Curriculum vitae Linda Westhoff
Profiel Als communicatieprofessional heb ik ruime ervaring op het terrein van interne en externe
communicatie. Vanuit mijn achtergrond (HBO Communicatie in combinatie met WO Organisatie &
Beleid) acteer ik daarbij op het snijvlak van organisatie en communicatie. Ik heb goed inzicht in
organisatieprocessen en -veranderingen, de omgeving en de interne en externe stakeholders die van
invloed zijn op de doelstellingen van een organisatie. Zowel in de rol van communicatieadviseur van
bestuur en management als in de rol van communicatiemanager heb ik een scherp oog voor de
verschillende belangen die spelen en waar ruimte voor samenwerking en verbinding mogelijk is.
Kenmerken van mijn aanpak zijn: vanuit een analyse van het vraagstuk en een focus op de gewenste
resultaten een communicatiestrategie ontwikkelen, deze vertalen naar een concreet plan van
aanpak en vervolgens een basis leggen voor de implementatie binnen de organisatie. Met mijn open,
betrokken en pragmatische instelling weet ik daarbij mensen te stimuleren en in beweging te
zetten.
Personalia
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Tel.nr.:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Email:
Website:
In bezit van VAR-WUO
Opleiding
2014:
2011:
2009-2010:
1991-1994:
1987-1991:
1981-1987:

Werkervaring
Mei 2014-heden:

Jan. 2015-aug. 2015:

Linda Westhoff
In de West 51
3958 GB
Amerongen
06-50 84 35 42
14-08-1969
Bussum
contact@westhoffcommunicatie.nl
www.westhoffcommunicatie.nl

NIBAA, Praktijkopleiding Strategisch Brand Management, Utrecht
School voor Coaching, Leergang Conflictcoaching, Leiden
School voor Coaching, Leergang Coaching voor professionals, Leiden
UvA Organisatie en Beleid, Amsterdam
LUW Voorlichtingskunde, Wageningen
HEAO Communicatie, Utrecht
VWO, Bussum

Strategisch communicatieadviseur a.i. ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid: ontwikkeling communicatiestrategie inbesteding
schoonmaak Rijk; advisering en coördinatie communicatieaanpak
Rijksschoonmaakorganisatie i.o.
Senior communicatieadviseur a.i. Groene Hart Ziekenhuis: advies en
ondersteuning Raad van Bestuur en clustermanagement; perscontacten en
woordvoering; functionele aansturing team communicatieadvies; c-adviseur
organisatiebrede programma’s Zorgen voor Morgen en Patiënt als Partner.
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Ma. 2013-jan. 2014:

Strategisch communicatieadviseur a.i. Inspectie van het Onderwijs:
advisering hoofdinspectie, management en projectleiders sectoren;
coördinatie communicatieprojecten en -werkzaamheden cluster voortgezet,
middelbaar en hoger onderwijs; functionele aansturing
communicatiemedewerkers; opzet traject Nalevingscommunicatie;
ontwikkeling communicatiekoers voor Meerjarenbeleidsplan 2014-2018
(w.o. reputatiemanagement).

Okt. 2012-ma. 2013:

Strategisch communicatieadviseur a.i. Dienst Publiek en Communicatie
(DPC, onderdeel ministerie van Algemene Zaken): onderzoeken ter
voorbereiding op start Inkoop Uitvoeringscentrum Communicatie: 1)
marktanalyse communicatieadviesdiensten en 2) behoefteninventarisatie
communicatiediensten bij alle departementen.

Mei 2011 –febr. 2013:

Communicatieadviseur a.i. De Nederlandsche Bank (DNB): begeleiding en
advisering Europese aanbesteding communicatiecampagne SEPA/invoering
IBAN; advisering programmamanager SEPA Nederland; coördinatie landelijke
voorlichtingscampagne Over op IBAN B2C en B2B: aansturing bureaus en
samenwerking met private en publieke partijen (campagne won zowel SAN
Accent als Effie Award).

Dec. 2011-mei 2012:

Strategisch communicatieadviseur a.i. ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap: advisering bestuur en management; coördinatie
communicatie programma Ouderbetrokkenheid (netwerkaanpak),
waaronder opzet (online/offline) maatschappelijke dialoog.

Nov. 2010-aug. 2011:

Hoofd Communicatie a.i. Nederlands Instituut van Psychologen
(NIP): leiding afdeling Communicatie; functionele aansturing receptie;
advisering en ondersteuning directie en management; ontwikkelen aanpak
public affairs; ontwikkelen plan vermarkten vergadercentrum.

Sept. 2010-heden:

Erkend coach (personal coaching, bedrijven en particulieren).

Aug. 2010-april 2011:

Strategisch communicatieadviseur a.i. ministerie van
Financiën: ontwikkeling communicatiestrategie; advisering management
en coördinatie communicatie project Single Euro Payment Area
(SEPA)/invoering International Bank Account Number (IBAN) voor
overheidssector.

Jan.-juni 2010:

Communicatieadviseur a.i. ministerie van Justitie: advisering management
(o.m. modern migratiebeleid); ondersteuning publiekscampagnes Veilig
internetten en Huiselijk geweld; coördinatie Justitie Monitor (onderzoek
burgerperspectief).

Mei 2009-heden:

Strategisch communicatieadviseur Communicatiepool Rijksoverheid.

Jan. 2009-feb. 2010:

Senior communicatieadviseur a.i. programmaministerie voor Jeugd en
Gezin: advisering bestuur en management; functionele aansturing cmedewerkers; communicatiestrategie en coördinatie c-activiteiten (w.o.
programma’s Opvoeddebat, gericht op burgers en Samenwerken voor de
jeugd, gericht op professionals); advisering project digitaal dossier
jeugdgezondheidszorg; coördinatie publiekscampagne kindermishandeling.

Aug.-dec. 2008:

Senior communicatieadviseur a.i. ministerie Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS): advisering bestuur en management; communicatieprogramma’s chronische ziekten, orgaandonatie, lokaal centraal.
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Jan.-juni 2008:

Persvoorlichter/communicatieadviseur a.i. Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa): advisering Raad van Bestuur en directie; woordvoering;
organisatie lustrumviering; deelname communicatieoverleg toezichthouders
(ConsuWijzer).

Mei –dec. 2007:

Senior communicatieadviseur a.i. ministerie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid: programma vernieuwing Rijksdienst/SZW, advisering SG;
interne communicatie bedrijfsvoering, advisering pSG; evaluatie
ontwikkeltraject Factor C; begeleiding Europese aanbesteding campagne
Handhavingprogramma 2007-2010.

April-dec. 2007:

Communicatieadviseur gemeente Hilversum a.i.: advisering bestuur en
management (o.a. in kader reorganisatie); communicatieplan
WisselWerk/Sociale Zaken; klantonderzoek; eindredactie en
professionalisering communicatie-uitingen.

Maart-aug. 2007:

Strategisch communicatieadviseur a.i. UMC Utrecht: ontwikkeling
communicatiestrategie en -programma nieuw behandelcentrum (Cancer
Center).

Jan. 2007-heden:

WESTHOFF communicatie, communicatiebureau (interim-management,
advisering, projecten, onderzoek, coaching).

Nov. 2005 -dec. 2006: Hoofd PR & Communicatie Diakonessenhuis: leiding afdeling
Communicatie; advisering Raad van Bestuur, staf en management;
ontwikkeling merkenbeleid; ontwikkeling en coördinatie PR-programma;
opzet en coördinatie lustrumprogramma; coördinatie perscontacten en
woordvoering.
April 2002 –okt. 2005:

Staffunctionaris PR Diakonessenhuis (locaties Utrecht, Zeist en Doorn):
advisering Raad van Bestuur, locatiedirecties en specialismen; functionele
aansturing communicatiemedewerkers; coördinatie perscontacten en
woordvoering; ontwikkeling crisiscommunicatieplan en training
locatiemanagement; marketingcommunicatie diverse behandelcentra; fusieen bouwcommunicatie; opzet c-onderzoeken (medewerkers, verwijzers en
patiënten); afstemming communicatienetwerk Zorgketen Oost Utrecht.

Sept. 2000-jan. 2002:

Hoofd Communicatie Sociale Dienst Amsterdam: leiding concernafdeling
Communicatie (clusters: documentatiecentrum, telefonisch
informatiecentrum en communicatie); advisering directie en management;
ontwikkeling en implementatie communicatiestrategie- en beleid corporate
communicatie, interne communicatie en communicatie met cliënten;
coördinatie perscontacten en woordvoering; coördinatie publiekscampagne
Megabanenmarkt Amsterdam.

Jan.1999-aug. 2000:

Hoofd Communicatie ontwikkelingsorganisatie HIVOS: opzetten en
leiding nieuwe communicatieafdeling en receptie; advisering directie;
ontwikkeling corporate communicatiebeleid- en strategie; opzet
fondsenwervingsplan en uitvoering; coördinatie perscontacten en
woordvoering; bestuurslid Zuid-Noord Federatie.

Nov.1995-dec.1998:

Communicatiemanager COA: leiding concernafdeling Communicatie;
advisering directieraad en management; ontwikkeling
en implementatie corporate communicatiebeleid; afstemming hoofd
Communicatie IND en directie Voorlichting ministerie van Justitie;
advisering publiekscampagne Vreemdelingenbeleid.
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