseur Marketing & Communicatie Rabobank Tilburg                           
• 1987 – 1998  : Adviseur Marketingcommunicatie De Grenswisselkantoren  
• 1986 – 1987   : Accountmanager Pharmad reclameadviesbureau  

 

Opleidingen, cursussen en trainingen 
• LEAN Green Belt – Lean Consultancy Group (2016) 
• Masterclass Digital and Social Strategy - Tias (2015) 
• Business Engels - Camebridge instituut Rotterdam (2013) 
• Echt veranderen – Nijenrode Rabobank Management curriculum (2009-2010) 
• Eventmarketing - SRM Amsterdam (1990) 
• Reclame B - SRM Amsterdam (1988-1989) 
• Heao-communicatie - Fontys Hogeschool Eindhoven (1982-1986) 
• HAVO - Bisschop Bekkers College Eindhoven (1978-1982) 

Diverse bank en beroep gerelateerde cursussen en trainingen als Story telling, Adviesvaardigheden en 
Crisiscommunicatie. 

 

Competenties 
Resultaatgericht, creatief en verbinder. 

 

Interesses en meer 
Literatuur, films, muziek, koken, hardlopen, golf en reizen.  
Talenkennis: Nederlands uitmuntend. Goed in Engels en Duits en basiskennis Frans. 

 



 
 
Toelichting werkervaringen 
Zelfstandig communicatieadviseur bij Rabobank Regio Den Haag (Luijt en Duidelijk Communicatie) 

• Ik vervang voor een periode van zeven maanden de corporate communicatieadviseur.  Mijn 
werkzaamheden zijn o.a.: communicatie advies directie, budgetbewaking, interne communicatie, 
online/social media, persvoorlichting, sponsoring en donaties en organisatie brede events. 

Senior communicatie adviseur Pink Communicatie 
• Gedetacheerd door Pink om tijdelijke capaciteitsproblemen bij opdrachtgevers te verhelpen. 

Inzetbaar in de rol van adviseur, teamleider of projectmanager binnen het vakgebied communicatie. 
Manager en adviseur Marketing & Communicatie Rabobank 

• Het mede bepalen en sturing geven aan het jaarplan van de bank. Hierbij maak ik de vertaalslag van 
strategie naar communicatie inzet om de corporate en commerciële doelstellingen te behalen; 

• Budgetverantwoordelijk voor alle uitgaven op het gebied van lokale marketing en communicatie; 
• Het (laten) ontwikkelen van campagnes, communicatie-concepten en uitingen passend binnen het 

kader van Rabobank overall communicatie om zo bij te dragen aan de in- en externe branding; 
• Coöperatieve activiteiten zoals communicatie met ledenraad, ledenwerving en donatiebeleid; 
• Het bepalen en neerzetten van een passende in- en externe mediastrategie voor offline en online 

media (paid, owned and earned). Redactie en eindredactie van personeelsbladen en ledenbladen; 
• Begeleiden van interne verandertrajecten 
• Activatie van sponsorcontracten; 
• Perscontacten; 
• Schrijven van alle soorten in- en externe teksten; 
• Ontwikkeling en organisatie van events voor klanten en medewerkers; 
• Het bewaken van consistentie en effectiviteit van alle communicatie uitingen; 

Met als resultaat: 
• Pro actief advies en innoverende communicatie concepten met impact; 
• Een bank met een eigen identiteit in de lokale omgeving; 
• Groei van marktaandelen, imago en in- en externe klanttevredenheid. 

Marketingcommunicatie adviseur De Grenswisselkantoren  
• Opstellen en uitvoeren van intern- en marketingcommunicatiebeleid; 
• In samenwerking met reclamebureaus en andere toeleveranciers campagne voeren in print, op radio, 

tv en buitenmedia.  
• Organiseren van direct marketing en events voor de kantoren. 

Account manager Pharmad reclame adviesbureau  
• Begeleiden van marktonderzoek, klantcontact met een aantal farmaceutische accounts en het 

begeleiden van uitvoering van reclamecampagnes. 

 

Competenties 
Resultaatgericht: Hoewel ik een ‘doenker’ ben, ga ik pas in de actiemodus als ik weet wat er moet gebeuren en 
waarom het moet gebeuren. Alleen op basis van heldere doelstellingen en een gestructureerde aanpak leiden 
plannen tot resultaat. Ik ben aanhanger van de LEAN en PDCA-methodiek. 

Creatief: Mijn directe collega’s, maar ook mijn interne opdrachtgevers, sparren graag met mij omdat ik 
bewezen heb ‘out of the box’ te kunnen denken en gedreven ben om tot een gedurfde en dus opvallende 
aanpak te komen die leidt tot impactvolle communicatie. 

Verbinder: Ik ben een teambuilder, teamspeler en een bruggenbouwer. Als dienstverlener aan mijn interne 
klanten ben ik ‘partner in business’. Directie en Raad van Commissarissen leg ik verantwoordelijkheid af. Ik ben 
organisatie- en relatiesensitief, netwerken met stakeholders/klanten/collega’s is voor mij geen werk maar 
plezier. Mijn omgeving ziet mij als inlevend, spontaan en eerlijk waardoor ik gemakkelijk contact leg. 


