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Profiel 

Energieke, creatieve geest die lef en gezond verstand in de juiste dosis combineert. Als jurist dacht ik 

al buiten de kaders, als communicatie-expert werd dat mijn vak. Ik studeerde af op de stelling dat 

extreem-rechts met recht verboden kon worden en werd daarmee onderwerp van een mediahype. Ik 

ging tijdschriften maken, kreeg 25.000 mensen aan het hardlopen met Start to Run van Nike en werd 

hoofdredacteur van het personeelsblad van Rabobank Nederland. Als Jurist in communicatie help ik 

juristen zichzelf beter te verkopen, door mijn juridische achtergrond te koppelen aan mijn jarenlange 

ervaring als communicatieadviseur.  

 

Werkervaring 

Juli 2012-heden: Jurist in communicatie, communicatieadvies voor juristen 

- Interact Law: new business, marketing en communicatie voor international 

referral netwerk in advocatuur.  

- Advocatenblad: auteur van maandelijks wandelinterview met vernieuwende 

advocaat en artikelen over marketing, communicatie, publiceren voor advocaten. 

- Advocatie.nl: correspondent business 

- Rabobank Nederland: landelijke campagne voor drie vakbonden voor meer 

zichtbaarheid en meer leden. 

- Baker & McKenzie: workshops bloggen voor advocaten. 

- VVAA: trainingen Publiceren voor professionals / eindredacteur voor juristen. 

- DAS Rechtsbijstand: trainingen Publiceren voor professionals / hoofdredacteur 

personeelsblad / adviseur voor in- en externe communicatie-vraagstukken. 

- Fruytier Lawyers in Business: schrijfcoach advocaten  

 



2006-2012:  Projectmanager interne communicatie en hoofdredacteur personeelsblad 

Rabobank Nederland 

- Redactie RaboNieuws (intranet), voortrekkersrol op Yammer, verantwoordelijk 

voor interne themacampagnes en (online) medewerkerscommunicatie 

- Digitale magazines (specials) voor interne campagnes 

- Project: Nieuwe formule en restyling personeelsblad.  

 

2000-2006 Projectredacteur Scripta Media 

 Ontwikkeling, productie, hoofd- en eindredactie van communicatiemiddelen (relatie- 

en personeelsmagazines) op basis van marketingcommunicatiedoelstellingen van 

opdrachtgevers. 

- Nike Start to Run (2002-2005): Multimediale campagne Nike. Community 

rondom hardlooptrainingen, ondersteund door magazine, website en e-

mailnieuwsbrieven. 

1997-2000 Adviseur media, (eind-)redacteur bij communicatieadviesbureau Chapeau  

1995- 1996  Juridisch beleidsmedewerker gemeente Bergen op Zoom  

1994-1995  Freelance journalist  

 

Opleidingen 

1988-1994 Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht, meestertitel in 1994.  

Afstudeerscriptie: Extreem-rechts met recht verbieden. Onderzoek naar de juridische 

mogelijkheden racistische partijen te verbieden of ontbinden.  

1981-1988  VWO, Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom 

Deelopleidingen/cursussen 

2010 Crossmedia-B, SRM/Ilse Media. Notitie: Interne sociale media bij Rabobank.  

2008 Masterclass Communicatie Van der Hilst  

2005 Management Leergang, WPG Uitgevers 

1999 Practitioners opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren, Nijmegen.  

1998 Introductie Journalistiek, Forum Hogeschool Utrecht. 

 

Talen: Engels en Spaans, vloeiend 

Hobby’s: sporten, hardlopen. Oprichter website www.25kilojonger.nl, ter motivatie van mannen die 

gezonder willen leven.  


