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Specialist en organisator van
congressen, beurzen,
beursdeelnames, expo’s &
informatiemarkten

Overige personalia
Geboortedatum: 22-06-1976
Geboorteplaats: Boven-Leeuwen
Nationaliteit: Nederlandse
Rijbewijs: B
Talen
Nederlands: Moedertaal
Engels: Goed

Werkervaring
06-2015 tot heden:
Freelance specialist en organisator van congressen,
beurzen, beursdeelnames, expo’s & informatiemarkten
OverDwars Project Coördinatie te Vleuten
In opdracht verzorg ik:
• Organisatie van congressen en beurzen. Van
advisering conceptontwikkeling tot en met de
operatie.
• Coördinatie van expo’s/informatiemarkten op
congressen.
• Adviesgesprekken en brainstormsessies ter
voorbereiding op een beursdeelname.
• Coördinatie van beursdeelnames voor verschillende
klanten. Van conceptontwikkeling tot en met de
uitvoer op de beursvloer
• Duty Management tijdens congressen en beurzen
• Schrijven van draaiboeken en maken van planningen
Mijn klanten zijn o.a.:
On Top Events | Citrix | Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) | Cerescon |
Hortipoint | KWF | ACT Commodities | Jaarbeurs | TMF-Group |
Siere Cateraars | Xsaga | Grace Robinson Events

Opleidingen
1996-1998
HBO Bedrijfskader, Communicatie
Systemen
Hogeschool van Utrecht
1992-1996
MBO Grafisch Lyceum Utrecht
Cursus
2004 - Marketing Communicatie-A
(SRM)

03-2014 tot 05-2015:
Operations Coördinator
Jaarbeurs te Utrecht
• Eindverantwoordelijk voor de gehele operationele
organisatie van een productie (evenement, beurs,
etc) en op gedelegeerde onderdelen budgettair
verantwoordelijk
• Aansturen van personeel op de vloer
• Vertalen van een productplan van het concept naar
de operationele invulling
• Uitwerken en leveren van input voor planningen,
budgetten
• Selecteren en contracteren van leveranciers
• Initiëren, adviseren, coördineren, realiseren van
onsite communicatie, routing en
informatievoorziening
• Financiële project-adminstratie
• Begeleiding / Duty Management tijdens opbouw-,
gedurende- en demontage van een productie
• Eerste aanspreekpunt voor verschillende leveranciers
en voor de organisatie van een productie (extern en
intern)
Beurzen: KreaDoe, Week van de Bouw, Love & Marriage,
Eigen Huis Verbouwen, Energie, Renovatie

Vaardigheden
Organiseren, coördineren en
plannen
Projectmatig werken en
projectteams aansturen

Onderhandelen en inkopen
Communicatieve Vaardigheden

Competenties
Creatief en oplossingsgericht
Resultaatgericht
Sociaal vaardig en
enthousiast
Flexibel en stressbestendig

02-2004 tot 07-2014:
Project Coördinator
Jaarbeurs te Utrecht
• Eindverantwoordelijk voor de gehele coördinatie en
organisatie van deelprojecten voor exposanten en
bezoekers voor nationale beurzen. Waaronder o.a.
lezingenprogramma’s, kick-offs, Award-uitreikingen
• Aansturen van personeel op de vloer
• Plannen van projectactiviteiten
• Contracteren van leveranciers
• Bouwen / onderhouden van duurzame relaties met
klant en leverancier
• Ad hoc oplossen van knelpunten
• Het aansturen van leveranciers en medewerkers
• Fungeren als aanspreekpunt en werken op de vloer
• Notuleren en organiseren bijeenkomsten
adviescollege
• Content beurswebsite bijhouden
• Corrigeren van communicatie uitingen
Beurzen: Renovatie, Internationale BouwBeurs, ICT &
Logistiek, Bouw & ICT, Zorg & ICT
09-2001 tot 02-2004:
Marketingcommunicatie medewerker
Unit 4 Agresso te Houten
• Redigeren van communicatieteksten en uitingen
• Traffic van communicatiemiddelen
• Organiseren deelname aan beurzen
• Schrijven/uitsturen van mailings
• Onderhouden content websites
• Schrijven/uitsturen nieuwsbrieven
01-1999 tot 08-2001:
Marketingcommunicatie medewerker
Fortis ASR te Utrecht
• Onderhouden en schrijven van content websites
• Opzetten van een nieuwe klantenhelpdesk
• Presentaties en opleidingen bij klanten verzorgen en
geven
• Testen coördineren van nieuwe releases software
• Deelname in diverse werkgroepen

