curriculum vitae

werkervaring
2007 - heden
Amsterdam - Buro3C

Zelfstandig senior communicatieadviseur
•A
 16 Rotterdam
In opdracht van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, september 2012 - heden

RONALDDRIESSEN

	Communicatie rondom nieuwe Rijksweg A16 Rotterdam, planfase, nu richting
realisatiefase - www.a16rotterdam.nl
- communicatiestrategie
- coördinatie en uitvoering
- adviseren projectdirecteur, omgevingsmanager en andere IP-managers
- voorzitten/coördinatie communicatiewerkgroep
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• Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam

In opdracht van provincie Zuid-Holland, december 2012 - maart 2016 en
februari 2009 - december 2010

	Communicatie rondom de aanleg van de veelbesproken A4 Delft-Schiedam
en andere natuur-, recreatie- en agrarische programma’s binnen dit integrale
gebiedsontwikkelingsprogramma. www.iods.nl
- opstellen/uitvoeren communicatie- en mediastrategie
- omgeving/risicoanalyse
- projectcommunicatie
- publieksvoorlichting
- support lobbyactiviteiten
- initiëren, organiseren uiteenlopende bijeenkomsten
- aansturen junior-adviseur

• Realisatie Spieringbrug Muiden

In opdracht van provincie Noord-Holland, januari 2011 - september 2015

	Communicatie rondom aanleg beweegbare brug Muiden (onderdeel aanpak Corridor
Schiphol-Amsterdam-Almere), inclusief bijbehorende gebiedsontwikkeling.
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere
- opstellen communicatieplan/strategie
- omgeving/risicoanalyse
- management/coördinatie
- voorzitter communicatieteam

• Regionaal Verkeersmanagement Midden-Nederland
In opdracht van provincie Utrecht, juni 2010 - december 2011
Communicatie rondom het project Regionaal Verkeersmanagement Midden-Nederland.
(www.ikgaverder.nl)
- opstellen communicatieplan/strategie
- omgeving/risicoanalyse
- management/coördinatie
- uitvoering diverse middelen en activiteiten

RONALDDRIESSEN
opleiding
2016
Gebiedscommunicatie,
CIRON
2015
Expertsessies
participatieplatform o.b.v.
software METT
2013
Strategisch
Omgevingsmanagement,
Rijkswaterstaat
2013
Masterclass Online
communicatie /PR 2.0
Beeckestijn Business School
2001
NGPR-B, Nijmegen
1998

• Diverse projecten mobiliteit, verkeer & vervoer

In opdracht van Verkeeradvies, januari 2007 - februari 2009 en januari 2011 - september 2013

	Alle voorkomende communicatiewerkzaamheden (strategisch, tactisch, operationeel)
voor uiteenlopende projecten:
- advies, promotie, coördinatie van uitgifte gratis OV mobiliteitspassen aan autoforensen
ten tijde van groot onderhoud aan rijkwegen. Onder andere: Minder Hinder Pas A73,
Minder Hinder Pas A2, Mobiliteitspassen groot onderhoud A9, A6, A1 Muiderberg,
Schiphol Forenskaart.
- promotie Vanpool. Poolformule voor autoforensen Almere – Amsterdam
- Bus boven de file. Gratis shuttlebusvoorziening in Woerden
- Mediapendel: promotie rechtstreekse busverbinding tussen Station Hilversum Centraal
- Hilversum Mediapark.
• O
 ude Rijnzone
In opdracht van provincie Zuid-Holland, april 2009 - december 2010
Communicatie rondom gebiedsontwikkleingsprogramma Oude Rijnzone (Leiden en
Bodegraven)
- opstellen communicatieplan/strategie
- omgeving/risicoanalyse
- management/coördinatie
- uitvoering middelen en activiteiten

2004 - 2006		
Adequaat communicatieadviseurs - Delft					
Senior communicatieadviseur en accountmanager
Actief voor Heineken, Rijkswaterstaat, Gemeente Delft en Verkeeradvies

NGPR-A, Nijmegen
1982 - 1988
NLO, Geschiedenis Aardrijkskunde, Nijmegen
1976 - 1982
HAVO, Zevenaar

2001 - 2003
Inspectie Verkeer en Waterstaat - Den Haag

			
Coördinator communicatie
Functioneel hoofd van communicatieafdeling van de Centrale Bestuursstaf.
Verantwoordelijk voor organisatiebreed communicatiebeleid en de uitvoering daarvan.
Tegelijkertijd woordvoerder.

1997 - 2001 		
Adequaat communicatieadviseurs - De Lier

Senior communicatieadviseur en accountmanager
Actief voor Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en ministerie van LNV

1994 - 1997
JD communicatie - Haarlem

Communicatieadviseur en accountmanager
Actief voor Pet’s Place en Radio Noordzee

functionele ervaring

RONALDDRIESSEN
interesses en
aanvullende
informatie
naast mijn werk actief als
secretaris VvE en betrokken bij
organisatie Bingham Cup 2018
Amsterdam (rugby)
sport: paardrijden, tennis,
zwemmen, sportschool
interesse in cultuur, literatuur,
politiek en geschiedenis

tarieven
marktconform, mede afhankelijk
van aard en duur van de opdracht

•Strategie, o.a.
- strategisch adviseren
- opstellen communicatieplannen
- conceptontwikkeling
- mediabeleid
•Projectmanagement, o.a.
- aansturen projectbetrokkenen
- financieel eindverantwoordelijk
- samenwerken met andere disciplines
- projectcommunicatie
• Uitvoering, o.a.
- ontwikkelen en uitvoeren diverse middelen en activiteiten
- organisatie evenementen
- woordvoering

daarnaast
• ervaring aan bureau- en klantzijde
• ervaring profit en non-profit
• uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke omgeving
• generalist voor wat betreft opdrachtgevers,projecten, taken en verantwoordelijkheden
• specialist op het gebied van verkeer en vervoer, infrastructuur

