
The next step

Logeion Young Professionals

Zaanstad, 28 mei 2014



PAGINA

Wie ben ik?

• 29 jaar

• Amsterdam

• Sportmarketing 

• Australië

• Oranje Trophy

• In 2009 per ongeluk bij de gemeente Zaanstad terecht gekomen

• 2012 overstap gemaakt naar afdeling communicatie

• Per 1 juli Progress Communications
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Hoe zie ik mijn toekomst?

• Eerste vrouwelijke 

voorzitter van de FIFA!

• Profvoetballer?

• Olympische Spelen of WK Voetbal organiseren

• Maar ondernemen zie ik ook wel zitten…
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Out-of-the-box denken

• Geef een fout antwoord: hoe hoog is de Eiffeltoren?



PAGINA

Wie is de baas van een gemeente?

https://www.youtube.com/watch?v=npVXufy483c
https://www.youtube.com/watch?v=npVXufy483c
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Kenmerken van de gemeente

• Hiërarchie

• Trage besluitvorming 

• Veel beleidsambtenaren

• Vergrijzing (weinig mensen onder de 30)

• Politieke organisatie

• Grote uitdagingen de komende tijd

• Veel overlegstructuren



PAGINA

En toen kwam ik

• Met mijn 24 één van de jongste medewerkers

• “Gemeentesecretaris? Wethouder? Uhh…”

• Heel veel ideeën

• Totaal vreemd van politiek

• Zo groen als gras

• Vol ambitie
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Taken

• Klimaatneutraal 2020

• Evenementen organiseren

• Communicatieadvies

• Hoe vertel je iemand dat hij/zij geen scootmobiel meer krijgt?

• Loslaten

• Burgerparticipatie

• Projectgroep AZ

• BUUV

https://www.youtube.com/watch?v=T35_qi0NL-I
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Anders denken

• Omgeving betrekken

• Ik was de eerste die social media ging gebruiken

• Initiatief tonen

• Elektrisch vervoer: gewoon doen (ook al is er nog geen oplossing)

• Dingen ‘snel’ regelen

• Fouten durven maken

• Buiten gebaande paden zaken organiseren: congres 2011
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Het Maaiveld
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Het werkt!

• Nu gebruikt iedereen social media

• Er is een tweejaarlijks voetbaltoernooi

• Omgeving betrekken is de norm

• Netwerken is de norm

• Wendbare Weken

• Nacht van de Nacht

• Creativiteit en anders denken is vanwege bezuinigingen 

kerncompetentie: veranderen moet

• Wethouders en directie gesprekspartners omdat ik niet bang ben hen 

aan te spreken

• Elektrische auto’s opgenomen in het systeem
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Maar het is wel zwaar…

• Mijn hoofd werd ook vaak afgehakt! 

• Veel strijd 

• Veel interne belangen

• Ik word ook vaak niet begrepen

• Van de 10 ideeën die ik heb worden er 9 afgeschoten 

• Compromissen sluiten 

• Snelheid blijft moeilijk 

• Veel twijfel aan mezelf: ben ik nou gek? 

• Veel te veel apen op mijn schouder

• Mensen gaan soms in de weerstand bij zoveel enthousiasme 

http://2.bp.blogspot.com/_VFJvV5hqfH8/SgBTo5ZgQKI/AAAAAAAACYQ/c_a6RsNpass/s1600-h/17_4+Vermoeiend.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_VFJvV5hqfH8/SgBTo5ZgQKI/AAAAAAAACYQ/c_a6RsNpass/s1600-h/17_4+Vermoeiend.jpg
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Toekomst overheidscommunicatie?

• Concreet doorvragen: wat betekent dat beleid of collegebeslissing nou 

echt voor de inwoners?

• Moeten we wel communiceren?

• Buiten-naar-binnen halen: wat is nou eigenlijk de behoefte van de 

inwoners?

• Uit Ivoren toren: denken vanuit stadsperspectief, niet vanuit 

collegeperspectief

• Duidelijk en concreet communiceren: zo min mogelijk jargon

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=9035
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=9035
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Als communicatieadviseur…
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En dan word je met bloed, zweet en tranen…

• CommunicatieTalent van het jaar 2013!

http://www.youtube.com/watch?v=5ok2zNhkBB4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5ok2zNhkBB4&feature=youtu.be


PAGINA

Lef

• Gewoon doen en durven:

– Wees niet bang een andere mening te hebben dan de rest

– Ga niet mee in jargon

– Wees niet bang om jezelf te blijven!

– Geef niet op bij een eerste ‘nee’

– Wees niet bang om een foute beslissing te maken: soms is een 

foute beslissing beter dan geen beslissing

– Van fouten leer je! 


