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CV Patrick Harms
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit

28 augustus 1974
Avereest (Dedemsvaart)
Nederlandse

Profiel

Ervaren professional (17 jaar actief, BA Communicatie & Management) op het vlak van
corporate communicatie, projectmanagement & organisatieadvies, en mediarelaties/
woordvoering. Werkervaring binnen Europese bedrijven, publieke organisaties en de
Nederlandse en Europese politiek.
Analytische strateeg met een can-do mentaliteit. Bekwaam in het succesvol coachen van grote
en kleinere organisaties door perioden van crises, interne verandertrajecten, reorganisaties en
intense media-aandacht. Voortdurend gericht op het opbouwen van relaties en het bevorderen
van samenhangende communicatiestrategieën ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen.
Enthousiast als het gaat om het verbeteren en het creëren van procedures en instructies en het
ontwikkelen van trainingsprogramma's. Ervaren manager van zowel communicatieprofessionals, als van grootschalige communicatieprojecten.

Competenties

Proactief, gericht op samenwerken, overtuigingskracht, diplomatiek, stressbestendig,
mondeling & schriftelijk sterk, besluitvaardig, organisatorisch & politiek-bestuurlijk sensitief,
strategisch adviserend, coachend leidinggeven.

Management
ervaring

• Manager stafafdeling 7,8fte/10 personen (1x 7 maanden)
• Functioneel manager van (regionale) communicatieadviseurs in hun rol als
woordvoerder/medewerker externe communicatie (2x 1,5 jaar)
• Lid Management Team Corporate Communicatie (2x 1,5 jaar)
• Voorzitter internationale incident & crisis managementteams (1,5 jaar)
• Projectmanager voorbereidende fase reorganisatie van een gezondheidsinstelling (1,5 jaar)
• Projectmanagement grootschalige (internationale) communicatieprojecten
• Aansturing vrijwilligersteams landelijke verkiezingscampagnes (3x 1 jaar)
• Lokaal campagneleider Europese, Raads- en Statenverkiezingen D66 Haarlem (2009 – 2010)
• (Eind-)verantwoordelijk voor organisatie van partijcongressen (15x)

Talenkennis

Nederlands
Engels
Duits

Moedertaal
Vloeiend
Gevorderd

Maatschappelijke
functies /
Lidmaatschappen

2008 - 2010
2006 - 2011
2007
Sinds 2008
Sinds 2005

Secretaris Organisatie afdelingsbestuur D66 Haarlem
Mediatrainer D66 Utrecht (fractie en aanstormend talent)
Trainer campagnestrategie Liberale Partij van Moldavië
Lid communicatievereniging Logeion
Lid International perscentrum Nieuwspoort

Opleiding &
ontwikkeling

2007
2000

Leergang Professioneel Adviseren, de Baak
BA Communicatie & Management, HEAO Communicatie Groningen (deels
tweetalige opleiding)
MBO Toerisme & Management, Noorderpoortcollege Groningen
VWO 5de jaar, Vechtdal College Hardenberg
HAVO, Vechtdal College Hardenberg

1997
1993
1992

Zweeds
Spaans

Basis
Basis

Na 2007 cursussen presentatietechnieken, gebruik theatertechnieken als adviseur, effectief
vergadermanagement als voorzitter, en cursussen inzake projectmanagement.
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Werkervaring & opdrachtportfolio
05/2017 - 11/2017
(Project) Manager Sponsoring Nederland | Vattenfall AB (Nuon) | Amsterdam
Verantwoordelijk voor projectmanagement van het meest bekende sponsorship in de Nederlandse energiemarkt, het
Nuon Solar Team.
• Leidinggeven aan projectteam (6 man) verantwoordelijk voor interne en externe activatie sponsorship;
• Ontwikkelen van strategie interne activatie in Zweden, Duitsland & Nederland;
• Strategisch advies aan Vattenfall MT Brand inzake doorontwikkelingen internationale sponsorships.
Resultaat: positieve impact op merkwaardering, consideratie en voorkeur Nuon, toename in gecreëerde mediawaarde
sponsorship met 125% t.o.v. editie 2015.
05/2016 - 12/2016
Senior Woordvoerder/Communicatie Consultant | Eneco Group | Rotterdam
Woordvoerder/Senior communicatieadviseur omtrent alle stadswarmte gerelateerde onderwerpen.
• Ontwikkeling & implementatie communicatiestrategie voor een M&A-traject;
• Uitwerken stakeholderbenadering i.s.m. public affairs en betreffende BU inzake diverse stadswarmte-issues in de
gemeente Utrecht (vergunningen biowarmtecentrale, toekomstvisie stadswarmte);
• Advisering hoger management inzake mediastrategie.
Resultaat: media-aandacht in regio Utrecht in lijn met gewenste uitkomst, positieve raadsbesluiten inzake
stadswarmte-dossier, communicatiestrategie M&A-traject opgeleverd.
11/2015 - 04/2016
Teamleider Communicatie | Stichting Lezen & Schrijven | Den Haag
Verantwoordelijk voor alle (corporate) communicatietrajecten in een periode van grote organisatorische aanpassingen
(kanteling centraal naar decentraal, sterke groei in aantal medewerkers).
• Leidinggevende van afdeling Communicatie (7,8 fte) + woordvoerder namens Raad van Bestuur & Erevoorzitter
H.K.H. Prinses Laurentien;
• Ontwikkeling & implementatie communicatiestrategie + begroting 2016;
• Projectmanager voor implementatie intranet en diverse marketingcampagnes.
Resultaat: sterk verbeterde interne communicatie, intranetproject in recordtijd opgezet en afgerond, succesvolle
campagnes om laaggeletterdheid verder op de kaart te zetten.
11/2015 - 02/2016
Communicatie Consultant intern reputatieprogramma | Reclassering Nederland | Utrecht
Verantwoordelijk voor analyse interne perceptie van een interventieprogramma en ontwikkeling
communicatieprogramma ter verbetering van het imago betreffend interventieprogramma.
• Advisering Hoofd Communicatie & projectleider interventieprogramma;
• N.a.v. advies herontwikkelingen diverse communicatiemiddelen.
Resultaat: na afronding van het project beschikte de afdeling communicatie en het team interventies over de
benodigde middelen om het betreffende interventieprogramma beter te positioneren.
03/2015 - 05/2015
Senior Communicatie Consultant Crisiscommunicatiestrategie | Vattenfall AB | Stockholm
In opdracht van MT Corporate Communicatie bestaande crisiscommunicatiestrategie Vattenfall Group in zes landen
doorgelicht en advies opgesteld omtrent modernisering strategie opgesteld.
• Projectplan opgesteld voor ontwikkeling en uitrol benodigde externe digitale crisismiddelen, waaronder crisis dark
site en inzet social mediakanalen;
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•

Draagvlakcreatie nieuwe crisiscommunicatiestrategie onder interne stakeholders, waaronder leden Executive
Group Management en managers verschillende communicatiefuncties.

Resultaat: met de uitrol van de nieuwe strategie volgen alle zes Vattenfall landen dezelfde crisiscommunicatiestrategie,
het publiek wordt sneller en consequenter geïnformeerd.
05/2013 - 11/2014
Incident & Crisis Manager Nordics/Group | Vattenfall AB | Stockholm
Verantwoordelijk voor het dagelijks management van grootschalige incident- & crisissituaties, incl. proactief adviseren
leden Executive Group Management (EGM) over potentiële (reputatie-)risico’s en mitigerende acties.
• Voorzitterschap strategische landencrisisteams Zweden, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland, inclusief
coördinatie crisis gerelateerde activiteiten door staffuncties en business;
• Ontwikkeling en uitvoering trainingsprogramma ten behoeve van groepsbrede crisis & incident
managementstructuur (+100 hoger management in 7 landen), inclusief grootschalige oefeningen;
• Crisisoefeningen & -trainingen binnen Business Units Nuclear & Hydro.
Resultaat: een robuuste/getrainde crisis & incident structuur die zich kan aanpassen aan ontwikkelende crisissituaties
en aan ontwikkelingen in de bedrijfsstructuur.
11/2012 - 05/2013
Internal Communications Advisor | Vattenfall AB (Nuon) | Amsterdam
Verantwoordelijk voor diverse internationale interne communicatieprojecten voor de Business Area Generation in vijf
landen.
• Ontwikkeling & implementatie van communicatiestrategieën omtrent bedrijfsstrategie,
medewerkerstevredenheid, introductie nieuwe bedrijfskleding in 60 varianten met 15.000 betrokken
medewerkers;
• Strategische advisering en communicatieondersteuning management & HR Nederland met name rond impact
ontwikkelingen in de energiemarkt;
• Projectmanager interne open dagen twee nieuwe centrales.
Resultaat: goed geïnformeerde medewerkers, draagvlak voor veranderingen, management & HR Nederland adequaat
ondersteund.
10/2011 - 04/2012
Senior Beleidsadviseur/Project Coördinator Reorganisatie | GGD IJsselland | Zwolle
Als senior beleidsadviseur bestuur verantwoordelijk voor projectteam eerste fase reorganisatie.
• (Her-)ontwikkelen van missie/visie/strategie i.s.m. wethouders van de 12 GGD-gemeenten, ondernemingsraad en
medewerkers;
• Ontwikkelen van managementfilosofie & nieuwe organisatiestructuur en ontwarring financieringsstromen;
• Specifiek doorlichten van de afdeling communicatie ter verbetering van de werkwijze.
Resultaat: na afronding lag er een blauwdruk voor de nieuwe organisatie welke werd gedragen door zowel
medewerkers als de bestuurlijke top van de GGD IJsselland.
08/2010 - 08/2011
Woordvoerder | Nuon (Vattenfall AB) | Amsterdam
Verantwoordelijk voor woordvoering ontwikkelingen/projecten duurzame energie-opwek, alsmede HR gerelateerde
ontwikkelingen.
• Ontwikkelingen van coherente communicatielijnen op gesignaleerde (aankomende) issues;
• (Financiële) woordvoering aangaande windprojecten;
• Piketdienst (crisis-)woordvoering.
Resultaat: Nuon/Vattenfall neergezet als een leider in duurzame energie-opwek.
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10/2009 - 07/2010
Coördinator Externe Communicatie/Sr. Woordvoerder (incl. lid MT Corporate Communicatie) | Vitens | Utrecht
Verantwoordelijk voor alle corporate externe communicatieactiviteiten van het grootste drinkwaterbedrijf van
Nederland:
• Senior-adviseur Raad van Bestuur & hoger management inzake externe & crisiscommunicatie;
• Verantwoordelijk voor kanteling woordvoeringsfunctie van decentraal door zes regionale communicatieadviseurs
naar een centraal team Mediarelaties met 2 woordvoerders;
• Piketdienst (crisis-)woordvoering.
Resultaat: het centrale team Mediarelaties is nu de centrale spil in mediabenadering & woordvoering waardoor het
verhaal van de organisatie meer coherent naar buiten wordt gebracht.
04/2009 - 07/2010
Projectcoördinator/Beleidsadviseur Commissie van Wijzen | Aandeelhouders Vitens | Utrecht
Beleidsadvies voorzitter van Commissie van Wijzen (wethouders, burgemeesters, deskundigen) omtrent twee
bestuurlijk-politiek conflicten tussen Vitens enerzijds en brandweerkorpsen/ veiligheidsregio’s en gemeenten in het
verzorgingsgebied anderzijds.
• Coördinatie/voorbereiding van commissievergaderingen + vergadering van ondersteunende deskundigen;
• Advisering voorzitter communicatiestrategie, procesvoortgang, en contacten met externe stakeholders waaronder
besturen Veiligheidsregio’s;
• Algemeen projectmanagement.
Resultaat: een advies & werkmethode dat zowel voor de aandeelhoudende gemeenten,
brandweerkorpsen/veiligheidsregio’s, alsmede de Raad van Bestuur acceptabel en werkzaam was.
05/2009 - 10/2009
Communicatie Adviseur (PR/Woordvoering) | FMo, de Nederlandse Ontwikkelingsbank | Den Haag
Verantwoordelijk voor woordvoering en advisering communicatiestrategie omtrent grootschalige investeringsprojecten
in opkomende markten en ontwikkelingslanden.
• Ontwikkeling mediastrategieën i.s.m. andere donoren zoals Wereldbank en de Bill Gates Foundation;
• Ondersteuning voorzitter Raad van Bestuur in mediacontacten in ontvangende landen (o.a. Columbia, Mongolië en
Brazilië).
Resultaat: in samenwerking met partners in relevante vakmedia FMo neergezet als de ontwikkeling- bank die met name
het midden- & kleinbedrijf ondersteunt en microkredieten een push geeft.
11/2008 - 01/2009
PR Officer Evelop | Econcern | Utrecht
Ten tijde van de kredietcrisis hoofdzakelijk financieel woordvoerder voor een ontwikkelaar van duurzame
energieprojecten.
08/2007 - 08/2008
Coördinator Externe Communicatie/Sr. Woordvoerder (incl. lid MT Corporate Communicatie) | Vitens | Utrecht
Verantwoordelijk voor alle corporate externe communicatieactiviteiten van het grootste drinkwaterbedrijf van
Nederland:
• Aansturing zes decentrale communicatieadviseurs aangaande externe communicatie;
• Lid projectteam uniforme werkwijze crisismanagement en -communicatie zes fusiebedrijven;
• Advies Raad van Bestuur en aansturing Public Affairs bureau inzake politiek proces herziening Drinkwaterwet in
Tweede & Eerste Kamer;
• Projectmanager jaarverslag 2007.
Resultaat: nieuwe crisiscommunicatiestrategie en - structuur geïmplementeerd op basis van uitgangspunten
risicocommunicatie, gewenste uitkomsten omtrent Drinkwaterwet.
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04/2006 - 08/2007
Senior Communicatie Adviseur/Woordvoerder | Nicis Institute (thans Platform 31) | Den Haag *
Verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie communicatiestrategieën rond wetenschappelijke
onderzoeksrapporten naar grootstedelijk beleid, in afstemming met betrokken gemeenten en ministeries.
• Coördinator van het programma Stedelijke Distributie (communicatieprogramma in opdracht van toenmalig
Ministerie van Verkeer & Waterstaat);
• Uitvoeren van voorkomende overige communicatieprojecten;
• Projectmanagement jubileumboek vijf jaar Kenniscentrum Grote Steden (onderdeel Nicis).
Resultaat: bewustwording onder stakeholders Stedelijke Distributie aangaande problematiek, grootstedelijke
onderwerpen op de kaart gezet in (vak-)media.
11/2003 - 04/2005
Beleidsadviseur/Woordvoerder | Lid Europees Parlement Sophie in ’t Veld (D66) | Brussel *
Als lid strategisch kernteam verantwoordelijkheid voor ontwikkeling strategische verhaallijn en campagneconcept. Deze
rol verder uitgebouwd toen Sophie in ’t Veld lid van het Europees Parlement werd.
• Woordvoering en communicatieadvies;
• Aansturing marketing- & ontwerpbureau, inclusief marketingonderzoek;
• Speechwriting.
Resultaat: tegen de verwachtingen in een zetel verovert voor D66 bij de EP-verkiezingen 2004, basis gelegd waarop
Sophie in ’t Veld haar rol en positie als Lid EP kon uitbouwen.
02/2000 - 04/2006
Coördinator Communicatie/Woordvoerder Partijvoorzitter | D66 | Den Haag *
Verantwoordelijk voor alle interne & externe activiteiten partijorganisatie (incl. hoofdredacteur partijpublicaties),
alsmede lid van strategische kernteams verkiezingscampagnes.
• Woordvoerder & speechwriter/strategisch adviseur partijvoorzitter;
• Manager vrijwilligers diverse landelijke campagneteams;
• Projectmanager voor onder andere: rebranding huisstijl, logistieke processen verkiezingscampagnes,
partijcongressen.
Resultaat: professionelere partijcongressen, slimmere logistieke processen tijdens campagnes, draagvlakcreatie
omstreden regeringsdeelnames. Winnaar AMMA-award "Beste Mediastunt 2003" voor live-commentaar lijsttrekker in
reclameblok van een lijsttrekkersdebat.
* in loondienst

Patrick Harms Corporate Communications | Sumatrakade 1275 1019RK Amsterdam
M: +31 642 054 041 | E: info@patrickharms.eu | W: www.patrickharms.eu | www.linkedin.com/in/patrickharms
Kamer van Koophandel Amsterdam #34295509 | Bank ABN AMRO NL11 ABNA 041 41 19 843 | BTW NL105003311B01

6/6

Dit zeggen anderen over Patrick Harms:
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