
Curriculum vitae  
Personalia 

Naam    C. Richter, MA & MSc  
Voornaam   Chantal  
Geboortedatum  30 mei 1981  
Burgerlijke staat  Gehuwd, 2 kinderen (16 en 13 jaar)  
Adres    Libel 27  

2954 BC Alblasserdam  
Telefoon   06 - 381 416 82 
E-mail    chantal@denkmolen.nl  
LinkedIn  linkedin.com/in/chantalrichter 

 

Profiel  
   CreaWef, nieuwsgierig, gestructureerd, betrouwbaar en betrokken 
   Neemt de rust en de Wjd voor een goed gesprek,  
   Scherpe blik en luisterend oor, communicaWesWjl: open en tactvol 
   PoliWek-bestuurlijk sensiWef, verbondenheid met lokale overheid   
   Maakt makkelijk contact met allerlei mensen; van bode tot burgemeester 
   Geïntrigeerd door taal en mensen, lie]ebber van prakWsche filosofie 
   
  

Opleiding  
 

2008-2010  Communica)e- en informa)ewetenschappen  
Universiteit van Tilburg 

1999-2003   Bestuurskunde, Beleid en Poli)ek  
Erasmus Universiteit Ro4erdam 

1993-1999  VWO  
Willem de Zwijger College, Alblasserdam en Papendrecht 

Werkervaring 

2022-heden  Denkmolen (zelfstandige) 
  Bestuurskundige/ tekstschrijver/  prak)sch filosoof/ adviseur  
  CommunicaWestrategie en advies 
  Schrijven van teksten in allerlei genres: speeches, visiedocumenten,    
  brieven, interviews, beleidsnota's, P&C-producten (overheid) 
  Denkavontuur: een-op-een filosofische gesprekken, socraWsch gesprek 

mailto:chantal_richter@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/chantalrichter


2018-2022  Gemeente Papendrecht 

2020-2022   Senior adviseur bestuurscommunica)e 
- strategische advisering college van burgemeester en wethouders 

Bestuursperiode 2018-2022: Armoedebestrijding, onderwijs [link], mobiliteit, 
mantelzorg en vrijwilligerswerk, omgevingsvisie en parWcipaWe, bibliotheek, cultuur, 
gezondheid 
Bestuursperiode 2022-2026: Financiën, economie, sport, cultuur, jeugdzorg, groen, 
recreaWe, digitalisering, regio, onderwijs, parWcipaWe, gezondheid, milieu en afval 

- advies en ondersteuning beleidsmedewerkers en projectleiders 
- schrijven, bijstellen en bewaken van kernboodschappen, bijv evaluaWe 

bestuursperiode 
- ondersteuning coaliWevorming en schrijven bestuursakkoord [link] 
- ontwikkeling parWcipaWetool Omgevingswet [link] 
- woordvoering: contacten met landelijke en lokale media 

 
2018-2020   Raadsadviseur/ commissiegriffier/ plv. griffier  

- voorbereiding en ondersteuning van vergaderingen gemeenteraad en commissies 
- advies en ondersteuning van gemeenteraad(sleden) en commissie(leden) 
- aanspreekpunt voor medewerkers van de ambtelijke organisaWe voor 

procesontwerp en interacWeve sessies met de raad 
- secretaris rekenkamercommissie en plagorm maatschappelijke verkenning 

Voorbeelden: Bezoek van raadscommissie aan speeltuinvereniging, 
atleWekvereniging, denksportcentrum, voetbalverenigingen  

- interne communicaWe, uitleg BOB-model, griffie ‘on tour’  
- adviesrol interacWeve bijeenkomsten en bestuurlijke vernieuwing          

Voorbeelden: barkrukken-sessie ecologisch maaibeheer, fietsmiddag riolering en 
klimaatadaptaWe 

2016-2018  Gemeente Lansingerland 

  Raadsadviseur communica)e/ commissiegriffier/ plv. griffier  
- Advies en ondersteuning van gemeenteraad(sleden) en commissie(leden), 

procesontwerp en regie op onderwerpen en dossiers uit de bestuurlijke planning 
- Secretarisrol en advisering agendacommissie aan de hand van procesontwerp en 

beeldvormende acWviteiten 
- Verkiezingen: Akrap verkiezingscampagne, kieshulp Kieskompas, mediatraining in 

introducWeprogramma nieuwe raadsleden 
- InteracWeve bijeenkomsten/ ontmoeWng met de samenleving  

     Voorbeelden: Kahoot-quiz over de apv, netwerkbijeenkomst met ondernemers,  
     gesprekken over cultuur met winkelende inwoners van drie dorpskernen omlijst  
     door buitenoptredens van muziekverenigingen [link] 

- RaadscommunicaWe: CommunicaWeplan, interacWeve sessie ‘kruip in de huid van’, 
ontwikkeling van een filmpje over invloedsmogelijkheden in besluitvormingsproces 
van de gemeenteraad [link] 

- BeleidsevaluaWe: Opstellen van eindrapportage afrondende evaluaWe nieuw 
vergadermodel (raad 1 feb 2018, document T17.40547 bij agendapunt 9e [link] ) 

- InformaWeve sessies voor de raad  
     Voorbeelden: Barkrukken-sessie over fietsveiligheid, carrouselbijeenkomst over  
     beheer en uitvoering, tafeltjesavond over de begroWng  

https://youtu.be/Uf9MJI3Ai_0
https://www.papendrecht.nl/Politiek_en_Bestuur/Overzicht_Politiek_en_Bestuur/Bestuurlijke_documenten/Afspraken_Prestaties/2022/Bestuursakkoord_Papendrecht_2022_2026
https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2022/Januari/Kinderparticipatie_Da_Costastraat/Stappenplan_participatie:KFb9TLwSRf6s_MHKlnnhlw
https://twitter.com/Raad_LSL/status/802486762593538048?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=jxDNNKwX05g&feature=youtu.be
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=accfeb3f-9297-419b-b971-546c32d62e14


2015-2016  KWS Infra 

   Communica)eadviseur  
- Beleid en advies, coördinaWe landelijke communicaWe, in afstemming met 

vesWgingen en bedrijfsonderdelen van KWS en VolkerWessels 
- Ontwikkeling en coördinaWe personeels- en relaWebladen, interviews op locaWe, 

arWkelen schrijven en redigeren 
- Intern communicaWeplan met onder andere het advies om personeelsinformaWe te 

decentraliseren 
- Ontwerpen en begeleiden van interacWeve bijeenkomsten                           

Voorbeelden: Begeleiding HRM-overleg in werkvorm ‘negaWef brainstormen’ of 
‘omgekeerde opdracht’, talentenspel met bouwplaatsmedewerkers  

- Projectleiding vernieuwing website (redesign) 
- Coördinerende werkzaamheden team CommunicaWe  

2007-2015  Gemeente Hardinxveld-Giessendam  

2009-2015   Communica)eadviseur 
- Strategisch communicaWeadvies college van B&W, gemeentesecretaris, griffier, 

afdelingen 
- Woordvoering en persgesprekken 
- Opstellen van strategisch communicaWebeleid en de nota burgerparWcipaWe ‘Samen 

denken en samen werken’ 
- RaadscommunicaWe: Themapagina’s van de gemeenteraad in de lokale krant, 

voorbereiding verkiezingsdebat, oproep van de burgemeester om te gaan 
stemmen, persbericht jonge poliWci in Hardinxveld-Giessendam 

- Redigeren van blogs van de gemeentesecretaris 
- RedacWe personeelsblad Infopeller, schrijven van arWkelen 
- Creëren van communicaWemiddelen: Modernisering huissWjl, posiWonering van de 

gemeente op sociale media, vernieuwing gemeentelijke website, nieuwsbrief voor 
ondernemers, make-over personeelsblad 

- Coördinerende werkzaamheden team CommunicaWe  
- Ontwerpen en begeleiden van interacWeve bijeenkomsten  

     Voorbeelden: Denkpeqen De Bono in sessie met inwoners over parWcipaWe,   
     werkvorm 'kort geding' over sociale media in een afdelingsoverleg,  
     socraWsch gesprek met team juridische zaken & communicaWe, talentenspel, 
     werkvorm posiWewisseling over nieuwe vergaderstructuur raad in    
     reflecWebijeenkomst raad, college, MT  

2007-2009  Beleidsmedewerker welzijn  
- Ontwikkeling en uitvoering van beleid op het terrein van welzijn: subsidiebeleid, 

bibliotheekbeleid en cultuur 

2005-2007  Gemeente Westvoorne 

  Beleidsmedewerker welzijn  
- Ontwikkeling en uitvoering van beleid op het terrein van welzijn: interacWef project 

‘Is uw gemeente ouderenproof?’ en subsidiebeleid 



Stages en bijbanen 

2004   Tweede Kamerfrac)e, Den Haag  
  Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning 
2003  Weekblad Het Kontakt, poli)eke verslaggeving 
  ArWkelen schijven over gemeenteraadsvergaderingen en commissies 
2002   Gemeente RoQerdam, beleid & strategie, dienst SoZaWe 

Onderwerp: Woonruimteverdeling voor mensen met een beperking 
2001  Gemeente Alblasserdam, afdeling Welzijn 

Onderwerp: Vrijwilligersbeleid 

Training  

2023  Cursus Theaterles, SKVR in Roqerdam  
2022  Opleiding Filosofisch pracCcus, ISVW Leusden 
2022   Cursus Schrijven van aforismen en oneliners, De Schrijfschool in Roqerdam  
2010-11-22  Mediatraining Omgaan met media, Communisenso  
2021   Zomeropleiding SocraCsche gespreksvoering, Hans Bolten Training 
2019   Cursus Rekenkameronderzoek, Erasmus Universiteit Roqerdam  
2017   Cursus Gemeenterecht voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur, Berghauser 

Pont Academy  
2017   Cursus Griffiers en gemeenteraadsverkiezingen, Berghauser Pont Academy 
2017   Cursus Schrijven voor nieuwsgierigen, De Schrijfschool in Roqerdam  
2015  Training Lean & Learn, Arpa InsWtuut  
2015   Training Goed in Gesprek, Floor Act  
2014   Leergang Faciliteren van dialogen, Reijnders Advies & Ontwikkeling  
2014   Training ProjectmaCg werken, Schouten & Nelissen  
2013   Training Helder en strategisch adviseren, Loo van Eck  
2013   Training Schrijven voor het web, Bureau tekstschrijvers.nl  
2012-13  Basisopleiding Filosofie in de PrakCjk, ISVW Leusden  
2011   Training PrakCsche coachingsvaardigheden, Schouten & Nelissen  
2011   Workshop New Media Strategie, NewMediaBrains/Bestuursacademie  
2011   Cursus Schrijven van korte verhalen, SKVR in Roqerdam  
2010   Leergang Realiseren van dialoog en draagvlak, Van der Hilst CommunicaWe 
2008   Training CommunicaCe en overtuigingskracht, De Goede Rede  

   

Vrije Wjd  
Kamperen, wandelen, filosofie, sporten, yoga, lezen 


