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Bart Scholten

Allround manager Marketing en Communicatie, sterke persoonlijkheid, enthousiasmerend en 
daadkrachtig. Strategische marketeer en communicatieprofessional die draagvlak weet te creëren, dingen 
voor elkaar krijgt, doelgericht is en resultaat gedreven. 

PERSONALIA:
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Telefoonnummer 06 - 5106 1956
E-mail info@bartscholten.nl
Geboorteplaats en -datum  Almelo, 8 december 1968

MOTTO

“Begrijp uw klant, ken uw doelgroep”

PROFIEL

Strategische marketeer en ervaren manager die kan enthousiasmeren, teams naar een volgend niveau 
weet te brengen en die er plezier aan beleeft om medewerkers te zien groeien. Breed inzetbaar op 
communicatie- en marketingvraagstukken; een flexibele denker die resultaatgericht werkt. Ontwikkelt 
strategie en creëert hiervoor breed draagvlak en medewerking in uw organisatie. Zeer ervaren 
communicatieprofessional met specialisaties in verschillende sectoren. Kan snel complexe vraagstukken 
analyseren en tot werkbare en resultaatgerichte deelprojecten vormgeven. 

Competenties/Talenten

Analytisch en conceptueel denker
Flexibel
Enthousiasmerend
Organisatiesensitief
Daadkrachtig
Resultaatgericht
Bruggenbouwer

Expertise gebieden

Marketingcommunicatie B2B en B2C
Online communicatiestrategie, Seo Sea
Social media
Reputatiemanagement en issuemanagement
Branding
Corporate Communicatie
Interne communicatie
Integratie klantcommunicatie en klantinteractie
Aansturing professionals
Overnames en fusies, change- en 
transitiemanagement



WERKERVARING

2008 – heden Als zelfstandig marketing- en communicatiemanager werkzaam voor verschillende 
opdrachtgevers, zowel Profit als Not-for-Profit, zowel B2B als B2C. 
Zie voor meer voorbeelden van projecten ook www.museumaffairs.eu
Portugese Synagoge/JHM – Strategisch Marketingplan t.b.v. heropening Portugese 
Synagoge, doelstelling was o.a. verdubbeling bezoekersaantal naar 100.000 per jaar
STBY – STBY is een internationaal onderzoeksbureau voor service design met vestigingen 
in Londen en Amsterdam. Vormgeving gehele marketing- en communicatiebeleid, 
strategisch marketingplan t.b.v. verdubbeling omzet in drie jaar 
Akzo Nobel Art Foundation – Advies t.b.v. interne en externe PR, ontwikkeling nieuwe 
website en webstrategie
Adrie Arendsman en Arendsmanhuis – Concept & realisatie website, klantstrategie

 Stichting Poëziemarathon Enschede – Communicatie voor dit jaarlijkse grote poëzie 
festival – bedenker van de eerste Nederlandse Twitterslam
HR Financials group – Aanboring nieuwe doelgroepen, vormgeving marketingbeleid 
IKOS Consult – Online strategie, herpositionering en huisstijl

  Bulo Interim en Advies – Huisstijlontwikkeling en klantgroei
  Werkblik – Herpositionering en klantgroei

Lewis Consulting – Vormgeving marktintroductie 
  Stadsdeel West – Marketing/doelgroepenbeleid Jan Evertsenstraat

2003 – 2008 Hoofd Communicatie XS4ALL
Verantwoordelijk voor het gehele in- en externe communicatiebeleid waaronder de 
website www.xs4all.nl en het intranet 
Merkverantwoordelijk 
Budgetverantwoordelijkheid 7,5 milj. EUR
Bijdrage reputatiemanagement en zeer hoge klanttevredenheid XS4ALL
Herpositionering XS4ALL van incrowdmerk naar premium brand, gestegen 
naamsbekendheid en reclameherinnering met gelijkblijvend budget 
Invoering nieuwe huisstijl
www.xs4all.nl vernieuwd, ingebed in totale online communicatiestrategie, dit alles vanuit 
een open source gedachte
Bedenker van de “Nee-Nee” banner – Nederlands Webby-nominee 2006
Eigen mening eerst, online jongerenplatform 2007, met hoogste clickthroughratio tot dan 
toe, met gebruik van vernieuwende technieken voor publiceren van content
Verdriedubbeling aantal klanten
Begeleiding drie fusies en twee reorganisaties 
Ontwikkeling website voor de VBCN 
Coördinatie verschillende kunstprojecten i.s.m. KPN Kunstzaken
Team van 16 medewerkers (13,2 fte); vormgevers, tekstschrijvers, website-ontwikkelaars en 
medewerkers in- en externe communicatie. 
Team “herbouwd” met verbeterde output

2000 – 2003 Manager Communicatie Zakelijke markt Broadband Networks
Verantwoordelijk voor het gehele zakelijke breedbandportfolio van KPN: nationale en 
internationale dataverbindingen, events, marketingcommunicatie en salescommunicatie 
Onderdeel communication review board en het Corporate Brandteam KPN. 
Gaf leiding aan 4 fte’s. Budgetverantwoordelijk 4 milj. EUR 
Bijdrage groei marktaandeel in een krimpende markt
Eigen merkbeeld opgezet voor zakelijk KPN 

1996 – 2000  Marketingcommunicatie manager, Call Center Solutions
Verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de communicatieplannen van 
Call Center Solutions (CCS.) CCS levert techniek en consultancy op het gebied van 
klantcontact.  Redacteur sponsored magazines KPN Telecom 
Gaf leiding aan 2 fte’s. Budgetverantwoordelijk 1 milj EUR
CCS gepositioneerd als het Europese expertisecentrum op het gebied van klantinteractie 
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Realisering verviervoudiging aantal klanten
Europees beursbeleid en communicatiecampagnes opgezet 
Ontwikkeling beeldende kunstopdracht door Milou van Ham i.s.m. Daniela Petovic van 
KPN Kunst en Vormgeving

1993 – 1996 Project-accountmanager KPN Telecom afd. Telecom Teleservices
Nieuwe Customer Services afdeling opgezet voor de Call Center afdeling van KPN 
Telecom 

1990 – 1994 Fractiemedewerker Eerste Kamer D’66 
Onderwerpen, Defensie, Landbouw en Visserij, Justitie, Verkeer en Waterstaat, Kunst en 
Cultuur

Nevenactiviteiten en interesses

2011  Marketingdenktank Rode Kruis
2011   Mentor SRM Marketing en Communicatie opleidingen
2010 – 2011 Vrijwilliger Romantische muziekweek Ouderkerk aan de Amstel
2010  Voorzitter Poëziemarathon Enschede
2007 – 2010  Penningmeester VVE  “de Jager”
2007 – 2009 Raad van Advies Glossy Affairs
1989 – heden  Voorzitter Literair genootschap Federlos
1998 – 2004 Adviseur TEKOM (voorheen Vrisekoop Talen)

Opleiding

1988 - 1993 Universiteit van Amsterdam 
Politicologie afstudeerrichting bestuurskunde
Specialisatie communicatiewetenschap

Cursussen en trainingen Vakinhoudelijk.
NIMA A en B - SRM
MARCOM A en B – SRM
Allround internet ontwerp – Mediamatic
Online Marketeer – Lectric
Usabilityworkshops - ValsPlat
Communicatie in Veranderprocessen – Focus
Adviesvaardigheid – Schouten en Nelissen
Leergang Branding en merkmanagement – KPN Marketing Academy 

Cursussen en trainingen Managerial
  Projectmanagement - Berenschot
  KIM-NL – van Harte en Lingsma

Verandermanagement – Schouten en Nelissen
  Leidinggeven aan Professionals – de Baak 
  Leergang management – KPN opleidingsinstituut
  Finance for non financials – KPN opleidingsinstituut

Daarnaast up-to-date middels diverse vakinhoudelijke cursussen, seminars en workshops.


