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Vrolijke en gelukkige positieveling. Getrouwd met Marius de Mol.
Moeder van en voor vijf kinderen (tussen de 19 en 27 jaar).
Beroepen

Communicatiestrateeg en boardroomadviseur
Sprekerscoach en media- en woordvoerderstrainer
Dagvoorzitter, moderator en presentator

Opleidingen

Moderne Humaniora [= Atheneum-NL], Onze Lieve Vrouwlyceum, Genk (B)
Avondheao-afstudeerrichtingen Commerciële Economie en Communicatie, Utrecht
Presentation-Master E.A.S.E.-trainer, Zutphen

Talenkennis

Uitmuntend:
Zeer goed:
Voldoende:

Wie ben ik

Commercieel en tegelijkertijd sociaaleconomisch adviseur op het brede
bedrijfsstrategische vlak.
Strateeg die makkelijk en snel ‘blinde’ vlekken in een organisatie ziet dankzij
helikopterview.
Netwerker, luisteraar en verbinder.
Energiegenerator, inspirator en vernieuwer.
Veranderaar en structuurbrenger en dus projectleider.
Bedenker van creatieve passende antwoorden, oplossingen en ideeën.
Professionele durfal en uitdagingen-aannemer
Taal- en schrijfvaardige optimist.

Nederlands, Frans, Engels en Italiaans
Duits
Spaans

Competenties Ondernemend, enthousiast, sociaal bijzonder vaardig met zeer goede
communicatieve eigenschappen, groot empathisch vermogen met gevoel voor
gelijkwaardigheid, inspirerende aansteker, optimistische aanpakker, gestructureerde,
stressbestendige en doortastende volhouder, duidelijk, recht door zee en to-thepoint; analytisch in een combinatie van ratio en emotie.
Bullens communicatie regie
Vanaf januari 2002 eigenaar van communicatieadviesbureau. Hoofdactiviteiten vormen het geven
van strategisch communicatieadvies inclusief regievoering en de begeleiding en uitvoering van een
communicatieplan. Strategisch advies is met de jaren steeds meer de boventoon gaan voeren. Het
gehele bedrijfseconomische spectrum neem ik in ogenschouw met specifieke aandacht voor
communicatie. Mijn aanpak wordt bepaald door een combinatie van jarenlange ervaring in zeer
diverse sectoren en branches, professionaliteit, passie en energie, gedrevenheid en enthousiasme,
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deskundige inzet en grote betrokkenheid, totale onafhankelijkheid, probleemoplossende benadering,
nuchterheid, realiteit en structuur. Bij voorkeur adviseer ik vanaf de – communicatie – basis. Ik ga uit
van het principe dat goede, gestructureerde, professionele communicatie, de opdrachtgever
uiteindelijk (financieel) voordeel oplevert.
Bullens communicatie regie werkte en werkt nog steeds voor een heel scala aan opdrachtgevers;
lokale, regionale en nationale (semi-)overheden, opleidingsinstituten, bedrijven en NGO's in vele
diverse sectoren en disciplines in Twente, Nederland, België en ver daarbuiten zoals in Peru en
Tanzania.
Presentation-Master by Bullens communicatie regie
Sinds begin 2019 ben ik gelicenseerd presentatietrainer en train en coach ik iedereen die zijn of haar
boodschap op authentieke, duidelijke en effectieve wijze wil verwoorden en overbrengen aan klein
of groot publiek. Dit doe ik op dusdanige manier dat de trainee of coachee op een duurzame manier
leert om helder een presentatie te geven en te spreken met impact. Als mediatrainer en ervaren
woordvoerder in crises, bereid ik mensen voor op elk (onverwacht) mediaoptreden en help hen bij
de formulering van hun eigen mediaboodschap.
Relevante werkervaring
Sinds 2002 directeur-eigenaar Bullens communicatie regie. Opdrachtgevers zijn er velen waaronder
wooncorporatie St-Joseph Wonen (nu Welbions) waar ik een communicatieafdeling opzet, alle
Nederlandse werkpleinen waarvoor ik een commerciële communicatiestrategie realiseer en in vervolg
daarop als communicatiestrateeg het BKWI (Bureau Keteninformatiesering Werk en Inkomen)
adviseer en Hogeschool Saxion die ik de afgelopen jaren op directieniveau bijsta in diverse
organisatorische veranderingen en bij de bewustzijnsverhoging rond informatiebeveiliging & privacy
met onderwerpen als cybersecurity en de consequenties van de komst van de AVG.
1997 tot en met 2001 directeur/projectmanager Stichting Twente Promotie in Enschede. Hiermee
kies ik eenmaal voor de ‘klantenzijde’. Mijn taak is het promoten en profileren van Twente als
bedrijfsvestigingsregio in Nederland; economische promotie. Communicatie vormt daarbij het
belangrijkste middel. Uit onderzoek blijkt dat door de inzet van Stichting Twente Promotie de regio
Twente in die periode haar (economische) bekendheid weet te verdubbelen. Tevens lever ik in die
periode een belangrijke bijdrage aan de verbetering en optimalisering van de communicatie tussen de
Twentse gemeentelijke overheden onderling, en met het Twentse bedrijfsleven.
1993 tot en met 1996 communicatieadviseur bij communicatieadviesbureau Nijhof & Partners in
Apeldoorn en Enschede. Werkzaam als corporate communicatieadviseur in Apeldoorn en na enige
tijd als enige communicatieadviseur in de door mij opgezette dependance in Enschede. In die periode
is mijn grootste account de Stichting Twente Promotie. Ook werk ik in die periode voor onder andere
de Ten Hag Groep, de gemeente Enschede en Te Pas Weg- en Waterbouw en Milieutechniek.
1991 en 1992 communicatieadviseur bij Werving en Selectiebureau Budé Almelo. Als communicatieadviseur ontwikkel en realiseer ik een -voor dit bureau- nieuwe discipline; arbeidsmarktcommunicatie.
1987 t/m 1990 (junior) communicatieadviseur bij communicatieadviesbureau Thema Communicatie
in Boxtel en Maastricht. Leer hier echt ‘het vak’ en maak vanaf kennis met vele branches. Rond 1990
ben ik een jaar belast met de start van het tweede kantoor voor Thema Communicatie in Maastricht.
1986/1987 junior communicatieadviseur bij FPP, financieel publicrelationsbureau in Naarden.
Daar ben ik als junior pr-adviseur intensief betrokken bij de fusie tussen Wolters Noordhoff en Kluwer.
Andere beursgenoteerde fondsen assisteerde ik ook bij hun beursgang en de uitgaven van
hun financiële jaarverslagen, halfjaar- en kwartaalberichten.
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Nevenfuncties en vrijwilligerswerk
Communicatieadviseur en co-writer professionaliseringsplan voor Stichting Sheltersuit sinds oktober
2018; Stichting Sheltersuit maakt primair warme pakken voor daklozen en haalt haar inkomsten uit
donaties en de verkoop van pakken. www.sheltersuit.com
Communicatieadviseur voor Wings of Support sinds 2014; Wings of Support (WoS) is een
vrijwilligersorganisatie bestaande uit KLM- en Martinairmedewerkers die kinderen onbezoldigd
helpen en steunen op de internationale bestemmingen in ontwikkelingsgebieden van Nederlandse
luchtvaartmaatschappijen door het geven van financiële steun en - indien mogelijk - praktische hulp
ten behoeve van onderwijs, onderdak en medische verzorging. www.wingsofsupport.org
Voorzitter en co-founder Taskforce HighHeels sinds 2012; hogeropgeleide vrouwen motiveren en
stimuleren, te werken op het eigen opleidingsniveau en beweging en kansen creëren.
Afgesloten nevenfuncties
Bestuurslid – secretaris Enschedese Uitdaging van oktober 2013 tot december 2015; De Uitdaging
zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale
bedrijfsleven middels concrete acties om de leefbaarheid in de lokale samenleving te vergroten.
Comitélid en communicatieadviseur Twents Haring Comité van januari 2000 tot juli 2011 en
sindsdien erelid; het Comité organiseert elk jaar een bijeenkomst voor genodigden op Landgoed De
Wilmersberg ter gelegenheid van de komst van de Nieuwe Haring.
Marketing Communication Consultant a.i. Share People Expert Programma, juli – augustus 2011 bij
Molinos Cusco SA, Peru; marketingcommunicatiestrategie ontwikkelen en ondersteuning bieden aan
deze maatschappelijke onderneming producent van pasta en zout koekjes.
Initiator Bak Energie en bedenker buddy-vrijwilligersproject in 2011; project om mensen zonder werk
te koppelen aan werkende mensen met een baan.
Stadscoördinator Enschede/Twente voor ‘7 days of inspiration’ van december 2010 tot april 2011;
Enschede en Twente mooier maken met sociale overwaarde, zonder geld of commercieel gewin door
de realisatie van allerlei initiatieven en projecten. Dit vond tegelijkertijd in meer dan twintig andere
steden in Nederland plaats dankzij het werk van vele honderden vrijwilligers in een week in maart
2010.
Bestuurslid Stichting Art in Business van april 2003 tot en met maart 2007; belangrijkste activiteit van
de stichting was de jaarlijkse organisatie van een internationale, hedendaagse en moderne
kunstbeurs in Twente.
Lid van de ouderadviesraad bij OSG Hengelo van 2006 tot en met 2011; een kleine groep ouders
adviseerde de beide teamleiders van de HAVO en Atheneum bovenbouw van het Bataafs Lyceum
omtrent dagelijkse zaken die de leerlingen betroffen.
Voorzitter oudercommissie kinderdagverblijf De Speeldoos, in Delden van 1992 tot en met 1996.
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