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PROFIEL
Strategisch en senior communicatieadviseur en interim communicatie manager. Ruime
ervaring met politiek-bestuurlijke processen en complexe vraagstukken binnen het publieke
domein. Sparringpartner van zowel bestuur als organisatie. Als teamplayer en netwerker zowel
binnen als buiten de organisatie sterk in het verbinden van mensen. Werkt voor overheid en
organisaties met maatschappelijke belangen. Zelfstandig ondernemer.

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN EN BESCHIKBAARHEID
Afgelopen periode heb ik gewerkt aan uiteenlopende communicatieopdrachten. Het grootste
deel was op inhuurbasis als kwartiermaker Communicatie en senior communicatie adviseur
voor de gemeente Eijsden-Margraten. Daarnaast ben ik voor het Vista College (voorheen
Arcus) eindexamenassessor en deed ik voor de Limburgse Monumentenstichting de
eindredactie beeld en tekst voor een monumentenboek. Momenteel werk ik op inhuurbasis
voor het Veiligheidshuis Parkstad plus het samenwerkingsverband Zuid-Limburgse
Veiligheidshuizen. Focus is interne en externe communicatie plus positionering. Ik ben
beschikbaar voor een interim opdracht van max 28 uur/week.

WWW EN SOCIAL MEDIA
Ik werk voor opdrachtgevers en mijn eigen bedrijf veel met digitale communicatiemiddelen
zoals internet, Linkedin, Facebook, Instagram, Youtube, web-based nieuwsbrieven en video
overlegplatforms. Ik heb gewerkt met meerdere web cms-en, recentelijk met Sitebox, Foleon
en Wordpress.

WERKERVARING
Mei-heden
2020

Senior communicatie adviseur, Samenwerkingsverband Zuid Limburgse
Veiligheidshuizen (inhuur)
Adviseren over de positionering en in- en externe communicatie
positionering van het nieuwe samenwerkingsverband ‘in oprichting’.

Jan- heden
2020

Juni-nov
2019

Senior communicatie adviseur, Veiligheidshuis Parkstad (inhuur)
Adviseren over communicatie en positionering, opstellen communicatie- en
marketingplan, productie Jaarverslag en een nieuwe communicatielijn.

Senior communicatie adviseur, gemeente Eijsden-Margraten (inhuur)
Coördineren communicatie 75Liberation (bevrijdingsjubileum 75 jaar
bevrijding) ism gemeente Maastricht en provincie Limburg. Opstellen
campagneplan met participatie als rode draad, bestuursadvisering,
uitvoering plannen, perswoordvoering.

Mrt 2018Juli 2019

Kwartiermaker communicatie, gemeente Eijsden-Margraten (inhuur)

Jan-

Senior communicatie adviseur, gemeente Schinnen (inhuur)

dec 2018

Communicatie- en bestuursadvisering, perscommunicatie en woordvoering
voor twee wethouders in de domeinen ‘wonen en ruimtelijk
investeringsprogramma en duurzaamheid’, ontwikkeling nieuwe uitgaves en
eindredactie van gemeentelijke uitgaves en digitale nieuwsbrieven en
modereren informatieavonden duurzaamheid, bouwprojecten en
Omgevingswet.

April – dec

Diverse opdrachten (inhuur)

2017

Professionaliseren communicatie dmv opstellen nieuw communicatiebeleid,
functieprofielen en werkwijzes uitschrijven, samenstellen nieuw team met
externe selectie en nieuwe corporate werkprocessen introduceren.

•

vormgeven en voorzitten werksessies raadscommissie Ruimte /
gemeente Roermond

•

analyseren imago en adviseren communicatie & marketing /
Cultuurwerkplaats Zeezicht Heerlen

•

organiseren en modereren van netwerkbijeenkomsten en adviseren
over communicatie / Stichting Duurcoop Limburg

Juli 2016 –

Senior communicatieadviseur, Waterschap Limburg (inhuur)

april 2017

Opstellen van strategische communicatieplannen voor nieuwbouw
dijkversterkingsprojecten, publiekscommunicatie uitwerken in plannen van
aanpak en zorgen voor uitvoering, advisering bestuur, organiseren

interactieve informatiebijeenkomsten, perscommunicatie en woordvoering.

Juli 2016

2014 – 2016

Start eigen bedrijf Frans van Neer Communicatie

Senior adviseur communicatie en participatie, IBA Parkstad (parttime)
Opstellen communicatie- en participatieplannen, advisering directie,
perscommunicatie, organiseren en leiden van netwerkbijeenkomsten.

2014-2016

2008 - 2014

Strategisch projectadviseur, gemeente Heerlen (parttime)
Coördineren van diverse projectopdrachten: omgevings- en
netwerkmanagement Serious Request, strategische communicatieanalyse
reorganisatie concern en communicatie grote nieuwbouwprojecten.

Afdelingshoofd Communicatie & Participatie,
gemeente Heerlen
Functioneel en inhoudelijk managen communicatieadviseurs &
buurtregisseurs (24 medewerkers), strategisch communicatieadviseur en
woordvoerder burgemeester plus college B&W en manager
crisiscommunicatie.

2002 - 2008

Manager afdeling Communicatie, Rijkswaterstaat Maaswerken
Functioneel en inhoudelijk managen team gespecialiseerde
communicatieadviseurs (7 medewerkers), adviseur directie, ontwikkelen
van strategisch communicatie- en persbeleid en vertaling naar operationele
uitvoering, afstemming landelijk communicatiebeleid RWS en
relatiemanagement met stakeholders.

2001 - 2002

Senior communicatieadviseur, Provincie Limburg
Strategische communicatieadvisering voor twee gedeputeerden en daaraan
gekoppelde beleidsafdelingen, opstellen communicatieplannen,
woordvoering en media-analyse.

1998 - 2001

Coördinator communicatie, gemeente Stein
Coördineren team (4 medewerkers), opstellen plannen
publiekscommunicatie, woordvoering bestuur en organisatie, organiseren
informatiebijeenkomsten, eindredactie communicatiemiddelen en
ontwikkelen huisstijl en nieuwe website.

1992 - 1998

Communicatieadviseur, gemeente Nuth (parttime)

Perscommunicatie en woordvoering college B&W, adviseren burgemeester,
coördineren van interactieve beleidsvorming en produceren
communicatiemiddelen incl huisstijl.

1990 - 1998

Publieksvoorlichter, gemeente Heerlen (parttime)
Publiekscommunicatie en exposities ontwikkelen.

1989 - 1992

Expositievormgever, Streekgewest OZL Natuur Historisch Museum Leiden
Exposities ontwikkelen en bouwen.

OPLEIDINGEN

2018

Effectief inzetten van social media, oa opleiding “zwarte band Facebook”

2015

Workshops ‘Omgevingsmanagement’ en ‘Participatie’

2013

Masterclass ‘Strategisch communicatiebeleid’ door Betteke van Ruler

2002-2013

Diverse trainingen en workshops op het gebied van (digitale) communicatie

2009-2011

Training management crisiscommunicatie

2003-2006

Diverse trainingen op het gebied van projectmanagement

2001-2004

Diverse trainingen op het gebied van crisiscommunicatie

1997-1998

Overheidscommunicatie-C, SRM/VVO Amsterdam

1981-1987

HBO Lerarenopleiding, Hogere Katholieke Leergangen Sittard (HKLS)

1975-1981

HAVO, Romboutscollege Brunssum

VRIJE TIJD
In mijn vrije tijd besteed ik mijn aandacht aan uiteenlopende zaken. Ik vervul enkele
bestuursfuncties waarbij werken aan de uitvoering van communicatie mij boeit:
•
•

Voorzitter van de Marketingcommissie van Stichting Sjpass+Cultuur in Heerlen, de
organisator van een groot carnavalsevenement ‘Oad op Nuj’ in Heerlen met gemiddeld
6.000 bezoekers;
Lid van de Programmaraad van het Communicatie Netwerk Limburg (CNL).

Mijn hobby’s zijn: reizen, motorrijden en fotografie. Geïnspireerd door mijn werk ben ik een
actieve volger van nieuwsplatforms en -media

