Curriculum Vitae

Personalia
Naam: Judith van Erve
Sweerts de Landasstraat 66
6814 DJ, Arnhem
Telefoon: 06 44 30 29 27
E-mail: judith@vanerve.eu
Geboren: 16 Augustus 1974
Nationaliteit: Nederlands
Opleiding
2017: Leergang strategisch communicatie management SRM-D
2002: Nederlands recht – Universiteit van Amsterdam
Specialisatie: informatierecht.
Scriptie: morele rechten en elektronisch hergebruik (8.5).
- Culturele Antropologie – Universiteit van Amsterdam
Specialisatie: ontwikkelingsproblematiek en ontwikkelingssamenwerking.
Regio-specialisatie: Caraïbisch gebied; 3 maanden veldwerk op Curaçao.
1992: VWO – Gooisch Lyceum, Bussum.
Talenkennis
Nederlands: Vloeiend
Engels: Zeer goed
Frans, Duits: Redelijk
Spaans: Basiskennis
Profiel

Self-starter met strategische visie in combinatie met hands-on mentaliteit;
relevante werkervaring op de volgende terreinen:
- woordvoering;
- opstellen en begeleiden van externe en interne communicatie & verandertrajecten;
- projectmanagement en budgetbeheer;
- onderhouden en uitbreiden van netwerken met interne en externe stakeholders;
- ICT-ontwikkeling.

Werkervaring

2018 Qui Vive Strategie, Arnhem (www.quivivestrategie.nl) —bureau in oprichting—
Bureau voor strategie, communicatie en organisatie op het gebied van ICT en recht
2017-2007 Glossy Affairs, Amsterdam (www.glossyaffairs.nl)
Directeur-eigenaar Glossy Affairs, bureau voor communicatie, organisatie en
redactie gericht op het communicatief aantrekkelijk verpakken van inhoudelijke
onderwerpen. Projecten op het vlak van: maatschappij, recht, techniek, politiek,
kunst en cultuur. Credo: Inhoud verdient glans!
Projecten Opdrachtgever: Raad voor de rechtspraak
Oprichter en coördinator Redactie Digitaal Procederen;
Product owner STRIC, spoor 1 &2 (verstoringsmelder & cms): ontwikkeling van
IT-applicaties voor Mijn Rechtspraak en het Rechtspraak Servicecentrum.
Communicatie over digitalisering van de rechtspraak:
Corporate en projectcommunicatie, intern en extern.
Naamswijziging digitaal portaal Mijn Rechtspraak.
Opdrachtgever: Gemeente Enschede
Brief aan de Stad
Tekst en uitleg van het nieuwe college van B&W aan alle inwoners van de gemeente
Enschede, met uitleg over de afspraken in het nieuwe coalitieakkoord door middel
van een gemeentebrede publicatie. Concept en tekstredactie.
Inspiratieworkshop over identiteit en ambassadeurschap
Hoe laat je anderen jouw verhaal vertellen? Workshop voor ambtenaren van de
gemeente Enschede met de met als opdracht: van ambtenaar tot bewoner, iedereen
een ambassadeur van de stad! Hoe laat je inwoners van de stad Enschede het
verhaal vertellen? Met als inspiratiecases o.a. Echt Hema en De Nieuwe
Boekhandel. Concept en training storytelling.
Opdrachtgever: Uptime Video
Branding, huisstijl en middelenmix voor een internationaal opererende software
ontwikkelaar. Creatie en productie.
Opdrachtgever: Stichting Nederland Kennisland (www.kennisland.nl)
Beelden voor de Toekomst
Strategisch communicatieadvies ten aanzien van positionering van het
digitaliseringsconsortium Beelden voor de Toekomst
(www.beeldenvoordetoekomst.nl), tevens concept en realisering van
projectcampagnes in samenwerking met onder meer het Filmmuseum,
het Nationaal Archief en Biblionet Groningen: 50 jaar aardgas.
Digitale Pioniers
PR en jurering voor dit coachingsprogramma voor vernieuwende start-ups
(www.digitalepioniers.nl)
Creative Commons Nederland
Juridische pilot in samenwerking met Buma/Stemra, Waag Society en het Instituut
voor Informatierecht. Advies over positionering, mediastrategie en communicatie
naar de achterban, projectmanagement van het communicatietraject.

Projecten Opdrachtgever: Hostnet (www.hostnet.nl)
Advies over werving en selectie van young professionals: strategie en plan van
aanpak.
Opdrachtgevers: Brinkhof Advocaten (www.brinkhof.com) en XS4ALL (www.xs4all.nl)
Ontwikkelen concept voor scriptieprijs op het gebied van Internet en Recht.
2004-2007 XS4ALL Internet BV, Amsterdam
Woordvoerder en Hoofd Public Affairs
Eindverantwoordelijk voor algemene woordvoering en maatschappelijke profilering:
alle niet-commerciële interne en externe communicatie, concept en realisatie van
campagnes en evenementen, opstellen en uitvoeren van communicatieplannen,
budgetbeheer, begeleiding van verandertrajecten, perswoordvoering, relatiebeheer,
sponsoring, strategische advisering van de directie.
Voorbeelden van specifieke projecten:
- Congres over de toekomst van het Auteursrecht in de Beurs van Berlage,
www.auteursrechtsymposium.nl;
- Workshop over de bewaarplicht verkeersgegevens samen met Universiteit
van Amsterdam/IVIR;
- Oprichting scriptieprijs Internet en Recht, www.internetscriptieprijs.nl;
- Oprichting ISPO, Internet Service Providers Overleg
- Interne en externe communicatie rond overnames van internetproviders
Cistron en HCCnet.
2002-2003 Instituut voor Informatierecht (IVIR), Amsterdam
Commercieel Projectonderzoeker – Diverse projecten:
2003-2004: Project ‘Gevolgen van de e-privacy richtlijn voor de regulering van
spam’, advies in opdracht van softwareleverancier Sybari.
2002-2003: Project ‘Openbaarheid in Rusland’. Advies in opdracht van de Europese
Commissie ten behoeve van Rusland over de regelgeving en praktijk van toegang tot
overheidsinformatie binnen de Europese Unie. Commentaar op Russische
wetsvoorstellen.
2000-2001 Van Lennep Producties, Amsterdam
Commercieel Medewerker – verantwoordelijk voor publiciteit, marketing, boekingen
en producties. Onder meer organisatie, productie en promotie van serie concerten in
het Concertgebouw. Ontwikkeling van de marketingcampagne voor de tournee.

1998-1999 Oberman Advocaten, Amsterdam
Assistent & student-stagiair – Assistentie binnen de rechtspraktijk. Nauwe
betrokkenheid bij de zaak Freelancers tegen PCM (elektronisch hergebruik), met een
daaruit voortvloeiend stageverslag en scriptie.

