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PROFIEL

Ondernemer in hart en nieren. Denkt graag in kansen en wil die 
graag met partners en medewerkers verzilveren. Jarenlange 
ervaring in evenementen (onderzoek, analyse en strategie) en in 
citymarketing, zowel in strategische planning als in uitvoering.  
Beschikt over een groot en relevant netwerk binnen de 
evenementensector en marketing/promotie-organisaties. 

EXPERTISE

OPDRACHTEN

Directeur/bestuurder van Stichting 
Marketing Zaanstreek 

Zaandam

Directeur/bestuurder van Stichting Marketing Zaanstreek �SMZ�. SMZ is 
de uitvoeringsorganisatie voor de (city)marketing van de gemeenten 
Zaanstad, de 16e stad van Nederland en de 4e stad in de 
Metropoolregio Amsterdam. Met een compact team en in 
samenwerking met een groot aantal stakeholderorganisaties, werkt 
SMZ aan het bereiken van doelen op het gebied van wonen en 
bezoeken (toerisme).

WERKERVARING

Founder/Algemeen 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 uitvoerde onder de naam BV 
De Nieuwe Aanpak �DNA� zijn per november 
2018 ook ondergebracht bij Respons.

Vennoot/ Senior Consultant
BV De Nieuwe Aanpak �DNA�
r 2005 - 2018 + Amsterdam

Vennoot en senior-consultant van adviesbureau 
DNA, specialist in citymarketing & evenementen. 
In 2018 is overgenomen door Respons. 

Vanuit DNA voerde Kruijver opdrachten uit voor 
overheden (vooral gemeenten) en bedrijfsleven. 
Strategische visies op citymarketing voor o.a. 
de gemeente Velsen, Zaanstad, Helmond en 
Capelle aan de IJssel. Op evenementengebied 
adviseerde Kruijver o.a. de Tilburgse Kermis en 
het TT Festival Assen.
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OPDRACHTEN

TT Festival Assen

In opdracht van o.a. de gemeente Assen, de provincie Drenthe en het 
TT Circuit Assen, schreef Kruijver vanuit DNA de nieuwe strategie voor 
het TT Festival. Er moest een uitwerking komen voor een festival met 
een onderscheidende propositie en een meerjarig 
uitvoeringsprogramma 2013 – 2017 met concrete activiteiten, die op 
voldoende draagvlak bij de ambitiepartners kunnen rekenen. Daarnaast 
moest het festival een nieuw en beter organisatiemodel, voorzien 
worden van een marketingstrategie en een duurzame 
financieringsconstructie

AFGERONDE OPLEIDINGEN

Commerciële Economie
Haarlem Business School
r 1986 - 1989 + Haarlem

Bedrijfseconomie/ Commerciële Economie
Meao Zaanstreek-Waterland
r 1983 - 1986 + Wormerveer

Degree and Field of Study
Mavo Zuid
r 1979 - 1983 + Zaandam

VIND MIJ ONLINE

LinkedIn
Lex Kruijver

Twitter
@lexkruijver

NEVENFUNCTIES 
(SELECTIE)

Lid Adviescommissie 
Evenementen Overijssel
Provincie Overijssel
r 2016 - Heden

Adviescommissie subsidies beeldbepalende 
evenementen Provincie Overijssel.

Lid Werkgroep Evaluatie 
Sportevenementen
Werkgroep Evaluatie 
Sportevenementen (WESP)
r 2011 - Heden

Branchebreed initiatief ter bevordering van 
uniforme en betrouwbare cijfers van sport en 
culturele evenementen.

 Aandeelhouder/adviseur
Kruijver & Kruijver Consultants
r 1988 -  Heden

Bedrijfseconomisch adviesbureau voor het 
MKB, met specialismen business administration 
and belastingzaken. Tot en met 1992 
partner/consultant. Sinds 1993 aandeelhouder 
en adviseur.


