
 

Pagina 

1/3 

 

 

 

 

 

 

Woordvoerder, strategisch adviseur en reputatiebouwer 
Provocatief - kleurrijk - met humor 
 

Franscé Verdeuzeldonk 
 

Mr. P.N. Arntzeniusweg 16 hs 

1098 GP Amsterdam 

(020) 620 1560 / (06) 5462 4779 

fransce@verdeuzeldonk.com 

www.verdeuzeldonk.com 

nl.linkedin.com/in/fransceverdeuzeldonk/ 

 

 

 

 

 

PROFIEL 

Sinds 2003 werk ik als interim-woordvoerder en strategisch adviseur, bouwend aan de positionering en 

reputatie van individuen en bedrijven. Mensen vinden mij inspirerend en een voortrekker met 

overtuigingskracht. Ik heb interim-posities bekleed bij uiteenlopende opdrachtgevers, van Rabo- en Triodos 

Bank tot Consumentenbond en ABP. Ik schuif direct aan bij Raad van Bestuur en directie, adviseer vanuit 

communicatieperspectief over strategische vraagstukken. Daarnaast begeleid ik hen en hun medewerkers bij 

persoonlijke en bedrijfspresentaties aan binnen- en buitenwereld.  

 

Ik doorzie snel hoe de hazen lopen en krijg werkelijk iets voor elkaar omdat ik daadkrachtig en besluitvaardig 

ben. Daarbij ga ik op provocatieve en grensverleggende manier te werk met een scherp oog voor het unieke in 

mensen en bedrijven. Het effect op hun reputatie zit altijd in mijn achterhoofd. Met obligate antwoorden of 

risicomijdend gedrag neem ik geen genoegen. Daardoor kan ik lastig zijn; dat beamen opdrachtgevers ook. 

Maar ze voegen er – vrijwel zonder uitzondering – meteen aan toe dat ze zonder mij nooit zouden hebben 

bereikt wat ze nu wel is gelukt. 

 

EIGENSCHAPPEN 

- grensverleggend 

-  durfal 

- effectief in turbulente omgeving  

- resultaatgericht 

- integer 

-    besmettelijk energiek         

- gepassioneerd 

-  humor 

 

SPECIALITEITEN 

- woordvoering 

- strategisch communicatieadvies en sparring partner 

- branding / reputatieversterking  

- free publicity 

✒

mailto:fransce@verdeuzeldonk.com
http://www.verdeuzeldonk.com/
/Users/fransce/Documents/Franscé%20privé/nl.linkedin.com/in/fransceverdeuzeldonk
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VASTE DIENST (fulltime)  

 

Provincie Zuid-Holland (juli 2018- januari 2019)  

Senior communicatieadviseur energietransitie 

Ik heb gewerkt aan strategische communicatie rondom warmte, waterstof, wind- en zonne-energie, innovatie en 

lokale burgerinitiatieven. Dat deed ik in opdracht van gedeputeerde Han Weber en zijn Programmateam 

Energietransitie. 

 

INTERIM (fulltime)  

 

TenneT (maart 2019-maart 2020) (juni 2020 - ) 

Ik ben strategisch communicatieadviseur en woordvoerder voor de Raad van Bestuur. Ik was in de lead bij de 

bekendmaking van een extra investering van € 225 mio in Noord-Nederland om het hoogspanningsnet daar te 

versterken en uit te breiden. Uiteraard ook bij meerdere projecten om windenergie naar land te brengen. 

 
UMC Utrecht (april-november 2017) 
Ik was strategisch adviseur voor en woordvoerder van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Het is mij 
gelukt diverse onderwerpen (nieuw type hartklep geplaatst; via app ‘myBody myData’ toegang eigen foto’s 
patiënten) ruimschoots in de (social) media te krijgen. 

 

ABP (2015 – 2016) 

In de reuring rondom eventuele korting op pensioenen heb ik een podium gecreëerd voor voorzitter Corien 

Wortmann om zich te presenteren als daadkrachtig en potentieel nieuwe leider in de gevestigde pensioenorde. 

Zij heeft diverse landelijke paginagrote interviews gedaan, radio- en tv-optredens bij Buitenhof en Nieuwsuur. 

 

Rabobank (2011 – 2012) (2006 – 2007) 

Ik heb bij het Directoraat Communicatie gezorgd voor de ontwikkeling en uitvoering van ideeën voor free 

publicity. Zo heb ik voor bankiers die inhoudelijk over grote windenergieprojecten gingen, interviews en verhalen 

in landelijke kranten geregeld. Die droegen bij aan het groene imago dat Rabobank wil hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO (november-december 2016) Adviseur externe profilering en reputatie 
Alliander (november en december 2017) Strategisch adviseur 

DNV GL (voorheen DNV KEMA, 2013 – 2014) Strategisch adviseur en woordvoerder 

TransForum duurzame ontwikkeling land- en tuinbouw (2010 – 2011) Strategisch adviseur 

Triodos Bank (2008-2009) Woordvoerder en strategisch adviseur 

Autoriteit Financiële Markten (2007-2008) Woordvoerder en strategisch adviseur 

Consumentenbond (2006) Hoofd communicatie 

ING Bank (2003-2004) Hoofd pr/pa 

 
PROJECTEN (op uurbasis) 

 

COMMUNICATIEADVIES 

Wereld Natuur Fonds (duurzame landbouw) 

Louwers IP|Technology Advocaten 

Energy Park Zwanenburg  

NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie) 

Borgingscommissie Energieakkoord  

Faculteit Geesteswetenschappen (Universiteit van Amsterdam)  
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Kunstenaar Marijke de Goey 

Van Ede & Partners 

Rabo Groen Bank 

Both Ends 

Deltacommissie 

Fortis Foundation Nederland  

International Fund for Animal Welfare 

Recycling Netwerk 

Le Tableau  

Duurzame Energie Koepel  

Utz Kapeh Foundation  

Universiteit van Maastricht 
 
 
 
VASTE DIENSTVERBANDEN 

 

Nuon (1998 – 2002) Manager Persdienst, lid Managementteam  

Greenpeace (1990 – 1998) Persvoorlichter en persteamleider. Diverse malen op buitenlandse 

kantoren (Londen, Helsinki, Parijs, La Coruña) 

Nederlandse Spoorwegen (1986 – 1990) Bedrijfsjournalist 

 

 

Freelance journalist (1984 – 1986) Schrijven voor maandbladen; reportages Omroep Brabant 

 

 

TALENKENNIS 

 

Nederlands           

Engels           

Duits, Frans, Italiaans        

Spaans      

 

 

OPLEIDINGEN 

 

Training Practitioner Subconscious Impact. Met SI leer je hoe je invloed krijgt op het weerbarstige onbewuste 

van een ander mens. Januari/februari/maart 2019 

Collegereeks Gedragseconomie voor Duurzaamheid, Impact Academy van Universiteit Utrecht, 2015 

Workshops non-verbale strategische analyse bij INSA Consultancy, september/oktober 2014 

Negendaagse School for The Work van Byron Katie, Bad Neuenahr (D), juli/augustus 2014 

Tweedaagse workshop Storytelling voor professionals door 24/7 Storytelling.com, juni 2014 

 

Diverse workshops, collegereeksen en zelfmanagementopleidingen o.a.:  

Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam en workshops Social media, 1993 – 2014 

Academie voor de Journalistiek, Tilburg, 1982 – 1985 

VWO Peellandcollege, Deurne, 1975-1982 

          ✓ 


