ZON Communicatie

Door Trudie Galama

Het is zaterdagmorgen 10.00 uur en met een flinke tegenwind fiets ik richting Mc Donald’s.
Lang geleden was hier het muizengat, een smal weggetje onder het spoor door. Er staan nog 4
brugwachterswoningen langs de Gouwe, die de slopershamer hebben overleefd. Op de tekentafel
lagen plannen voor een discotheek, maar die is er nooit gekomen.
Ik zit aan tafel bij Heleen van Andel in een
van de brugwachterswoningen op Nieuwe
Gouwe OZ 14. Aan de muur hangt een modern bloemenstilleven van Margriet Smulders
en op de kleurige houten tafel staan vazen
vol bloemen, gekregen bij het afscheid van
haar werk. Gisteren is ze officieel uitgezwaaid
door collega’s met cadeau’s, bloemen en
speeches. Want ze is voor zichzelf begonnen
als communicatie adviseur/verhalenverteller.
Heleen heeft de School voor Journalistiek gevolgd in Utrecht en haar kennis verder uitgebreid met diverse cursussen op het gebied
van communicatie en marketing.
Ze heeft onder andere gewerkt bij de Rijksoverheid en het Brandwondencentrum. Tot 1
maart heeft ze als manager communicatie en
marketing gewerkt bij Kentalis, een grote organisatie in onderwijs en gezondheidszorg.
Na 10 jaar heeft ze een punt gezet achter
haar werk als leidinggevende en pakt haar
loopbaan weer op zoals ze deze vroeger begonnen is: communicatieadviseur in onder
andere het MKB. Communiceren is verhalen
vertellen. In iedere organisatie zit een mooi
verhaal en Heleen wil dat verhaal goed vertellen. Ze zorgt ervoor dat dat mooie verhaal in
de media komt, laat zien/horen wie de ondernemer is en waar de organisatie voor staat.
Het MKB is een omgeving waar ondernemers
niet zeuren maar aanpakken en dat spreekt
haar aan. Direct contact met de ondernemer
en mensen adviseren, een goed verhaal
schrijven, daar ligt haar passie. Daarnaast is
Heleen gespecialiseerd in crisiscommunicatie,
lobby, marketing, woordvoering en alle soorten teksten.
ZON Communicatie is de nieuwe naam van
haar kersverse bedrijf. Haar dove collega’s bij
Kentalis noemden haar Zon. Dove mensen
geven namelijk een naam-gebaar aan mensen. Heleen heeft dit als groot compliment
ervaren en als naam voor haar onderneming
gekozen.
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Heleen is te vinden op linkedin en via tel: 06
1000 8404.

