CV Alex Osten

Loopbaan in vogelvlucht

1962 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 06 5516 5746

•

@AlexanderOsten | nl.linkedin.com/in/alexosten

partner Beijer & Osten (2006-nu)

Relevante opleidingen
• Nederlandse taal- en letterkunde UU (1982-1989)

Advies, trainingen en interim-communicatie als:

met vakken massacommunicatie, PR, persuasief

• sr-adviseur Duurzaam Amsterdam (24 mnd)

schrijven, tekstanalyse & argumentatie (WO-niveau)

• programma-adviseur Gelderland (30 mnd)

•

Hilst Communicatie (niveau D - post HBO) (2001)

• manager Universiteit van Tilburg (12 mnd)
•

•

• hoofd communicatie a.i. politieregio (3 mnd)

en verder…

manager Van der Hilst Amersfoort (1995-2006)

•

basisopleiding Fotovakschool R’dam (2016)

Naast advies en trainingen ook interimfuncties:

•

cursus sociale psychologie Open Universiteit (2012)

• interimhoofd gemeente Hilversum (12 mnd)

•

NCOI-classes Organisatie & Management (2011)

• adviseur stadshart Alphen ad Rijn (12 mnd)

•

training trainer/coach bij Het Balkon (2002)

• hoofd communicatie 2 politieregio’s (18 mnd)

•

oriëntatiecursussen bedrijfs- & bestuurskunde en . .

Wat mij drijft
Ik ben gefascineerd door de relatie tussen
individueel en collectief belang. Hoe ze tot elkaar

. organisatie & management OU (1998)

voorlichtingscoördinator gemeente Baarn
(aanvankelijk part-time) (1992-1995)

•

interne opleiding communicatiemanager Van der

•

summer course corporate communication centre
. Erasmus Universiteit Rotterdam (WO) (1995)

part-time medewerker interne communicatie
Verenigd Ziekenvervoer A’dam (1991-1994)

•

verkooptraining Electro Combinatie NL (1984)

medewerker landelijke verkiezingscampagnes

•

atheneum-B Rijnlands Lyceum (1975-1981)

D66 voor Europa, Rijk en gemeente (1989-1991)

… en vele korte cursussen als werken met prezi,

•

eindredacteur de Democraat (1989-1991)

schrijven voor het web, filmen met de DSLR e.d.

•

medewerker Utrechtse gemeenteraadsfractie

•

D66 (1987-1990).

verhouden. En te beïnvloeden zijn. Die interesse
heeft geleid tot inzet bij projecten als bewoner,

en maatschappelijk actief als…

ambtenaar, raadslid en communicatieadviseur.

•

lid steunfractie D66 Zuidplas (2016-2018)

Inzet voor ministeries, provincies, gemeenten en

•

raadslid Cromstrijen (2014-2015)

zeker ook bedrijven die de overheid willen bereiken.

•

webmaster D66 Hoeksche Waard (2010-2014)

Persoonlijkheid en communicatie zijn mijn primaire

•

docent Hogeschool Rotterdam (2008-2009)

instrumenten hierbij. Ik kijk met brede blik naar

•

voorzitter vereniging PR-branche (2004-2012)

onderwerpen, kom makkelijk van strategie tot

•

voorzitter VVE Wijk bij Duurstede (1998- 2000)

uitvoering en ben nuchter en praktisch van aard.

•

raadslid gemeente Utrecht D66 (1990-1994).

Trots op…
• Voor Gemeente Schoon geschreven handboeken
over afvalscheiding & social media
• opzet en uitvoering van de documentairereeks
Verder voor Arcadis ingenieursbureau
• het toevallige ontwerp van het decor voor een NOSactualiteitenrubriek
• mijn inzet voor gemeenten, provincies en rijk.

Marketing en positionering

Duurzaam, natuur en milieu

Ik mocht een aantal organisaties begeleiden in hun

Mijn werkzaamheden rond duurzaam en milieu waren:

zoektocht naar positie en betekenis in de markt. Dat

•

senior-adviseur milieuzone brom- en snorfiets en

vraagt om een gedegen analyse van krachten en

Luchtkwaliteit Amsterdam. O.a. betrokken bij het

doelgroepen, een passende strategie en praktische

recente Actieplan Schone Lucht en het participatie-

uitrol ervan. De afgelopen jaren werkte ik zo aan:

traject daarvan (2018-2019)

•

•

een communicatie- en marketingplan voor
FoodValley in samenwerking met regio en
maatschappelijke stakeholders

•

positionering en profilering van het programma

communicatieadviseur Energietransitie Gelders
Energieakkoord (2017)

Training & Coaching

•

programma-adviseur natuur & landschap, stad &
regio en landbouw van Gelderland. Met projecten

Gemeente Schoon richting gemeenten

als de inspraak voor de Natura2000-gebieden

•

een marketingplan voor Den Haag Nieuw Centrum

Opgevoed in het vak bij Van der Hilst, zijn mijn trainingen

(stikstof), plattelandsontwikkeling POP3,

•

branding en media-advies voor de Thuisapotheek

en coachtrajecten gestoeld op theorie. De praktijk van de

totstandkoming breedbandnetwerk Achterhoek en

•

positionering en profilering voor de opleiding

groep of de trainee is echter uitgangspunt. Bijvoorbeeld

communicatie-strategie van de ‘Gelderse

Pedagogiek Hogeschool Rotterdam

bij de presentatie- en verkooptrainingen voor adviseurs

Gebiedsopgaven’ met de energie-uitdaging van de

begeleiding corporate communicatieplan van het

van NotuBiz en de CED-groep, mediatrainingen voor

Cleantech-regio en Arnhem/Nijmegen (2014-2016)

Nederlands Loodswezen.

Rijkswaterstaat, visieworkshops voor branche-

•

•

advisering gedragsbeïnvloeding zwerfafval voor

organisaties en bestuurders en adviesvaardigheden en

Gemeente Schoon bij de gemeenten Amsterdam,

Social en web

interne communicatie bij veranderingen voor vakgenoten.

Culemborg, Heerlen, Hendrik-Ido-Ambacht,

•

Meer weten?

Coördinator landelijke commissie Digitale
Burgerrechten van ‘D66-digitaal’ (2016-2018)

•

•
•

Moerdijk, Nuenen, Soest, Spijkenisse, Weert,

berichten op de website, Facebook en de Twitter

Meer weten over mijn passie voor de overheid, fotografie

van ‘mijn’ programma’s voor provincie Gelderland

of motorrijden? Over mijn mening over het vak en hoe

(2014-2016) en Amsterdam (2018-2019)

het zich moet ontwikkelen? Of over de inzet van Beijer &

workshops social media over afval voor gemeenten

Osten voor interim, advies of training?

in opdracht van Agentschap NL (2011-2013)

Neem contact met me op (M 06 5516 5746) en we

webmaster Beijer & Osten (2006-nu).

maken een afspraak voor een nadere kennismaking!

Zandvoort en Zundert (2010-2013)
•

publiekscommunicatie herinrichting Middelweg op
Voorne Putten voor Natuurmonumenten (2007)

•

communicatieworkshops afvalscheiding voor
beleidsadviseurs i.o.v. SenterNovem (2005)

•

schrijven van een praktijkgids afvalcommunicatie
voor gemeenten i.o.v. AfvalOverlegOrgaan (2004)

•

introductie vuilcontainers Rotterdam en Utrecht.

