
Den Haag, september 2008  
 
 
 
 
Referent: Peter Haasbroek 
Vervanger algemeen directeur Consumentenbond, MT lid  
Telefoon: 06-22421981. Indien gewenst wil ik mijn referentie ook mondeling toelichten.  
 
‘Daniëlle Coenen werkte in 2008 een half jaar als hoofd Communicatie a.i bij de 
Consumentenbond. Haar opdracht was de communicatiefunctie structureel goed neer te 
zetten. In een complexe organisatie als de Consumentenbond waarin veel professionals 
werken is dat niet eenvoudig. Gelukkig laat Daniëlle zich niet snel uit het veld slaan en in 
een relatief korte periode heeft zij veel voor elkaar gekregen.  
 
Zij treedt mensen open en prettig tegemoet. Door een afgewogen combinatie van veel 
kennis, energie, organisatiegevoel en humor lukt het haar te regelen wat nodig is.  
Bij tegengestelde belangen biedt zij de inzichten die nodig zijn voor een goede 
besluitvorming. Zo maakte het MT van de Consumentenbond een keuze uit vier door 
Daniëlle uitgewerkte communicatiemodellen. Hierbij waren de voordelen en nadelen 
duidelijk in kaart gebracht. Daniëlle durft af te wijken van gebaande paden; ze kenmerkt 
zich door daadkracht, oplossingsgerichtheid en integriteit.  
 
Voor medewerkers is Daniëlle niet alleen leidinggevende maar meer nog een coach. 
Iemand die goed luistert en een spiegel biedt. Binnen de Consumentenbond hebben we 
dankbaar gebruik gemaakt van haar inzicht en inzet’.  
 
 
 
 
Referent: Brenda van Weegen-du Pon 
HR-manager Consumentenbond, MT-lid 
Telefoon; 070-4454228. Indien gewenst wil ik mijn referentie ook mondeling toelichten.  
 
‘Daniëlle is een expert op het gebied van communicatie en heeft voor ons verschillende 
vormen van communicatiebeleid ontwikkeld. Ze is analytisch sterk, gedreven en 
resultaatgericht. Ze kan op ieder bestuursniveau - op een prettige manier - haar visie 
overbrengen en door haar vakkennis kan ze heel goed adviseren. Zeker voor 
organisaties waar Daniëlle op tactisch en strategisch niveau aan de slag moet, kan zij 
veel betekenen’. 
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Referent: Marcel van Beusekom 
Woordvoerder Consumentenbond, lid van het communicatieteam 
Telefoon: 06-30737110. Indien gewenst wil ik mijn referentie ook mondeling toelichten. 
 
'In het half jaar dat Daniëlle Coenen bij de Consumentenbond actief was als interim 
communicatiemanager (maart tot september 2008) heeft zij laten zien dat ze stevig in 
haar schoenen staat. In een roerige tijd is Daniëlle in het diepe gegooid, maar ze voelde 
zich direct als een vis in het water.  
 
Haar opdracht (herformuleren communicatiebeleid, inclusief draagvlak creëren en 
doorlopen besluitvormingstraject) werd volgens planning afgerond. Daniëlle zette zich 
intussen ook nog pro-actief in voor tal van andere communicatieve en organisatorische 
vraagstukken binnen de bond. Daniëlle heeft verstand van zaken, beheerst het 
communicatievak, komt snel tot de kern, weet de vinger op de zere plek te leggen en is 
niet bang om heilige huisjes te slechten of af te wijken van de gebaande paden. Ze kan 
zich ook in moeilijke situaties of lastige gesprekken prima staande houden.  
 
Daniëlle weet van aanpakken en ze is niet het type dat alleen ‘op de winkel past’.  
Wat dat betreft waren de zes maanden bij de Consumentenbond met haar zeer 
enerverend. In die periode heb ik haar leren kennen als een standvastig persoon; 
energiek, gemotiveerd en – zoals het een goede communicatieprofessional betaamt – 
een tikje eigenwijs. Daniëlle is een prettige manager en collega, een prima 
sparringpartner en coach’. 
 
 
 
 
Referent: Barbara den Uijl 
Woordvoerder Consumentenbond, lid van het communicatieteam 
Telefoon: 070-4454470. Indien gewenst wil ik mijn referentie ook mondeling toelichten. 
 
‘Ik heb Daniëlle gedurende haar interim-opdracht als Manager Communicatie bij de 
Consumentenbond als inspirerend manager en motiverend coach ervaren. Daniëlle 
analyseert snel en helder en kan haarfijn aangeven welke vervolgstappen nodig zijn. 
Daniëlle weet van aanpakken, bruist van energie en is een absolute communicatiepro. 
Een fijn mens om mee samen te werken!  
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