
Hoe kunt u mij bereiken: 
Adres:   Barenbroeklaan 26 

  6987 BJ Giesbeek 
Mobiel nummer: (06) 836 000 53 
E-mailadres:      manon@uitdeverfcommunicatie.nl 

 

Overige gegevens: 
Geboren op 12 juni 1971 in Eindhoven 
Getrouwd, twee zoons 

 
 

Wie ben ik: 
Ik ben een enthousiaste en creatieve communicatieadviseur. Ik vind het geweldig om mensen in hun werk te 
laten groeien en om de onderlinge communicatie te stimuleren. Openheid en professionaliteit zijn voor mij de 

belangrijkste waarden in een organisatie. Ik werk hard en ga graag nieuwe uitdagingen aan. Ik ben proactief, 
creatief en kan goed verbindingen leggen. Mijn politieke antenne is sterk ontwikkeld en ik heb een pragmatische 

instelling. 
 

 

Waar heb ik gewerkt: 
Uit de Verf Communicatie: Eigenaar    (juni 2012- nu) 
 Ik geef tekst- en communicatieadvies en schrijftrainingen aan bedrijven en particulieren. Ik denk mee met mijn klanten 
over hun marketing aanpak, hun social media strategie en ik begeleid hen bij het opzetten van nieuwe websites. Klanten zijn onder 
andere Dorigo-Rosbag, Puur Budget, Werkwinkel de Liemers, Click Re-integratie, Fresh Call Teleservice, NED fire & security, 
WM2O, A-Quin, Ennatuurlijk, I’m Storm, In Orde!, IBG Incasso, Gemeenten Duiven en Westervoort, Elpical Software, Structuur in 
Cijfers en Smirdex Nederland. 
 
Bureau voor Nederlandse Gemeenten: Communicatieadviseur (april 2015-juli 2020) 
 Ik werkte als interim communicatieadviseur voor diverse gemeenten (Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, Epe, Ede, 
Oldebroek, Bernheze), voor Laborijn (uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw voor gemeenten Doetinchem, Aalten 
en Oude IJsselstreek), Provincie Overijssel en Stichting voor Vluchteling studenten UAF. Tijdens al deze opdrachten beheerde ik de 
social media, schreef diverse teksten, gaf advies en dacht ik mee over diverse projecten. Ik deed ervaring op met 
crisiswoordvoering, met participatie van inwoners en met strategisch adviseren van bestuurders in lobby richting rijksoverheid. 
Mijn hart ligt bij projecten rondom afval en duurzaamheid en bij projecten rondom de participatie van inwoners met afstand tot de 
arbeidsmarkt.  
  
Gemeente Renkum: Communicatieadviseur   (mei 2011 -  juni 2012) 
 Ik adviseerde en ondersteunde leidinggevenden en medewerkers in hun communicatie, onderhield contacten met de 
 pers, maakte communicatieplannen, onderhield inter- en intranetpagina’s, gaf schrijftrainingen en coördineerde de 
 risico- en crisiscommunicatie. 
     
Van der Hilst:  Stagiair     (februari 2011 – april 2011) 
 Ik liep mee met trainingen en voerde diverse werkzaamheden uit voor Van der Hilst communicatie, zoals meedenken 
 over nieuwe trainingen en het integreren van Factor C in trainingen. 
 
Gemeente Zevenaar:   Communicatieadviseur    (september 2007 – mei 2011) 
 Ik adviseerde en ondersteunde leidinggevenden en medewerkers in hun communicatie, onderhield contacten  
 met de pers, maakte communicatieplannen voor projecten, onderhield intranetpagina’s, schreef nieuwsbrieven en 
 andere publicaties. 
 
Regionaal Militair Commando Zuid, Koninklijke Landmacht: Hoofd Bureau Communicatie  ( 2001 - 2007) 
 Ik gaf leiding aan bureauwerkzaamheden, adviseerde leiding en medewerkers, onderhield externe contacten  
 met pers en anderen, structureerde en coördineerde de interne informatievoorziening. Ik zette er intranet en   de 
intranetredactieraad op en werkte mee aan diverse projecten, waaronder samenwerking met gemeenten.  
 
Nationaal Verzorgingscommando,  Koninklijke Landmacht:  
  Medewerker Communicatie   (1998 - 2001)     
 Ik adviseerde leiding en medewerkers en een (externe) projectgroep bij reorganisatie, schreef en redigeerde het 
 huisorgaan, nieuwsbrieven en andere publicaties.  
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Verdere werkervaring: 
ABAB accountants:  Medewerker public relations     (1998) 
Gemeente Tilburg:  Medewerker communicatie    (1997) 
Nederlands Textielmuseum, Tilburg: Medewerker communicatie en voorlichting   (1997) 
Wijkcentrum De Schans , Tilburg: Begeleider van de leesgroep Literatuur leren lezen  (1996 - 1998) 
Aro-media in Amsterdam:  Redacteur Studiekeuzeprogramma Wiosis   (1995 - 1997) 
Sardes, Utrecht:   Redacteur en onderzoeker  (stage)    (1995 - 1996) 
 
 
Welke opleidingen heb ik gevolgd: 
2019:  Good Habitz: Verandermanagement, Beter Brainstormen, Gewoon Goed Nederlants, Zet jezelf   
  neer, Sociale Intelligentie 
2018:  Schrijven voor social media 
2014:  SEO Schrijven voor het web 
2012:  Learnit: Train de trainer 
2011:  Van der Hilst: Social media: strategisch inzetten 
2009:   Van der Hilst: De adviseur met impact 
2008:   Bestuursacademie Nederland: Hoe werkt de gemeente 
2006:   Van der Hilst: Leergang Realiseren van Dialoog en Draagvlak 
2003:   Van der Hilst: Interne Communicatie bij veranderingen 
2001:   Van der Hilst: Situationeel adviseren 
2000-2001:  NIMA-PR-A 
juli 1994:  Universiteit van Sint Petersburg: Russische Taal en Literatuur 
1991-1996:  Katholieke Universiteit Brabant: Taal- en Cultuurstudies 
1989-1991:  Hertog-Jancollege Valkenswaard: VWO 
1987-1989:  Hertog-Jancollege Valkenswaard: Havo 
1983-1987:  R.K. Mavo St. Willibrordus Valkenswaard: Mavol 2016: Bestuurslid MKB Zevenaar: public relations voor de 

ondernemersvereniging, organisatie van diverse evenementen voor ondernemers. 
 

Wat doe ik verder: 
Vanaf april 2016: Bestuurslid MKB Zevenaar: public relations voor de ondernemersvereniging, organisatie van 

diverse evenementen voor ondernemers. 
 

 
Anderen over mij: 
Lisa Polman, communicatiemedewerker gemeente Westervoort 
“In het verleden hebben wij al eerder met Manon samengewerkt. Door de prettige samenwerking en haar kennis in gemeenteland 
hebben we gekozen voor haar als tijdelijke medewerker binnen ons team Communicatie. Ze maakt teksten nog beter, krachtiger en 
duidelijker, denkt actief mee en is enthousiast.” 
 
Henk Aalders, ambtelijk secretaris gemeente Renkum: 
"Manon weet in haar trainingen haar eigen enthousiasme op aanstekelijke wijze over te brengen op de deelnemers. Ze zorgt voor 
een sfeer waarin iedereen zich vrij voelt om zich te uiten. Ze zorgt (in haar taaltrainingen) voor goede praktijkvoorbeelden, 
waarmee de deelnemers na afloop in hun werk meteen aan de slag kunnen." 
 
Bart Steenkamer, juridisch medewerker gemeente Renkum: 
“Een training van Manon is gedreven en met humor. Ze vindt goed aansluiting bij de groep, is doelgericht en duidelijk.” 
 
Gerard Nijland, wethouder gemeente Zevenaar: 
"Manon heeft mij als communicatieadviseur op een pro actieve wijze ondersteund bij diverse projecten. Vooral de invoering van 
betaald parkeren in 2010 is een proces geweest met veel communicatie en inspraakavonden. Manon heeft op een creatieve wijze 
invulling gegeven aan diverse nieuwsbrieven en het begeleiden van informatieavonden. Daarnaast heeft Manon in haar periode 
gezorgd voor een goede verstandhouding met de lokale media op een open maar tevens gestructureerde wijze." 
 
Genieke Hertoghs, Manager maatwerk, Van der Hilst Communicatie: 
"Manon is een slimme dame die goed weet waarover ze praat. Daarnaast waardeer ik haar doorzettingsvermogen. Tot slot vormt lef 
om ergens haar tanden in te zetten een mooie kroon op het hoofd van Manon!" 
 
Peter Gons, trainer Van der Hilst communicatie: 
"Manon heb ik leren kennen als een sympathieke vrouw, betrokken bij de ander, bij de organisatie en bij de inhoud van het werk. 
Ze pakt uit eigen beweging graag dingen op die ze zelfstandig tot een einde brengt. Dat kan variëren van operationele klussen tot 
meer tactische activiteiten. Ze is goed in staat haar mening te vertolken en dingen voor elkaar te krijgen. Breed inzetbaar in 
communicatie afdelingen of op projecten." 

 


