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Curriculum Vitae

Profiel
Een ‘frisse blik van buiten’, maar altijd loyaal en met gevoel voor verhoudingen. Adviseert en schrijft
op het snijvlak van beleid en communicatie. Werkt graag samen in visie- en strategietrajecten.
Concludeert compact en brengt daarmee processen verder. Schrijft en redigeert speeches, artikelen,
columns en beleidsteksten. Is snel thuis tussen tijdelijke teamgenoten.

Werkervaring
April 2014-heden

Freelance adviseur en tekstschrijver
Opdrachten:
- Schrijven van keynote speech als startpunt voor en met vervolg in
visietraject samengaan Energie- en Grondstoffenfabriek (initiatief vanuit
samenwerkende waterschappen);
- Inhoudelijke verkenning reeks veldexcursies, organisatie en
dagvoorzitterschap van bijeenkomst over ruimtelijke ontwikkeling en
cultureel erfgoed voor De Lynx/Landwerk (i.o.v. Ministerie van
Infrastructuur en Milieu).
- Schrijven van testspeeches t.b.v. onderzoek effectiviteit speeches i.o.v.
Academie voor Overheidscommunicatie.
- Schrijven van diverse communicatieproducten t.b.v. introductie en
inspraak nieuwe Keur en uitvoeringsregels Hoogheemraadschap Rijnland.

2001-2014

Diverse functies bij het ministerie van VROM en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM)1

2011- 2014

Senior beleidsadviseur
Programmadirectie Eenvoudig Beter (Omgevingswet)
-

2008 – 2011

1

Auteur van de interviewbundel “15 x Nu al Eenvoudig Beter, vernieuwers
in de leefomgeving” (dec. 2013);
Schrijven van (bijdragen aan) Kamerbrieven, Memorie van Toelichting bij
de Omgevingswet en fact sheets (bijv. Instrument Omgevingsvisie);
Begeleiden van externe medewerkers (Landwerk, Platform 31) bij het
werkprogramma ‘Nu al Eenvoudig Beter’;
Schrijven en redigeren van nieuwsmails, brochures en artikelen voor
intranet en vakbladen waaronder ROM magazine;
Begeleiden van onderzoek (omgevingsrecht: Eenvoudig Beter TNS Nipo
2011).

Senior beleidsadviseur Strategie
Centrale Strategie en Kenniseenheid (CSK)

In oktober 2010 werden de ministeries van VROM en VenW samengevoegd tot het ministerie van IenM

-

-

2001- 2008

Schrijven van discussiestukken en organiseren van bijeenkomsten t.b.v.
Secretaris-Generaal, Bestuursraad en directies min. VROM over:
o Spanningsveld ruimtelijke restricties en woonwensen;
o Toekomst klimaatbeleid doorkijk 2020-2050;
o Verkenning kennisomgeving Regionale Uitvoeringsdiensten
(RUD’s);
Reflecteren op het thema Stad en Ommeland in werkgroep van de
Beleidsdirectie Wonen vanuit de centrale strategie eenheid VROM.

Coördinerend speechschrijver
-

Schrijven van speeches, columns, inleidingen en opiniestukken uit naam
van bewindslieden en SG;
Adviseren van bewindslieden over hun publieke optredens;
Trainer interdepartementale cursus speechschrijven (i.s.m. BZK en
bureau Vergouw en Overduin).

1992 – 2001

Freelance journalist/tekstschrijver
- Schrijven van artikelen voor vakbladen op het gebied van media en
communicatie (zie opdrachtgevers in bijlage);
- Delen van expertise en opdrachten in Maatschap De Wallenburgpers,
bundeling van freelancers in journalistieke en aanverwante disciplines in
Amsterdam.

1990 -1992

Bureauredacteur maandblad O
Verantwoordelijk voor openingsrubriek met ‘faits divers’ en boekbesprekingen.
- Schrijven van artikelen;
- Begeleiden freelancers.

1988 -1990

Freelance journalist
- Schrijven van artikelen voor Weekblad Haagse Post en Het Parool;
- In opdracht teksten schrijven voor o.a. Algemene Spaarbank Nederland
(ASN) en huurdersorganisatie Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW).

Opleiding
2011
2008-2009
2005
2003-2004
2001
1989
1979-1986

Driedaagse Masterclass Gebiedsontwikkeling/onderhandelen, Mutual Gains
Approach;
Leeratelier Strategie, Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (NSOB)
Training coachend leidinggeven, School voor Coaching;
Cursus adviseren in een politiek-bestuurlijke context, Min.AZ/ Schuttelaer &
Partners);
Interdepartementale cursus speechschrijven (Min.BZK/Vergouw & Overduin)
Certificaat Informatief schrijven post-hoger onderwijs. School voor de
Journalistiek Utrecht;
Lerarenopleiding VL-VU Amsterdam Onderwijsbevoegdheid Maatschappijleer
(tweede graad) en Geschiedenis (derde graad).

Nevenactiviteiten
2001-2008

Mede-oprichter en organisator bijeenkomsten informeel gilde Haagse
speechschrijvers ‘Het Doode Paerd’.

Interesses

Ontwerpen van meubels en objecten (www.designsauvage.nl),
Zeilen (www.pietjezeilt.nl), Tuinieren, Acteren bij de Nieuwe Theatergroep,
amateurpool van de Theaterschool Amsterdam.

Bijlage bij CV Bas van Horn:

Overzicht opdrachtgevers
1992-2001:
Journalistiek werk
Vara-televisie (freelance adviseur/redacteur De leugen regeert 2000)
Reclamevakblad Adformatie
Uitgeversvakblad MediaFacts
Communicatie, vakblad voor PR, voorlichting en Communicatie
Dagblad Het Parool (media- en stadsredactie, PS)
Vara TV Magazine
VPRO-gids
Copywriting en andere teksten
AW Bruna (samenstelling cd-rom Volkskrant Nieuwsquiz/jaaroverzicht 2000)
Metro Zweden (redactiebemiddeling dagblad Metro Nederland samenstelling 0-nummer)
NOB Interactive (schrijven van videoscenario’s t.b.v. museale inrichting Slot Loevestein)
Ideeël Organiseren (schrijven dramascenario’s voor presentaties FNV)
Binnenlands Theater (schrijven theaterstuk voor jongvolwassenen La Malinche voorjaar 1997).
Dogtroep/Jos Zandvliet (co-auteur scenario schimmenopera Paradiso 1995)
Sölk bv marketing & advies (schrijven van mailings IKV en Pax Christi)

