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Tesla in een paar woorden 

Communicatieve professional, hands-on mentaliteit, klantgericht, creatief, snel ‘on speed’ & 
proactief, daadkrachtig, analytisch, overtuigend, betrokken, verbinder, organisatiesensitief, 
teamplayer en natuurlijk leider.  

 
Werkervaring 

Strategisch/Sr. Communicatie Adviseur (freelance) 

Periode  2016 – heden bij diverse bedrijven en overheidsinstanties 

 
Expertise 

 Strategisch communicatieadvies (incl. opstellen communicatieplannen, begeleiding 
van interne communicatie, teams en hands-on uitvoering) 

 Opzet, inkoop en begeleiding van corporate communicatie activiteiten 
 Opzetten en inzet van communicatiemiddelen via diverse online (en offline) kanalen 
 Website: bouw (inkoop en begeleiden externe leveranciers), optimalisatie en 

onderhoud (incl. Content Management Systeem / Contentstrategie) 
 Opzetten en begeleiden van campagnes (incl. inkoop externe leveranciers) 
 Organisatie van events: bijeenkomsten en kennissessies  

 

Relevante werkervaring  

1. Gemeente Amsterdam: Interne en externe communicatiestrategie voor Amsterdam 
Bereikbaar  

Periode  2019 - heden 

Opdracht 

Amsterdam Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen vijf grote infrapartners. 
Rijkswaterstaat, de Gemeente Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland en 
de Vervoerregio Amsterdam vormen samen Amsterdam Bereikbaar. Daarnaast is NS als 
spoorvervoerder aangesloten en Breikers, voor de verbinding met werkgevers.  
 
Mijn opdracht was een breed gedragen communicatiestrategie te ontwikkelen voor 
Amsterdam Bereikbaar waarbij interne en externe communicatie met elkaar geïntegreerd 
zouden worden. Onderdeel van de communicatiestrategie was het ontwikkelen van een 
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stakeholdersanalyse, het in kaart brengen van de doelgroepen van Amsterdam Bereikbaar, 
het opzetten van samenwerking op het gebied van communicatie binnen Clusters op 
pilotbasis (waar projecten van verschillende moederorganisaties tegelijkertijd lopen binnen 
één gebied en binnen één tijdvak) en het werken aan een gedragsverandering van de reiziger 
om zelf ook bij te dragen aan het beperken van hinder tijdens de reis. 

Zie: https://www.amsterdambereikbaar.nl/ 
 
Werkzaamheden: 
 

 Stakeholdersanalyse ontwikkelen en inzetten (interne en externe stakeholders) 
 Doelgroepenanalyse uitwerken en integreren in het plan (d.m.v. persona’s) 
 Communicatiestrategie ontwikkelen en uitrollen (interne en externe communicatie 

geïntegreerd) 
 Praktisch communicatieplan opzetten en uitrollen: communicatieboodschappen en – 

middelen formuleren en inzetten 
 Contentkalender opzetten en contentcreatie  (incl. werkinstructie voor medewerkers 

uit de verschillende werkgroepen, het ophalen van content bij de werkgroepen en 
nieuws van buiten het platform, schrijven van webteksten) 

 Persprotocol ontwikkelen 
 Werkgroeptrekker van de werkgroep communicatie (verantwoordelijke voor team van 

werkgroepleden uit diverse moederorganisaties)  
 Werkzaam in diverse operationele, uitvoerende organisaties (ProRail, Gemeente 

Amsterdam, RWS) op het gebied van verkeer, openbare ruimte en OV, zoals 
bijvoorbeeld: 

o communicatieprofessional van Amsterdam Bereikbaar in regulier 
communicatieoverleg Cluster 16-daagse afsluiting Muiderpoort-Bijlmer  

o Werkzaam als communicatieadviseur in Cluster Oost, waar diverse 
infraprojecten samen werken in een gebied in een tijdvak 

 Opstellen en uitrollen van jaarplannen van Amsterdam Bereikbaar en advies aan 
regisseurs en directeuren over toekomstige communicatieaanpak in het steeds 
veranderende speelveld van de mobiliteitstransitie, duurzaamheid en andere 
programma’s. 

 Website ontwikkelen en onderhouden (in cocreatie met externe leveranciers) 
 

 
2. ATPI (Advanced Travel Partners International): Internationale speler in zakelijke 

reisbranche 

Periode  Dec 1999 – Dec 2017 
 
Functies 

 Senior communicatieadviseur voor de merken ATP Government Travel (dienstreizen 
voor de overheid), ATP Corporate Travel en ATP Shipping & Offshore 
Voorbeeld van werkzaamheden: Interne en externe communicatie, verzorgen van 
corporate communicatie, eventmanagement voor verschillende doelgroepen zoals 
stakeholderevents, kennissessies, inkoop en ontwikkelen van communicatiemiddelen, 
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verantwoordelijk voor het opzetten en uitrollen van campagnes in cocreatie met 
bureaus, aansturen van medewerkers binnen projecten en campagnes, contentcreatie 
en planning middels contentkalender 

 Agile coach in verandermanagement / scrum master 
 Senior project manager website 
 Customer care manager  

 
Opleidingen 

1. Post-HBO+ Online Marketing en Communicatie Strategie 
Beeckestein Business School 

 Diploma behaald in 2015         

2. HBO NHTV – specialisatie Communicatie 
Breda University of Applied Sciences (Bachelor) 
 
Specialisatie:  
Communicatie / Marketing (niveau NIMA A), Pers & Public Relations (niveau NGPR-A), 
Gerichte Bedrijfscommunicatie  

 Diploma behaald in 1993   
 

3. Agile Marketing  
IDMK  
 
Certificaat behaald in 2016        
        

4. Professional Scrum Master for Business (Certified Scrum Master PSM I) 
Prowareness  
 
Diploma behaald in 2017  
        

5. SEO basis en SEO technische koptraining (zoekmachinemarketing) 
SEO-guru 
 
Certificaat behaald in 2018 
 

6. E-mailmarketing (Mailchimp) 
Vlot & Goed 
 
Certificaat behaald in 2019 
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Trainingen & Clinics         

Diverse overheidstrainingen (communicatie, burgerparticipatie, verkeerspsychologie), 
Communicatie, Storytelling, Agile Marketing & Scrum, Customer Experience, 
Gedragsbeïnvloeding door marketing (incl. doelgroepen-persona's), Coachen en 
Leidinggeven, Gedrag & Neuromarketing, Design Thinking, Lean Start-up, Functioneel Project 
Management, etc. 
 

Persoonlijk           

Naam   Tesla Buys      

Adres   Amersfoortseweg 74, 3941 EN Doorn    

Nationaliteit  Nederlandse  

Telefoon  +31 6 34823627       

E-mailadres  teslathesoundofchange@gmail.com  

Website  https://www.teslathesoundofchange.nl/marketing-
services/communicatieadviseur/ 

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

Geboortejaar  1970  
 
 
 

Referenties 

Op aanvraag 

 

 
 
 

 


