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MARKETING COMMUNICATIE ADVISEUR 
 

PERSONALIA 

 

 

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN 

2017 SRM Masterclass Customer Journey Management 

2014 Masterclass Brand Management, EURIB (European Institute for Brand Management) 

2005 Media training, Anne Boermans 

2001 NIMA Marketing-B, SRM 

1989 - 1995 Maastricht University School of Business and Economics, Faculteit der 

 Economische Wetenschappen, bedrijfseconomie (‘Strategisch Management’) 

1984 -1989 VWO, Rijnlands Lyceum, Oegstgeest 

1982 -1984 Middelbare school, Cults Academy, Aberdeen, Schotland (Engelstalig) 

1978 -1982 Basis onderwijs in U.S.A., Engeland en Schotland (Engelstalig)    

 

 

STRUCTUREERT, VERBINDT EN INSPIREERT 

Mijn carrière ben ik gestart als bedrijfseconoom en consultant met een fascinatie voor menselijk gedrag 

en drijfveren. De afgelopen 20 jaar heb ik die fascinatie toegepast in brede marketing en communicatie 

rollen waarin ik soms leiding gaf en soms verantwoordelijk was voor de uitvoering. Nu help ik 

organisaties om hun marketing communicatie en service te professionaliseren (Better Marketing), coach 

ik medewerkers en help ik bestuurders in tijden van grote transitie (Better Stories). 

 

Het is mijn talent om razendsnel een bestaande situatie te analyseren en lijn te brengen in een verhaal, 

strategie, activiteiten of communicatie. Ik ga voor een duurzaam resultaat en stel gegarandeerd lastige 

vragen in de wetenschap dat die vragen mensen en merken nieuwe inzichten geven en helpen om 

verder te komen.  

 

Mijn purpose is om de inclusieve samenleving dichterbij te brengen. Door mensen mee te laten doen, 

zelfvertrouwen te geven, hun talenten te benutten en positief te verrassen zorgen we dat de 

maatschappij bloeit. Daarom zit ik in het bestuur van Dress for Success Nederland. 

 

Competenties: 

Analytisch – Resultaatgericht – Organisatie sensitief – Creatief – Ondernemend – Structureren – 

Besluitvaardig – Conceptueel – Leiderschap – Inspireren – Integer – Pragmatisch - Betrouwbaar 

 

TALENKENNIS 

Nederlands : Moedertaal 

Engels : Native English speaker 

Duits, Frans : Redelijk 

 

HOBBIES/INTERESSES 

Ijs maken | Eigenaar en blogger van leukeadresjesvanyvette.nl  

     

BESTUURSFUNCTIES 
Bestuurslid van Dress for Success Nederland (vrijwilligerswerk, portefeuille fondsenwerving)  

Naam: Drs. Y.M. van Aarle T:  06 27 077 109  

Voornamen: Yvette Marica E:   yvette@yvettevanaarle.nl 

Geboortedatum: 17 juni 1970 T:   @YvettevanA 

Geboorteplaats: Breda LI:   nl.linkedin.com/in/yvettevanaarle 

Woonplaats: Utrecht W: www.yvettevanaarle.nl 

http://nl.linkedin.com/in/yvettevanaarle
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CHRONOLOGISCH CV 
 

Marketing advies, 

coaching en training 

 

2016 - heden 

Sinds 2016 werk ik voornamelijk als adviseur, trainer en coach voor 

B2B, (semi) publieke overheid en non-profit organisaties. Specialisaties: 

strategisch marketing, branding, proposities, klantgerichtheid, customer 

journey management en change stories. 

 

Opdrachtgevers zijn onder andere de Stichting Koppeltaal/VZVZ 

(strategisch marketing advies GGZ), Luchtverkeersleiding Nederland 

(Change Story MT, teambuilding en persoonlijke story coaching), Roche 

Diabetes Care (storytelling), DZB (Change Story MT), Bioké (workshop 

en marketing advies), GGZ Rivierduinen (team positionering), 

SBRCURNet (marketing communicatie advies), Windesheim College 

(college Customer Journey Management), Hogeschool InHolland 

(examinator communicatie) en Gamigo (presentatievaardigheden). 

 

Customer Journey 

Manager Private Lease  

>  

Volkswagen PON Financial 

Services 
 

April 2016 t/m december 2016 

 

Verantwoordelijk voor het introduceren van Customer Experience 

Management voor Private Lease. Stelde strategische doelen en metrics 

vast en bracht via workshops met medewerkers van diverse afdelingen 

de klantreizen Honeymoon en Schade zelfstandig in kaart. Acteerde als 

projectmanager voor de realisatie van de verschillende 

verbeterprojecten. Sommige korte termijn acties, deels lange termijn. 

Rol als aanjager en vernieuwer. 

 

Kernwoorden: Strategie | Professionaliseren | Customer Journey 

Management 

Propositie adviseur  

> 

ANP  

 

Okt. 2015 t/m december 2015 

 

ANP Zakelijk adviseerde ik over mogelijke proposities rondom content 

marketing. Ik deed in korte tijd deskresearch en voerde zelf kwalitatief 

onderzoek uit via 13 interviews met (oud) klanten en prospects. Op 

basis daarvan droeg ik haalbare strategische richtingen aan en 

adviseerde de commerciële directie. 

 

Kernwoorden:  Consultancy | Strategie | Proposities |  

Senior Marketeer (vast)  

> 
VvAA  

 

Dec. 2014 t/m september 2015 

Campagnes tbv auto- en ziektekostenverzekeringen van VvAA en 

optimaliseren klantreis. Verantwoordelijk voor zorgcampagne 2015 en 

initieerde daarvoor kwalitatief klantonderzoek. Initieerde ook eerste data-

driven activatie campagnes. Deelnemen aan een strategisch project 

waarin vorm werd gegeven aan nieuwe business model voor VvAA. 

 

Kernwoorden:  Strategie | Proposities | Merkactivatie 

Marketing Communicatie 

Manager a.i.  
> 

izi.TRAVEL 

 
Sept. t/m december 2014  

Verantwoordelijk voor de marketing communicatie van startup 

‘izi.TRAVEL’ – een app voor reizigers. Implementatie nieuwe huisstijl in 

alle landen in alle materialen (in 3 maanden gerealiseerd). Samen met 

commercieel directeur vormgegeven aan de sales strategie.  

 

Kernwoorden: Strategie | Visuele identiteit | Startup | Mobiel |  

Head of Social a.i.  
> 

Havas Media, Socialyse 

 
Jan. t/m april 2014  

Leidinggevend aan een team van 4. Eindverantwoordelijk voor social 

media strategie en community management voor o.a. Peugeot, Felix, 

Purina ONE en Dolce Gusto, Durex, Accor (Ibis) en SOS Kinderdorpen. 

Heel snel inwerken. Deed succesvol pitches voor nieuwe business en 

breidde het team uit. Budget- en account verantwoordelijkheid. 

 

Kernwoorden: Social Media Marketing | Leiding geven 
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Manager Marketing After 

Sales & Services a.i.   

> 

Citroën Nederland  

 

Jan. t/m sept. 2013  

 

Verantwoordelijk voor landelijke activaties rondom after sales. Initieerde 

het doormeten van campagnes en creëerde zo draagvlak voor de 

noodzaak van een andere strategie. Initiëren klantonderzoek. Werkte 

aan de online loyaliteitsplatform, MyCitroën.nl. Aansturing bureaus. 

Budgetverantwoordelijk. 

 

Kernwoorden: Merkactivatie | Proposities | Professionaliseren 

Marketeer a.i.  

> 

Eurorepar Autoservice  

(Citroën Nederland) 

 

April 2012 t/m jan. 2013 

Verantwoordelijk voor de introductie van het nieuw universeel 

garageconcept voor Citroën Nederland en het opzetten van alle 

noodzakelijke marketing kanalen. Neerzetten huisstijl over alle kanalen 

heen. Aansturing sales en bureaus. Budgetverantwoordelijk.  

 

Kernwoorden: Merkactivatie | Visuele identiteit | Startup 

Marketing Manager a.i.  
>  
Pluimen (de Pluim) 

 

Juni 2011 t/m feb. 2012 

  

 

Leidinggevend aan marketing communicatie team (5 man). Adviseerde 

management over de juiste positionering (overgenomen). 

Eindverantwoordelijk landelijke campagnes (incl. (e)DM, radio, pre-roll, 

SEO/SEA, social media, telesales). Eindverantwoordelijk voor online 

omzet van > € 5 mln waarbij website door ingrepen beter ging presteren. 

Herstructureren marketing team. Budgetverantwoordelijk. Lid MT. 

Selecteren en aansturen bureaus. 

 

Kernwoorden: Positionering | Online | Professionaliseren | Leiding geven 

Marketing Communicatie 

Manager a.i.  

> 

ING Commercial Banking 

 

Aug. 2010 t/m april 2011   

 

Verantwoordelijk voor klant- en interne communicatie over het meest 

belangrijke betalingskanaal van ING voor de zakelijke markt 

(Commercial Banking en Business Banking). IT-driven ontwikkelingen 

vanuit IT hielp ik te vertalen naar klantproposities. Initieerde nieuwe en 

verbeterde communicatie en sales tools. Resultaat: ook positievere 

beleving betalingskanaal intern, sterke band met IT. 

 

Kernwoorden: Proposities | Marketing communicatie  

Marketing Manager a.i.  

> 

ERC Electronic Publishers 

 

April 2010 t/m juli 2010 

Verantwoordelijk voor alle marketing communicatie, o.a. nieuwe huisstijl, 

event en nieuwe website. 

 

Kernwoorden: Marketing communicatie  

Adviseur  

> 

KNRB 

 

Maart 2010 t/m april 2010 

Advisering directie met betrekking tot Marketing Communicatie strategie 

en schrijven Marketing Communicatie Plan.  

 

Kernwoorden: Marketing strategie | Consultancy 

 

Interne Communicatie 

specialist a.i.  

> 

Optiver (derivatenhandel) 

 

Juni 2009 t/m sept. 2009 

Interne communicatie team door coaching en operationele 

ondersteuning geholpen professioneler te opereren. Tevens schrijven 

visie op intranet 2.0.  

 

Kernwoorden: Intranet | Coachen  

HR Branding a.i.  

> 

Randstad Holding 

 

Mei 2008 t/m dec. 2008 

Advisering global HR manager van Randstad Groep over diverse 

communicatie vraagstukken van het HR team. Overzien communicatie 

rondom de wereldwijde employee engagement survey (People Survey) 

van Randstad Groep. Tevens op creatieve wijze invulling gegeven aan 

de ‘werken bij’ pagina’s op de (toen) nieuwe website randstad.com.  

 

Kernwoorden: Online Marketing | Interne Communicatie  
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       START ALS INTERIM MANAGER  

 

Marketing Manager  
>  
Allen & Overy LLP 
(advocatuur). Vast 
 

April 2006 t/m april 2008  

Opbouwen en leidinggeven aan een marketing communicatie team van 2 

mensen. Initiëren en aansturen onderzoek met betrekking tot het merk en 

adviseren partnership daarover. Zette PR op als discipline en was 

verantwoordelijk voor de woordvoering resulterend in 50% meer media 

exposure. Schreef het eerste sponsorbeleid en kreeg daarvoor goedkeuring 

van de partnership. 

 

Kernwoorden: Positionering | PR en woordvoering | Leiding geven 

Marketing 

Communication  

> 

Clifford Chance 

(advocatuur). Vast. 

 

Aug. 2003 t/m maart 2006 

Verantwoordelijk voor opzetten en executie alle marketing disciplines. Zette 

PR op als discipline resulterend in 50% meer media exposure. Initieerde het 

eerste alumniprogramma van kantoor incl. alumni website. Initieerde en 

overzag de bouw van het eerste centrale contact management systeem. 

Vernieuwde recruitment campagne, getest op relevante propositie. 

 

Kernwoorden: Marketing communicatie | CRM | Professionaliseren 

European 

Communication 

Manager  

> 

Claritas Europe (VNU). 

Vast. 

 

Okt. 2000 t/m aug. 2003  

Functioneel aansturen van marketing managers in 8 Europese landen. 

Projectmanagement en overzien lancering 8 nieuwe lokale corporate 

websites incl. Europese bureauselectie en selectie Content Management 

Systeem. Initiëren en overzien ontwerp en introductie van een compleet 

nieuwe Europese huisstijl, incl. merkonderzoek en bureauselectie. 

 

Kernwoorden: Brand Management | Visuele identiteit | Online Marketing 

Business Development 

Manager  

>  

VNUNET.nl (VNU). Vast. 

 

Dec. 1999 t/m okt. 2000 

Samen met uitgever opzetten van online content platform VNUNET.nl. 

Verantwoordelijk voor nl.internet.com en acquisitie van content partners. 

 

Kernwoorden: Business Development | Online Marketing 

Operations Manager  

>  
KeyMark Services (VNU). 

Vast. 

 

Juni 1999 t/m dec. 1999  

Verantwoordelijk voor diverse database projecten samen met IBM. 

 

Kernwoorden: Databases 

Sales / Marketing  
> 

Dagblad BN/DeStem 

(VNU). Vast. 

 

Jan. 1998 t/m juni 1999 

Diverse sales, marketing en consultancy rollen. Onder andere verkoop van 

advertenties, commercieel maken van de BN/DeStem website en 

strategische analyses in opdracht van de directie. 

 

Kernwoorden: Sales | Online Marketing | Consultancy 

Consultant   

>  

Adstrat. Vast. 

 

April 1996 t/m nov. 1997  

Als junior consultant betrokken bij strategisch advies en consultancy voor 

grote multinationals. Het internet was net in opkomst en voor verschillende 

opdrachtgevers werd de eerste digitale strategie vormgegeven. 

 

Kernwoorden: Consultancy 

 

 

 

 


