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Mijn profiel en expertise in het kort
Als communicatieprofessional zorg ik dat organisaties, hun drijfveren en hun toegevoegde waarde
zichtbaar zijn in de wereld waarin zij acteren. Met communicatie verduidelijk ik onderwerpen en
standpunten, maak deze betekenisvol en draag ze uit, zodat ze gevonden worden en steun krijgen. Ik
stimuleer interactie met belanghebbenden, zodat zij zich gehoord voelen. Met als resultaat dat de
kwaliteit van organisaties en hun dienstverlening in hun omgeving gezien en (positief) gewaardeerd
wordt.
Mijn focus is beleidscommunicatie en het realiseren van verandering en innovatie via heldere en
doeltreffende communicatie en nauwe samenwerking met belanghebbenden en partners.
Mijn communicatiebijdrage aan het realiseren van organisatie- en beleidsdoelstellingen is:
• Een heldere structuur aanbrengen in onderwerpen en (maatschappelijke) vraagstukken.
• Formuleren en implementeren van communicatiestrategieën, een concept ontwikkelen.
• Het in positie brengen van organisaties, met aansprekende boodschappen.
• Het stimuleren van interactie met belanghebbenden en steun verwerven.
• Rust en vertrouwen creëren en brengen in een omgeving die verandert.
• Het stimuleren van gedragsverandering van consumenten.
Wat kan ik betekenen:
• Signaleren en duiden van relevante ontwikkelingen, de kern zoeken, vinden, opschrijven, met
ondersteunend beeld. Gevoel creëren rond een boodschap. Zorgen dat de inhoud gevonden
wordt.
• Duidelijk en begrijpelijk uitleggen van organisatieprofiel, koers, beleid en beleidskeuzes.
• Structuur en samenhang aanbrengen in doelen, doelgroepen, informatie(behoefte), het
‘waarom’ (nu), boodschappen, toonzetting, informatiekanalen & communicatiemiddelen,
timing.
• Mensen betrekken, laten meedenken, in beweging brengen en meekrijgen; focus creëren,
verwachtingen managen.
• Veranderprocessen duidelijk uitleggen, en zo vragen beantwoorden.
• Coördineren van contacten met bureaus (websitebouwers, grafisch vormgevers, e.d.).
De rollen die ik vaak vervul, zijn: strategisch communicatie- en beleidsadviseur, klankbord voor
(senior) management en/of coördinator van contacten en (vak)specialisten (in- en extern).
Ik werk voor branche-, keten-, netwerk- en beroepsorganisaties; bedrijven; maatschappelijke
organisaties; rijksoverheid, gemeenten en (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden.
Sectoren en onderwerpen waar ik veel ervaring mee heb, zijn onder meer: papier- en kartonsector;
metaalsector; glasindustrie; zorgsector; circulaire economie en duurzaamheid; werk, inkomen en reintegratie, zorg en ondersteuning; logistiek en transport.
Informatie over opdrachten en resultaten vind je op mijn website mrstratego.nl. En uiteraard heb ik
mijn CV beschikbaar.
Ik ben beschikbaar voor zowel tijdelijke als vaste opdrachten en posities.

