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PROFIEL

Leider die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van 
organisaties vanuit een visie en overtuiging. Maakt gebruik van 
kwaliteiten van collega’s / medewerkers. Gelooft in de kracht 
van samenwerking en partnerships. Jarenlange ervaring in 
citymarketing en specifiek toerisme en congressen, zowel van 
stedelijk als buiten(kust)gebied. Beschikt over een groot en 
relevant internationaal netwerk binnen het (toeristisch) 
bedrijfsleven, promotie organisaties, overheden en culturele 
sector. Functioneert goed in een publiek – private setting maar 
zoekt altijd naar commerciële kansen. Veel bestuurlijke ervaring 
zowel vanuit als naast het beroep, met name in cultuur, sport en 
toerisme.

EXPERTISE

OPDRACHTEN

Interim directeur van Alkmaar Marketing 
Alkmaar

Citymarketing organisatie voor Alkmaar en omgeving die bewoners, 
bezoekers en bedrijven wil verbinden. Een compact team van 
medewerkers promoot Alkmaar en helpt de stad en regio zich te 
ontwikkelen als ideale woon-, werk-, bezoek-, onderneem- of leerstad. 

Interim directeur, werk een nieuwe, strategische koers uit voor de 
stichting en neem de medewerkers mee in die ontwikkeling. Kijk naar 
mogelijke samenwerking, verbind de organisatie met de stakeholders in 
de stad en dan vooral de politiek.

WERKERVARING

Zakelijk directeur
Respons
r 1993 - Heden + Amsterdam

Respons is een kennis-, onderzoek- en 
adviesbureau gespecialiseerd in evenementen, 
toerisme en citymarketing. Kern van de 
activiteiten zijn evenementendata die we 
verzamelen, onderzoeken, verrijken en 
analyseren. Als bureau doen we onder andere 
aan evenementen analyses, quick scans, 
invulling publiek-private samenwerkingen, 
gebiedsmarketing, management & organisatie 
vraagstukken en cityhospitality. Onder onze 
opdrachtgevers bevinden zich city- of 
destinatiemarketing organisaties, 
evenementenorganisatoren, branche 
organisaties, (semi) overheden en bedrijven. De 
activiteiten die ik als zelfstandige uitvoerde 
onder de naam DY Leisure – Tourism – 
Citymarketing zijn per november 2018 
ondergebracht bij Respons waar ik vanaf dat 
moment ook als zakelijk directeur ben 
benoemd.

Zakelijk directeur/ bestuurder
Amsterdam Marketing

Amsterdam

Zakelijk directeur
Amsterdam Toerisme en Congres 
Bureau
r 2009 - 2012 + Amsterdam

Business Unit Manager
Amsterdam Toerisme en Congres 
Bureau 
r 2007 - 2008 + Amsterdam

Directeur / bestuurder
VVV NH Schiereiland Midden 
r 2000 - 2007
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OPDRACHTEN

Zakelijk directeur van Moco Museum 
Amsterdam

Modern Contempory �Moco) Museum is een privaat museum sinds 2016 
gevestigd aan het Museumplein in Amsterdam. Het toont moderne kunst 
(waaronder Banksy) aan ruim 500.000 bezoekers waarvan 70% toerist 
en meer dan de helft jonger dan 35 jaar. 

Zakelijk directeur, verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van de) 
exploitatie van het museum en giftshop met specifieke aandacht voor 
operatie & organisatie �HR�, marketing & sales en relatiebeheer. Breng 
de organisatie van de startup fase naar een next level.

AFGERONDE OPLEIDINGEN

Diverse (werk gerelateerde) workshops, 
trainingen en congressen
r 2007 - Heden

Coaching
De Baak

Hoger Personeelsmanagement
ISBW Opleiding, Training en Coaching
r 2000 - 2002

Sector Toerisme en Recreatie; 
studierichting binnenlands en inkomend 
toerisme
Nationale Hogeschool voor Toerisme en verkeer �NHTV�

Breda

specialisatie Public Relations & Voorlichting

VIND MIJ ONLINE

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/
epoud/

Twitter
�EPoverTenL

WERKERVARING

Directeur / bestuurder
VVV Alkmaar en Omstreken 
r 1999 - 2000 + Alkmaar

Adjunct directeur
VVV Alkmaar en Omstreken 
r 1992 - 1998 + Alkmaar

NEVENFUNCTIES 
(SELECTIE)

Lid Raad van Toezicht
Stichting Theater de Vest / Grote St. 
Laurenskerk

Alkmaar

Lid Raad van Toezicht
Stichting Marketing Zaanstreek
+ Zaanstad

Lid Raad van Toezicht
Zaantheater

Zaandam

Lid Commissie 
vrouwenvoetbal
ZVV Zaandijk
+ Zaandijk

Jeugd(top)trainer zeilen 
Cadetklasse 
KNWV

Coördinator, hoofdtrainer 
Jeugdzeilen 
Watersportvereniging Wormer

Bestuurslid (communicatie) 
Korfbalvereniging KZ/Hiltex


