RIK VAN DRUTEN
woordvoerder / crisisadviseur
Media-aandacht maar (tijdelijk) geen
eigen woordvoerder? Behoefte aan
slagvaardige strategische
communicatie? Of mist uw
communicatieafdeling richting en
slagkracht? Zet dan interim-adviseur
Rik van Druten in. Ook bij hoge nood
en slecht nieuws.

OPLEIDING
School voor de Journalistiek
1987-1990

ORGANISATIE

PROFIEL
Als interim-woordvoerder en
crisisadviseur ben ik een echte
generalist. Mijn expertise is mijn
opdrachtgever te helpen positie te
kiezen en die zodanig te
communiceren dat dit bijdraagt aan
het realiseren van het beoogde
resultaat.
Ik ben analytisch en een gemakkelijke
verbinder, beschik ik over een scherpe
pen en ben ik in no-time ingewerkt.

CONTACT
TELEFOON
06-36104618
WEBSITES
www.rikvandruten.nl
www.demelding.nl
www.decrisisexperts.nl
EMAIL
rik@rikvandruten.nl
rik@demelding.nl

SOCIAL MEDIA
TWITTER
@rikvandruten
LINKEDIN
www.linkedin.com/in/rikvandruten

Rik van Druten – interim-woordvoerder
jan. 2013 – heden
Dertig jaar ervaring in woordvoering, strategische advisering,
communicatie en journalistiek, bij overheid, non-profit en in het
bedrijfsleven. Creatief, gedegen, praktisch.
De Melding – crisisadviseur
juni 2014 – heden
De Melding, crisiscommunicatiebureau vooral gericht op MKB, zorg en
onderwijs in Zuidoost-Nederland. Wij bereiden u voor op crises en staan
u bij als u er daadwerkelijk door wordt getroffen.
Aangesloten bij De Crisisexperts (www.decrisisexperts.nl), altijd
bereikbaar via onze 24-uurs service, 7 dagen per week.

INTERIM-OPDRACHTEN
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) – woordvoerder nov. 2021 – juli 2022
Gemeente Heerlen – woordvoerder wethouder Adriane Keulen – nov/dec 2021
Gemeente Deurne – teamleider Communicatie maart – augustus 2021
Aansturing in- en externe communicatie, woordvoering, herpositionering
communicatieteam binnen de gemeentelijke organisatie
CZ – woordvoerder/reputatiemanager okt. 2020 – feb. 2021
Gemeente Beesel – teamleider Communicatie maart – sep. 2020
Crisiscommunicatie corona, aansturing in- en externe communicatie,
woordvoering, herpositionering communicatieteam binnen de gemeentelijke
organisatie (i.s.m. Viduro)
Provincie Utrecht – woordvoerder gedeputeerde sep. 2018 – sep. 2019
Woordvoerder en strategisch communicatieadviseur van achtereenvolgens
gedeputeerden Mirjam Maasdam, Rob van Muilekom en Huib van Essen
GGD GHOR Nederland – woordvoerder juni 2018 – sep. 2019
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) – senior communicatieadviseur
nov. 2017 – april 2018
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) – woordvoerder mei – sep. 2017
CZ – woordvoerder/reputatiemanager juli 2016 – mrt. 2017
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) – woordvoerder okt. 2015 – mrt. 2016
CZ – woordvoerder/reputatiemanager nov. 2014 – juni 2015
Provincie Gelderland – senior communicatieadviseur okt. 2013 – dec. 2014

IN DIENSTVERBAND
Provincie Noord-Brabant – woordvoerder gedeputeerde 2009 – 2012
Woordvoerder en strategisch communicatieadviseur van achtereenvolgens
gedeputeerden Paul Rüpp, Ruud van Heugten, Jules Idink en Johan van den Hout
Actorion Communicatie – senior-adviseur 2008 –2009
Gemeente Venlo – adviseur bestuurlijke communicatie 2005 –2008
Woordvoerder en strategisch communicatieadviseur B&W
SABIC Europe – media relations manager 2003 –2005
DSM – press officer 1999 – 2003
Financieel en strategisch woordvoerder + crisiscommunicatie
Limburgs Dagblad – redacteur/verslaggever 1991 – 1999
Weekbladpers – redacteur/verslaggever Primeur 1990 – 1991

NEVENFUNCTIES
Broodfonds Festina Lente Venlo – voorzitter 2018 – heden
Omroep Horst aan de Maas – lid Raad van Toezicht 2019 – 2021
Schaatsvereniging RSNL – voorzitter 2007 – 2013

