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PROFIELSCHETS 
 
 

 
“It always seems impossible untill it’s done!” 

(Nelson Mandela, 1918-2013) 
 

Contactgegevens 
Mobiel: +31 (06) 41211080 
Email: abiekman@d66schiedam.nl  

 

Nice to meet you! De afgelopen jaren heb ik diverse beleids- 
en communicatieconcepten ontwikkeld, begeleid en uitgevoerd 
op het gebied van arbeid, onderwijs, ondernemerschap, 
diversiteit en maatschappelijke participatie.  

 
 

Competenties: adaptief vermogen, probleemanalytisch 
vermogen, omgevingsbewust, helikopterview, politiek- bestuurlijk sensitief, zorgvuldig, verbinder, overtuigingskracht, adviesvaardig, 
organisatorisch, planmatig, resultaatgericht, samenwerkend, stressbestendig. 

 
 

OPLEIDING 
 

2014- 2016 W.O.- Erasmus Uni versiteit Rotterdam, 
Master Bestuurskunde (Diploma behaald) 

1999- 2003 HEAO- INHOLLAND Hogeschool Rotterdam, 
Bachelor Internationale Communicatie (Diploma behaald) 

1996- 1998 MEAO- Albeda Collega Rotterdam Internationale Handel (Diploma behaald) 
1992- 1996 MAVO- Stedelijke Pallas College Zoetermeer (Diploma behaald) 

 
CURSUSSEN 

 

2019 Vakkundig voorzitten (Het Nederlands Debat Instituut) 
2018 Good Governance (Partner in Governance) 
2017 Masterclass Gemeentepolitiek (D66) 
2017 PRINCE2 Foundation (Métier Academy Benelux) 
2016 Factor C: Netwerkend naar succesvol Beleid (PBLQ) 
2014 Uw methode op papier (Movisie) 
2013 Social media voor uw organisatie (Vebego Foundation) 
2012 Situationeel en Persoonli jk Leiderschap (Turacien) 
2012 Verbindend samenwerken (Turacien) 
2012 Samenwerken met het Onderwijs (Oranje Fonds) 
2012 Projectmanagement (Oranje Fonds) 
2010 Lobbyen & netwerken (SIO) 
2009 Effectief Besturen (Rijks Overheid Instituut) 
2007 Effectief schrijven voor communicatiespecialisten (Van der Hilst) 
2006 Persberichten schrijven (Rotterdam Academie) 
2005 Merkcommunicatie (Rotterdam Academie) 

 
BESTUURLIJKE ERVARING 

 

Maart 2018 – heden Voorzitter Raadscommissie 
Als voorzitter van de Raadscommissie is het mijn taak, om het proces rondom de raadscommissie 
en de inhoudelijke discussies te begeleiden. Samen met de commissieleden wordt bepaald welke 
agendastukken doorgaan als bespreekstuk of besluitstuk naar de raadsvergadering. Eveneens 
bereid ik de commissievergadering in overleg met de griffier voor. 

 

Maart 2018- heden Gemeenteraadslid & vice-fractievoorzitter (D66 Schiedam) 
Als gemeenteraadslid agendeer ik onderwerpen vanuit mijn portefeuille: Werk en Inkomen, 
Ondernemen, Onderwijs, Diversiteit & Inclusie en Zorg. Daarnaast ben ik vice-fractievoorzitter en 
vervang de fractievoorzitter bij het presidium of coalitieoverleg. Tevens heb ik meegeschreven 
aan het verkiezingsprogramma 2018-2022 en was ik lid van de wethoudercommissie en 
onderhandelaar bij het opstellen van het bestuursakkoord. 

 

April 2014- heden Voorzitter stichting Epitome 
Epitome is een stichting die zich richt op grootstedelijke jongerencultuur en jongeren verder op 
weg helpt in de media en entertai nment industrie. Als voorzitter vertegenwoordig ik de organisatie 
en bewaak ik samen met de overige bestuursleden de processen en procedures. 
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Sept. 2017- Jan. 2020 Secretaris stichting Formaat 
Formaat is een organisatie die zich inzet voor mensen in een achterstandspositie, 
kwetsbare mensen die het moeilijk vinden voor zichzelf op te komen of om mee te doen 
in de maatschappij. 

 

Okt. 2008- 2013 Board member van het Young Economic Development Board Rotterdam 
Economische adviesraad dat gevraagd en ongevraagd advies gaf aan het college van B&W in 
Rotterdam, over sociaal- economische vraagstukken. Als boardmember had ik, onderwijs, jong 
ondernemerschap en diversiteit in portefeuille. 

 

Febr. 2011- 2012 Bestuurslid Jong Ondernemen Zuid-Holland 
Stichting die leerlingen en studenten helpt met het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. 
Als bestuurslid was ik verantwoordelijk voor het beoordelen van diverse projectplannen en 
aanvragen van scholen. 

 
Juli  2008- januari 2010 Voorzitter Basketbalvereniging Divine 

Als voorzitter vertegenwoordigde ik de vereniging bij de Nederlandse Basketbalbond, leidde ik de 
bestuursvergadering en bewaakte ik de processen en procedures tijdens de algemene leden 
vergadering. 

 
WERKERVARING 

 

 
Juli 2018 – heden Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties || Logius 

Functie: sr. Programma Adviseur eID/Secretaris a.i. 
§ Adviseren van het programmamanagement over het programma en consequenties van 

beleidsbeslissingen; 
§ Participeren in programmawerkgroepen; 
§ Relatiebeheer met complexiteit van meerdere opdrachtgevers; 
§ Bewaken en begeleiden van werkprocessen binnen het programma; 

 

Juni 2017 – Juni 2018 SPIR-IT || Raad voor de Rechtspraak 
Functie: Directiesecretaris/ Communicatieadviseur a.i. 
§ Coördinatie en schrijven van planning en verantwoordingscyclus (4,8,12 maandrapportages); 
§ Plannen en organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten; 
§ Advisering in besluitvorming/ uitvoering en hierin essentiële belangen kunnen behartigen en 

afwegen; 
§ Verslaglegging en bewaken en uitzetten van actiepunten; 
§ Bewaken en begeleiden van werkprocessen binnen het secretariaat; 
§ Aansluiting zoeken bij en verbindende schakel zijn tussen de ICT organisatie, de Rechtspraak en 

externen; 
§ Coördinatie en aansturing van het directiesecretariaat en communicatiemedewerkers; 
§ Adviseren van de directie over politiek-bestuurlijke omgeving; 
§ Adviseren van de directie over de inzet van communicatiemiddelen op strategisch- en tactisch 

niveau; 
§ Verbindende schakel tussen de directie en de management. 

 

Jan. 2009 – April. 2017 Stichting Manage Your Talent 
Functie: Projectleider a.i. 
§ Bewaken voortgang van verschillende projecten gericht op aanpak jongerenparticipatie m.b.t arbeid, 

onderwijs, burgerschap, diversiteit en ondernemerschap; 
§ Proces- en budgetbewaking; 
§ Schrijven van voortgangsrapportages en eindrapportages t.b.v. subsidievaststelling; 
§ Schrijven van (Europese) subsidieaanvragen en fondsenwerving; 
§ Plannen en organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten; 
§ Advisering in besluitvorming/ uitvoering en hierin essentiële belangen kunnen behartigen en 

afwegen; 
§ Relatiebeheer met complexiteit van meerdere stakeholders per project; 
§ Adviseren van het stichti ngsbestuur over de inzet van communicatiemiddelen op strategisch- en 

tactisch niveau. 
 

Sept. 2008 – 2016 Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Business Innovation) 
Functie: Projectleider Global Entrepeneurship Week Rotterdam a.i. 
§ Bewaken voortgang van het project; 
§ Proces- en budgetbewaking; 
§ Coördinatie en organisatie van (netwerk) evenementen ti jdens de week voor 500- 850 studenten per 

dag; 
§ Schrijven van voortgangsrapportages en eindrapportages; 
§ Relatiebeheer met complexiteit van meerdere stakeholders; 
§ Verbindende schakel tussen de directie van de verschillende instituten, studenten en het 

bedrijfsleven; 
§ Ontwikkeling en doorontwikkeling van programmawerkboek voor studenten; 
§ Adviseren van het college van bestuur over de inzet van communicatiemiddelen op strategisch- en 

tactisch niveau; 
§ Adviseren van het college van bestuur over het inhoudelijk programma; 
§ Communicatiemiddelen (onli ne en offline) op een juiste (efficiënte en effectieve) wijze inzetten. 



Anouschka Naomi Biekman 
 

Sept. 2014 – 2015 Hogeschool Rotterdam (Instituut Commerciële Economie) 
Functie: Docent Communicatie a.i. 
§ Doceren van het vak ‘Communicatieve vaardigheden’; 
§ Onderzoek en ontwikkelen van keuzemodule ‘De economische kracht van etnische diversiteit’; 
§ Doceren van de keuzemodule ‘De economische kracht van etnische diversiteit’; 
§ Begeleiden van de studentenondernemingen; 
§ Voeren van studieloopbaangesprekken. 

 

Nov. 2010- Febr. 2012 Rotterdams Philharmonisch Orkest 
Functie: Marketing- & Communicatieadviseur Community Projects a.i. 
§ Concept- en strategieontwikkeling ambassadeursnetwerk & Young Businessclub; 
§ Proces- en budgetbewaking; 
§ Adviseren van de directie over innovatieve concepten en programma om meer diversiteit in de 

publieksgroep aan te brengen; 
§ Adviseren van de directie over de inzet van communicatiemiddelen op strategisch- en tactisch 

niveau; 
§ In kaart brengen van relevante stakeholders en het maken van een omgevingsanalyse; 
§ Begeleiden van communicatie stagiaires; 
§ Aansturen van externe communicatiemedewerkers en drukwerkbegeleiding; 
§ Bewaken van de huisstijl; 
§ Communicatiemiddelen (onli ne en offline) op een juiste (efficiënte en effectieve) wijze inzetten; 
§ Verrichten van redactionele werkzaamheden zowel offline als online; 
§ Organiseren van de Classic Club night (avond waarbij klassieke muziek in een informele setting 

wordt gepresenteerd); 
§ Organiseren van diverse evenementen voor het Ambassadeursnetwerk & Young Businessclub. 

OVERIGE FUNCTIES 
 

Aug. 2009- Jan. 2010 Gemeente Rotterdam (Urban Arts & Culture Podium) 
Functie: Hoofd PR & Communicatie a.i. 

 
April 2008- Sept. 2009 Gemeente Rotterdam (Rotterdam European Youth Capitol 2009) 

Functie: Projectmanager Dynamic Duo’s a.i. 
 

Okt. 2008 – Maart 2009 Gemeente Rotterdam (Deelgemeente Delfshaven) 
Functie: Projectleider jongerenparticipatie a.i. 

 
Mei – Nov. 2008 Gemeente Rotterdam (Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving) 

Functie: Projectleider participatie a.i. 
 

Febr. – Juli 2008 Stichting Ortel Nelson Mandela Festival 
Functie: Communicatiemanager a.i. 

 
April 2006- Mei 2008 Gemeente Rotterdam (Deelgemeente Feijenoord) 

Functie: Communicatieadviseur afdeling Voorlichting en Communicatie 
Portefeuille: Jeugd en Onderwijs, Centrum voor Jeugd en Gezin, Kunst en Cultuur, Welzijn, Sociale 
Integratie 

Jan. 2005- Jan. 2006 Ministerie van Veiligheid & Justitie (Immigratie en Naturalisatiedienst) 
Functie: Communicatieadviseur procesdirectie Terugkeer 

 
 
TALEN 

 

Nederlands mondeling - goed schriftelijk - goed 
Engels mondeling - goed schriftelijk - goed 
Frans mondeling - matig schriftelijk - matig 
Duits mondeling - matig schriftelijk - matig 

 

COMPUTERERVARING 
 

Microsoft Office, SharePoint, Adobe Photoshop, PowerPoint, Prezi 
 

REFERENTIES 
 

Indien nodig beschikbaar. 


