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Profiel
Rik van Druten dicht het gat tussen hoe anderen u zien en hoe u gezien wilt worden. Ook bij hoge
nood en slecht nieuws.
Vaak zit er nogal wat licht tussen wat organisaties van zichzelf vinden en hoe anderen hen zien.
Hetzelfde geldt voor bestuurders en ondernemers. Rik van Druten helpt dat gat te dichten.
Gewapend met ruim een kwart eeuw ervaring. Als adviseur en woordvoerder bij diverse overheden.
Als media relations manager in de chemische industrie. En van origine journalist, dus Rik weet hoe de
media werken.
Spannend wordt het bij crises. Juist dan ontstaan snel beelden van u en uw organisatie waarin u zich
totaal niet herkent. Maar u heeft er wel last van! Crisiscommunicatiespecialist Rik van Druten weet er
raad mee.

Huidige werkzaamheden
interim- en project-woordvoerder
januari 2013 – heden
Twintig jaar ervaring in journalistiek, communicatie en strategische advisering, bij diverse overheden
en in het bedrijfsleven. Creatief, gedegen, praktisch. En in no-time ingewerkt.
De Melding crisiscommunicatiebureau
oprichter en mede-eigenaar
juni 2014 – heden
Begeleiding bij voorbereiding, 24*7 bijstand bij acute crisis.

Interim-opdrachten
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
senior communicatieadviseur/woordvoerder
november 2017 – april 2018
Zorgverzekeraars Nederland
woordvoerder
mei 2017 – september 2017
CZ
woordvoerder/reputatiemanager
juli 2016 – maart 2017

Zorgverzekeraars Nederland
woordvoerder
oktober 2015 – maart 2016
CZ
reputatiemanager/woordvoerder
november 2014 – juni 2015
Provincie Gelderland/ OP-Oost/GO EFRO
senior communicatieadviseur
oktober 2013 OP-Oost/GO – december 2014
Veiligheidsregio Limburg-Noord
omgevingsanalist
augustus 2013 –december 2014
Fontys Hogescholen Tilburg (SPECO/Sport & Media, Journalistiek en
Communicatie)
gastdocent communicatie
augustus 2014 – november 2014

Opdrachtgevers projecten (selectie)
Vektis
Zuyderland Medisch Centrum
Zorgverzekeraars Nederland
Gemeente Venlo
Avans Hogeschool
Nouveau Contour
CZ
Commissie Toekomstige Zorg Zeeland
Human Capital Care
DSM
Omroep Brabant
Kunstwerkplaats Venray

Eerdere ervaring in dienstverband
Provincie Noord-Brabant
woordvoerder gedeputeerde
mei 2009 – december 2012
Actorion Communicatie
senior adviseur
september 2008 – april 2009
Gemeente Venlo
woordvoerder B&W
november 2005 – augustus 2008
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SABIC Europe
media relations manager
2003 – 2005
DSM
Press Officer
1999 – 2003
Limburgs Dagblad
verslaggever/eindredacteur/redacteur economie
1991 – 1999
Weekbladpers/Primeur
redacteur/verslaggever
1990 – 1991

Opleiding
School voor de Journalistiek
1987 – 1990

Referenties
Marie-José van Gardingen/CZ
manager woordvoering & reputatiemanagement
06-51649004 marie-jose.v.gardingen@cz.nl
Loek Caubo/Zorgverzekeraars Nederland
manager communicatie en bestuursondersteuning
06-53529080 l.caubo@zn.nl
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