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Kort profiel  
Ik adviseer mensen en organisaties bij hun communicatie en processen.  
Dat doe ik op een persoonlijke, krachtige en gedreven manier. Kortom een verbinder die 
mensen weet te enthousiasmeren en mee te nemen.  
Kernwoorden die op mij van toepassing zijn:  betrokken, creatief,  vlot, persoonlijk, slim,  
resultaatgedreven, puur, denker, doener, initiatiefrijk, positief, met humor, zelfstandig, agile, 
tactvol, sprankelend, teamplayer. 
 
 
 

 Naam Eveline Sissing  
 mobiel 06 1714  5828 
 E-mail eveline@menneske.nl 

Website www.menneske.nl  
   

  

 
  Activiteiten 
 2010 – heden Communicatieadviseur en coach  (ZORGvuldig communiceren)  

Concept ontwikkeld voor efficiëntere communicatie in de zorg . Ingezet bij groot ziekenhuis in 
Noord-Brabant en bij grote zorginstelling in het zuidwesten van het land. Onderdelen zijn 
communicatietrainingen, workshops, procesbegeleiding en coaching.  

 2011 – heden Tekstschrijver en vertaler (VisitDenmark) 
Meedenken, vertalen (uit Deens en Engels) en schrijven van (marketing)teksten t.b.v. diverse 
online en offline uitgaven. 

 2015 – 2016 Programmamanager schaatsen.nl (KNSB) 
Verantwoordelijk voor platform Schaatsen.nl (website en apps). Stakeholder-management. 
Bewaken strategie, doelstellingen, content, ontwikkeling, budget, draagvlak en revitalisatie. 
 

 2014 – 2015 Allround strategisch communicatieadviseur (KNSB) 
Verantwoordelijk voor corporate communicatie, mediapartnerschappen en strategische 
plannen voor diverse projecten. 

 2013 – 2014 Allround strategisch communicatieadviseur (Locus Netwerk) 
Neerzetten van strategie en structuur in jonge, groeiende organisatie. Zowel communicatie- als 
organisatieadvies, coaching en uitvoering. 

 2007 – 2014 Communicatieadviseur (Kenniscentrum Calibris) 
Communicatieadvies, redactie en realisatie corporate magazine, Vizier. 

 2012 – 2014 Gastdocent (Van der Hilst Communicatie) 
Verzorgen lessen marketingcommunicatie, B-niveau. 

Curriculum Vitae / portfolio 
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 2013 – 2013 Intern communicatieadviseur (Ministerie van Veiligheid en Justitie) 
Adviseren over interne communicatie aan plaatsvervangend secretaris-generaal.  

 2013 – 2013 Intern communicatieadviseur (Belastingdienst) 
Adviseren over interne communicatie Digitale Belastingdienst Academie. 

 2012 - 2013 Strategisch communicatieadviseur (Kenniscentrum KOC NL) 
Adviseren en coachen bij totstandkoming strategisch communicatiebeleid.  

 2013 – 2013  PR-coach en communicatieadviseur (Vrede van Utrecht) 
Coaching, advies en ondersteuning over events aan het team en de partners van het 
wijkenprogramma van de Vrede van Utrecht. 

 2012 – 2012 Strategisch communicatieadviseur (Expertisecentrum Pharos) 
Coördinatie en realisatie social media campagne via jongvolwassen dochters van allochtone 
vrouwen over het belang van deelname aan borstkankerscreening: ‘Duizend Moeders’.  

 2011 - 2012 Adviseur (PR-bureau Jansen&Jager) 
Advies en realisatie PR-trajecten voor diverse klanten. 

 2011 – 2012 Communicatieadviseur (Fietsersbond) 
Adviseren en realiseren verschillende campagnes: Rij2op5, Fiets Filevrij, Heel Nederland fietst 
naar het werk en de Fietsinspiratietool.  

 2011 – 2011 Schrijver receptenboek ‘De Smaak van Denemarken’ (VisitDenmark en Arla Foods) 
Bedenken concept, realiseren en schrijven tekst receptenboek ihkv productkoppeling 
Denemarken als vakantieland en Arla Foods als leverancier van Deense zuivelproducten. 

 2011 – 2011 Communicatieadviseur en organisator (Provincie Utrecht) 
Concept en realisatie bijeenkomst Sportief Dagarrangement en het coördineren van de 
realisatie van een website voor Sportief Dagarrangement van ASC Nieuwland. 

 2010 – 2010 Adviseur (KWK VastgoedAdvies) 
Over inhoudelijke vormgeving van een bijeenkomst over Veiligheidsregio’s. Op de dag zelf 
opgetreden als dagvoorzitter. 

 2008 – 2011 Strategisch communicatieadviseur (Oosterlicht College) 
Leveren, implementeren en uitvoeren van strategisch communicatieplan. Coaching van een 
communicatiemedewerker en advisering over communicatiebeleid aan de rector. Advies, 
projectleiding, coördinatie en implementatie nieuwe website. 

 2010 – 2010 Communicatieadviseur (Gemeente Veghel) 
Het bedenken en uitvoeren van een aftrapdag voor anders werken gemeenteambtenaren. 
Co-creatorship met medewerkers gem Veghel. 

 2009 – 2010 Communicatieadviseur (Kamer van Koophandel - ZWNL) 
Het (mede)bedenken en uitvoeren van een dynamisch netwerkconcept tijdens bijeenkomsten. 

 2009 – 2010 Communicatieadviseur (Achmea) 
Bedenken en realiseren concept voor een beleidsdag van de afd Sociale Zekerheid. 

 2009 – 2009 Communicatieadviseur (Provincie Friesland) 
Communicatieadvies i.h.k.v. een innovatietraject voor (openbaar) vervoer Friesland: ‘Innovatie 
In Vervoer(ing)’. Bedenken en implementeren van een campagne; stimuleringsregeling met 
bijbehorende website en bijeenkomsten. 

 2009 - 2009 Strategisch communicatieadviseur (Scholenstichting Melanchthon) 
Bedenken en opstellen van een (crisis)communicatieplan ihkv de sluiting van één van de 
vestigingen. Maatschappelijk en politiek gevoelige situatie. 
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 2009 – 2009 Communicatieadviseur (Provincie Utrecht) 

Kansrijk sportbeleid: Bedenken en uitvoering van een extern communicatieconcept. Tot nu toe 
gerealiseerd: interactieve bijeenkomst voor alle wethouders sport in de provincie Utrecht.  

 2009 – 2009 Communicatieadviseur (Rijkswaterstaat Dnst Oost-NL) 
Communicatieadvies in het project Verplaatsbare Barrier, beheren van de website en 
persrelaties. 

 2007 – 2008 Communicatieadviseur (Rijkswaterstaat/Min VenW) 
Allround adviesrol bij FileProof (3-jarig programma voor filevermindering). Corporate 
communicatie, aansturen projectteams, persrelaties, woordvoering, concept congres, 
organisatie kick-offs initiëren en coördineren, realisatie van communicatiemiddelen en -advies 
bij een tiental deelprojecten.. 

 2006 – 2006 Adviseur (KaosPilots) 
Op vrijwillige basis betrokken bij het opstarten van de KaosPilots business-opleiding (nu 
Knowmads) in Nederland.  

 2002 – 2007 Communicatieadviseur en projectleider (Profiel Producties, Utrecht) 
Verantwoordelijk voor in- en externe communicatie, zelfstandig beheren van accounts en 
aansturen van communicatiemedewerkers in uitvoering van de bedachte concepten en 
adviezen. Coördinatie en realisatie (huisstijlen, jaarberichten, congressen, magazines, websites 
enz). Als projectleider conferenties het bedenken en uitvoeren van een aantal congressen, 
conferenties, manifestaties en workshops per jaar (inhoudelijke vertaling naar concept, werving 
deelnemers en bijdrageleveraars, aankleding). 

 2000-2001 Communicatiemedewerker afdeling Publiek (Militair luchtvaartmuseum Soesterberg) 
verantwoordelijk voor de interne communicatie (staf, medewerkers en vrijwilligers) en betrokken 
bij de externe communicatie (brochures, website en PR). Nauw betrokken bij opzet van het 
nieuwe educatieve centrum.  

 1995 – 1995 PR-medewerker (Projectbureau Frontløberne Århus Festuge - Århus, Denemarken)  
Als PR-medewerker betrokken bij organisatie van de jaarlijkse culturele feestweek van de 
Deense stad Århus. Contact met de pers, realisatie van PR-middelen (brochures, posters, 
banners), zelfstandig opzetten en uitvoeren van schoolbezoeken. Verzorgen van interne 
communicatie bij het projectteam. Nauwe samenwerking met The KaosPilots (International 
School of New Business). Voertaal: Deens. 

 
Lidmaatschap(pen) / overige activiteiten  

 
  1990- heden Basketballcoach en -trainer  

Daarnaast diverse bestuursfuncties en commissies bekleed bij Studenten Basketball Utrecht, 
Utrecht Bull’s en Cangeroes. O.a. voorzitter, (jeugd)secretaris, coördinator communicatie en TC 
jeugd. 

 2000 – 2003 Coördinator Cultureel dispuut Acta est Fabula 
 2014 – heden Ontwikkelen communicatie- en adviesconcepten 

Prikbord Lunetten  
Oprichter en beheerder van een levendige wijkcommunity met ruim 2500 leden op Facebook. 
De helft van de huishoudens in Lunetten is lid van deze community.  
Jij & Ik projecten  
Mede-initiatiefnemer 
Ontwikkelen en inzetten van een communicatieconcept ter versterking van sociale cohesie in 
allerlei organisaties en omgevingen. www.jijenikprojecten.nl 
Matchmaker Unlimited©  
Mede-initiatiefnemer 
Ontwikkelen en inzetten van een netwerktool.  
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Lumineus Lunetten  
Mede-initiatiefnemer en adviseur 
Concept, organisatie en communicatie. Ondersteuning van culturele, verbindende, niet-
commerciële initiatieven voor en door bewoners van de wijk Lunetten in Utrecht. Op vrijwillige 
basis.  
  
FIKS events  
Ontwikkelen en inzetten van een adviesconcept om organisaties in de evenementenbranche 
op weg te helpen en/of om samen nieuwe business te ontwikkelen. www.FIKS.events   

 
  En ook nog: (Culturele) evenementen organiseren, museum- en theaterbezoek, film(pjes 

monteren) en fotografie, schrijven en lezen, water- en wintersport, natuur (met name op en rond 
water), Deens (design) en glasblazen  
 
 
 


