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PROFIEL 

Ik ben goed op mijn plaats in een werkomgeving met een gezonde hectiek. Opereer graag als spil 

waarbij ik betrokkenen op relevante momenten informeer. Zorg er ook voor dat betrokkenen inzicht 

hebben in het project, de kritische paden en ieders rol. Een heldere planning en afgestemd doel zijn 

mijn het vertrekpunt. Ik deins niet terug voor het onbekende, ga zelfstandig aan de slag: professioneel 

en servicegericht.    

 

 

FREELANCE OPDRACHTEN 

Juli 2018 – mei 2020: communicatie-adviseur Wooncompagnie 

Door tijdelijke onderbezetting hebben we de manier van werken binnen de afdeling anders 

georganiseerd: meer structuur aangebracht in de (communicatie)processen en de rol van de 

communicatieadviseur aangescherpt. Communicatie denkt en werkt nu mee daar waar we toegevoegde 

waarde kunnen bieden. En natuurlijk ook gewerkt aan concrete projecten. Zoals bijvoorbeeld een groot 

nieuwbouwproject in Volendam waarbij Wooncompagnie nauw samenwerkt met twee andere partijen en 

de gemeente en een bijzonder woonconcept in de gemeente Winkel. En natuurlijk de mooie actie 

#ikwileenhuis in het najaar 2019. 

 

Juni 2017 – augustus 2017 en December 2017 – juni 2018: projectmanager Heldergroen 

Een herpositionering, huisstijl, website of een complete campagne; daar kunnen bedrijven voor 

aankloppen bij Heldergroen. En ik heb aan veel van dit soort projecten keihard gewerkt: de 

totstandkoming van een slimme én praktische communicatie aanpak voor De Hartenkamp Groep. Vanaf 

intake, offerte tot en met uitvoering en overdracht aan het communicatieteam zodat ze zelf middelen 

kunnen vormgeven. Ook heel leuk om te toen: het regelen van de fotoshoot van medewerkers en 

bewoners voor de personeelswervingscampagne. Ook druk met het aansturen van opmaak van 

mailingbrieven en coördinatie met de verzender van alle briefvarianten van een grote, groene 

Nederlandse bank. Altijd eerste aanspreekpunt voor klant, leveranciers en interne creatieve team. Ook 

bij de ontwikkeling van sprankelende, verrassende huisstijlen inclusief website ontwerp voor 

verschillende opdrachtgevers. 

 

November 2016 – Juni 2017: projectmanager LEOXX 

LEOXX is leverancier van kwalitatief hoogstaande vloerbekleding voor de zakelijke markt. En had een 

nieuw kleurenpallet vastgesteld voor hun eigen lijn vloerbedekking. Dat heeft veel consequenties. Ik 

zorgde ervoor dat de vloerbedekking met patronen van LEOXX opnieuw werden ingekleurd door 

ontwerpers, stemde de omkleuring af met de leverancier in Duitsland zodat alles op de juiste wijze 

wordt geproduceerd. Op basis van mijn briefing zijn artist’s impressions uitgewerkt voor de brochure 

en website. En ging het vormgevingsbureau aan de slag met tekst en vormgeving voor de brochures. 

 

December 2016 – februari 2017: projectmanager BBK/Door Vriendschap Sterker 

Lekker productiedraaien: ik heb gewerkt aan een groot project voor de Werkweek van Team Aanpak 

Jeugdwerkloosheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze werkweek werden 

in het land diverse activiteiten georganiseerd om jongeren en werkgevers aan elkaar te koppelen. Ik 

http://www.friesevlaak.nl/
https://www.wooncompagnie.nl/nieuwbouwprojecten/nieuwbouwprojecten/projecten-in-ontwikkeling/winkelmadepark/
http://www.wooncrisis.nl/
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zorgde ervoor dat de middelen uit de toolkit voor elke regiovestiging werden ontwikkeld, coordineerde 

de fotoshoot van 4 voorbeeldjongeren en hun werkgever, regelde de uitwerking diverse regiologo’s 

inclusief regioposters en levensgrote cut outs van een jongere en werkgever die op alle locaties werden 

ingezet. Afstemming indeling actiewebsite met hun webredacteur, incl. aanleveren grafische items. 

 

Januari 2016-november 2016: projectmanager Bite, Haarlem  

Projectmanager voor één klant: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). NBTC richt 

zich op meeting professionals. Met als doel Nederland op de kaart te zetten als de ideale locatie voor 

grote –internationale- congressen of events. Bite bedacht het concept Mr. Holland waarvan elk jaar een 

nieuwe ‘spin off’ wordt gemaakt, met een ludieke beursactie en bijbehorende middelen. Ik regelde 

vanuit huis de uitvoering (vormgeving, tekst, drukwerk) van alle ideeën en middelen.  

 

Juli 2016 – augustus 2016: projectmanager Heldergroen, Haarlem 

Inspringen in de vakantieperiode. Projectmanagers bij Heldergroen zijn de spil; sturen creatief team 

aan, brengen kosten in kaart, stellen planningen op. En adviseren gevraagd en ongevraagd over de 

communicatiemiddelen. Onder andere aan de slag met een fondsenwervende brochure van Simavi, 

ontwerp en bouw van een website voor een duurzaam kledingmerk en middelbare school, folder- en 

formulieraanpassingen voor Triodosbank. 4 dagen per week. www.heldergroen.nl 

 

Mei 2015 – december 2015 – communicatieadviseur Parteon, Wormerveer 

Ik was vanuit communicatie betrokken bij impactvolle onderhouds-/renovatieprojecten waarbij 

bewoners en omwonenden op passende wijze geïnformeerd worden over onderhoudswerkzaamheden 

aan hun woning of gebouw. Trots ben ik ook op mijn communicatie aanpak en uitvoering daarvan voor 

nieuwe bewoners en omwonenden van het pand Durghorst in Krommenie. Hierin zijn twee specifieke 

doelgroepen gehuisvest: jongeren binnen het project ‘Kamers met Kansen’ en mensen die door 

omstandigheden voor maximaal twee jaar woonruimte nodig hebben. 3 tot 4 dagen per week.  

 

Eerdere opdrachten en dienstverbanden vindt u terug op mijn linkedinprofiel: 

https://nl.linkedin.com/in/gwenoud 

 

 

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN 

- workshops factor C (2018, 2019) 

- div. social media workshops (2014, 2015) 

- PR-B: SRM (1999) 

- Marketing- en communicatiemedewerker: SRM (1997) 

- Diverse twee-/driedaagse trainingen: van Dalsum en Schouten (1996) 

- Marketing & Sales workshop: NIMA (1995) 

- NIMA-A (1993) 

- Management assistente: Schoevers Opleidingen, Amsterdam (1993) 

 

PRIVÉ 

Vanwege onze opgroeiende jongens verruilden wij in 2010 Amsterdam voor Oostzaan. Vanuit daar 

trekken we er regelmatig op uit: de natuur in of richting horeca. Ik spreek graag af met vrienden, hou 

van lachen en het vieren van mijlpalen. 

http://www.heldergroen.nl/
https://nl.linkedin.com/in/gwenoud

