CURRICULUM VITAE FRANS VAN NEER
PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam:

Frans van Neer

Geboren:

4 maart 1963 Heerlen

Werkadres: Jan Campertstraat 7
6416 SG Heerlen
Mobiel:

06 4070 9714

info@fransvanneer.nl
www.fransvanneer.nl
www.linkedin.com/in/fransvanneer

PROFIEL
Zelfstandig ondernemer, strategisch en senior communicatieadviseur en interim
communicatiemanager. Werkt voor organisaties met maatschappelijke belangen. Ruime
ervaring met politiek-bestuurlijke processen en complexe vraagstukken. Goed in het doorzien
van inhoudelijke en procesmatige zaken. Managertype meewerkend voorman en
sparringpartner van zowel bestuur als collega’s. Als teamplayer en netwerker zowel binnen als
buiten de organisatie sterk in het verbinden van mensen.

WERKERVARING
April 2017heden

Opdrachten vanuit Frans van Neer Communicatie
•

trekker en communicatieadviseur van Land van Kalk

•

modereren en voorzitten van publieks- en netwerkbijeenkomsten

•

communicatieopdracht Cultuurwerkplaats Zeezicht

•

organiseren van netwerkbijeenkomsten voor Duurcoop
(Coöperatie Duurzame Evenementen Limburg)

2016 – april
2017

Senior communicatieadviseur, Waterschap Limburg (inhuur)
Opstellen en uitvoeren van strategische communicatieplannen voor
projecten Hoogwaterbeschermingsprogramma en Prioritaire
dijkversterkingen, interactieve informatiebijeenkomsten, perswoordvoering.

Juli 2016

Start eigen bedrijf Frans van Neer Communicatie

2014 – 2016

Senior adviseur communicatie en participatie, IBA Parkstad
Opstellen communicatieplannen, perscommunicatie, coördinatie
burgerparticipatie, initiëren en leiden van netwerk- en
informatiebijeenkomsten en lezingen geven.

2015

2008 - 2014

Senior projectadviseur, gemeente Heerlen
Coördineren van diverse projectopdrachten zoals netwerkmanagement
Serious Request en omgevings- en communicatieanalyse reorganisatie
gemeentelijke organisatie.
Manager afdeling Communicatie & Buurtgericht Werken,
gemeente Heerlen
Managen afdeling communicatie & buurtgericht werken (24 medewerkers),
adviseur burgemeester, college B&W en directie, woordvoering
burgemeester en college, crisiscommunicatie.

2002 - 2008

Manager afdeling Communicatie, Rijkswaterstaat Maaswerken
Managen van communicatieafdeling Maaswerken (7 medewerkers),
adviseur directieteam, ontwikkelen van strategisch communicatie- en
persbeleid en vertaling naar operationele uitvoering, afstemming landelijk
communicatiebeleid RWS, relatiemanagement met stakeholders.

2001 - 2002

Senior communicatieadviseur, Provincie Limburg
Strategische communicatieadvisering twee gedeputeerden, opstellen
communicatieplannen, projectcommunicatie, perscommunicatie &
woordvoering gedeputeerden, media-analyse.

1998 - 2001

Coördinator communicatie, gemeente Stein
Coördineren team (vier medewerkers), adviseur burgemeester en directie,
opstellen communicatieplannen, perscommunicatie en woordvoering
college B&W, organiseren informatiebijeenkomsten, eindredactie
communicatiemiddelen.

1992 - 1998

Communicatieadviseur, gemeente Nuth
Perscommunicatie en woordvoering college B&W, adviseur burgemeester,
coördinatie van interactieve beleidsvorming, productie
communicatiemiddelen.

1990 - 1998

Communicatieadviseur, gemeente Heerlen
Publieksvoorlichting, exposities ontwikkelen, redactiewerk.

1989 - 1992

Expositievormgever, Streekgewest Oostelijk Zuid Limburg (incl detachering
Museum Naturalis in Leiden)
Exposities ontwikkelen en bouwen, publieksvoorlichting.

OPLEIDINGEN

2017

Effectief inzetten van social media waaronder de opleiding “zwarte band
Facebook”

2015

Workshops projectmanagement

2013

Masterclass strategisch communicatiebeleid door Betteke van Ruler

2002-2013

Diverse trainingen en workshops op het gebied van communicatie

2009-2010

Management crisiscommunicatie

2003-2006

Diverse trainingen op het gebied van projectmanagement

2001-2004

Diverse trainingen op het gebied van crisiscommunicatie

1997-1998

Overheidscommunicatie-C, SRM/VVO Amsterdam

1981-1987

HBO Lerarenopleiding Tekenen en Handvaardigheid, Hogere Katholieke
Leergangen Sittard (HKLS)

1975-1981

HAVO, Romboutscollege Brunssum

HOBBY’S

Motorrijden, skiën, koken en reizen

