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Aanbeveling Danielle Coenen

Danielle heeft van 8 juli 2013 tot 31 december 2014 gewerkt als Kwartiermaker / Goncernadviseur
Communicatie voor de provincie Utrecht. Vanuit deze rol implementeerde zij de
communicatiestrategie van de provincie Utrecht en zijgaf functioneel leiding aan een groep van tien
communicatie-adviseurs en de woordvoerders die uitvoering aan de communicatiestrategie gaven.
Daarnaast adviseerde zij de directie over de interne communicatie rondom de reorganisatie en
veranderopgave. Ook zorgde zij voor de verbinding met het team Media, waar de uitvoering van het
communicatiebeleid was belegd.

Danielle is een gedreven communicatieprofessional en verandermanager, die door haar energie en
enthousiasme mensen mee krijgt. Zijcombineert strategisch inzicht met een pragmatische instelling.
Ze formuleert strategisch communicatiebeleid en implementeert dit op een heel natuurlijke manier:
door praktisch aan de slag te gaan. Stap voor stap, met een duidelijk doel voor ogen en met resultaat.

Danielle is goed op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van communicatie. Onder haar
aansturing heeft de provincie Utrecht haar in- en externe communicatiemiddelen gemoderniseerd en
nieuwe middelen geïntroduceerd. Met als hoogtepunt de lancering van het digitale magazine van de
Provincie Utrecht. Daarnaast was zij de aanjager van het omgevingsgericht communiceren en de
communicatie over de organisatieontwikkeling.

Danielle opereert als schakel tussen alle niveaus, als MT-lid voelt zij feilloos aan wanneer zij zelf kan
doorpakken, en op welke momenten ruggenspraak nodig is. Ze neemt daardoor veel werk uit handen,
maar houdt haar manager wel goed aangesloten. Collega's motiveert Danielle door vertrouwen en
verantwoordelijkheid te geven. Ze benut de succesmomenten en geeft hen complimenten en positieve
feedback. Als de afgesproken resultaten tegen vallen of uit blijven, spreekt zij medewerkers daarop
aan en helpt hen het de volgende keer anders te doen.

Danielle heeft met haar aanpak veel beweging gebracht en voortgang geboekt in de doorontwikkeling
van de in- en externe communicatie van de Provincie Utrecht.
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