
Silvie de Peijper
silvie@mediavrouw.nl  

Het is mijn missie om bij te dragen aan een wereld waarin mensen in alle situaties 
zichzelf durven zijn, zodat ze het leven kunnen leiden dat bij hen past en dat hen 
voldoening geeft. Ik heb het vermogen om snel te (door)zien wat echt is en wat 
niet. Waar je eerlijk bent naar jezelf en anderen en waar je dat niet bent. Als 
leiding gevende, trainer of coach zet ik dit talent in: ik haal naar boven wat je 
tegenhoudt om te groeien en wat nu aan de beurt is om aan te kijken. Niet zelden 
is dat iets waar je regelmatig tegenaan loopt, maar waar je zelf niet goed de vinger 
op weet te leggen. Ik maak het zichtbaar en voelbaar. Dat kan best uitdagend zijn. 
Ik help je graag om er vanuit wederzijds respect en vertrouwen en zonder oordeel 
verantwoordelijkheid voor te nemen.

In de bijna twintig jaar dat ik heb gewerkt als televisiejournalist en crisiswoord-
voerder van hoge overheidsambtenaren heb ik geleerd om situaties snel in te 
schatten en het hoofd koel te houden. Om comfort te bieden en de rust te bewa-
ren als de druk en hectiek toeneemt. Ik kijk door de geschiedenis, details, ruis en 
eventuele emotionele ballast van een verhaal heen en weet de essentie eruit te 
halen. Ik ben altijd op zoek naar het ware verhaal. En omdat ik zelf zo veel erva-
ring heb met het maken en vertellen van verhalen, kan ik je helpen de woorden te 
vinden die passen bij jouw verhaal. Die precies overbrengen waar het ten diepste 
om gaat. Ik ben strategisch en houd altijd een ‘arendsoog’. Ik hang boven de mate-
rie en kan zo nodig razendsnel inzoomen op een detail. Afstand houden, scherp 
blijven en me tegelijkertijd kunnen verplaatsen in ieders belang is essentieel bij 
het omgaan met media- en politiek sensitieve onderwerpen.

OPRICHTER EN EIGENAAR  
SILVIE DE PEIJPER COMMUNICATIE EN COACHING 
2019
Sinds 2019 heb ik mijn eigen bedrijf. Hiermee is een langgekoesterde wens in ver-
vulling gegaan. Ik heb de vrijheid om de dingen te doen waar ik het beste in ben  
en waar ik echt gelukkig van word. Ik geef media-, presentatie- en debattrainingen, 
zowel individueel als aan kleinere groepen. Daarnaast coach ik mensen aan de hand 
van persoonlijke ontwikkeltrajecten. Ik begeleid mensen die bijvoorbeeld tijdelijk 
vastlopen in het leven of werk en die behoefte hebben aan meer zelfinzicht en  
persoonlijke groei. In specifieke gevallen ben ik inzetbaar voor crisiscommunicatie.

TRAINER MENTORCOACHES  
KAMERS MET KANSEN BREDA  
2019
Kamers met Kansen is een project dat jongeren van 16 tot 25 jaar met problemen in 
de thuissituatie op weg helpt naar zelfstandigheid. Ik breng de mentorcoaches van 
Kamers met Kansen coachvaardigheden bij. 
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de functie maakt jou niet, maar jij maakt wel de functie
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COÖRDINATOR MEDIA DIRECTIE COMMUNICATIE / PLAATSVERVANGEND HOOFD 
COMMUNICATIE  
INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD    
2015 – 2018
Als teamleider van de woordvoerders, persvoorlichters en adviseurs sociale media 
van de Inspectie was ik verantwoordelijk voor het correct en tijdig afhandelen van 
de vele persvragen en interviewverzoeken en het onderhouden van de contacten 
met de diverse stakeholders. Ik voerde regie op de beeldvorming over de IGJ, het 
managementteam en de Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg en was hun 
sparing partner en adviseur op media- en politiek gevoelige issues en dossiers.  
Ik was daarnaast medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de 
communicatiestrategie en het Meerjarenbeleidsplan van de IGJ en verving indien 
nodig het hoofd Communicatie. Ik coachte en begeleidde de woordvoerders en 
voorlichters zowel vaktechnisch als op persoonlijk vlak.

(CRISIS)WOORDVOERDER EN STRATEGISCH COMMUNICATIEADVISEUR  
INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD
2010 – 2018
Als (crisis)woordvoerder was ik verantwoordelijk voor het opzetten van de 
communicatie strategie van zowel inhoudelijke dossiers voor de Cure, Genees-
middelen en Medische Technologie als corporate onderwerpen. Ook tijdens mijn 
coördinatorschap bleef ik als woordvoerder inzetbaar op de meest gevoelige issues 
bij de Inspectie (onder andere de zaak huisarts Tromp/Tuitjenhorn, ondertoezicht-
stelling UMC Utrecht, sterftecijfers zorg, naalden Terumo, PIP borstimplantaten).  
Ik trainde en begeleidde de Inspecteur-Generaal, leden van het MT en het midden-
management bij optredens in de media. Denk aan de Zembla-uitzendingen over  
het toezicht op het UMC Utrecht. Ik onderhield met regelmaat contact met het kern-
departement (VWS) en schreef mee aan Kamerbrieven, antwoorden op Kamervragen 
en de voorbereiding voor debatten van de minister of staatssecretaris over een 
specifiek onderwerp. Ook gaf ik trainingen politiek-bestuurlijke sensitiviteit voor 
middenmanagement en inspecteurs.

WOORDVOERDER / SENIOR COMMUNICATIEADVISEUR  
NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT 
2008 – 2010
Naast woordvoerder op de terreinen farmacie, mondzorg en geestelijke gezond-
heidzorg, was ik (mede)speechschrijver van bestuursvoorzitter Frank de Grave. Ik 
begeleidde hem en de overige leden van de Raad van Bestuur en de directie zowel 
inhoudelijk als persoonlijk bij persmomenten en externe optredens. Ik was ook  
verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement en de woordvoering op inhou-
delijke dossiers (nieuw zorgstelsel, invoering DBC-systematiek, experimenten markt-
werking in de zorg).

COÖRDINATOR COMMUNICATIE  
RODE KRUIS ZIEKENHUIS (RKZ) BEVERWIJK / BRANDWONDENCENTRUM   
2006 – 2008
Het strategisch adviseren van directie, management en medische staf was mijn 
belangrijkste taak bij het RKZ, naast het aansturen van de communicatieafdeling.  
Ik heb een corporate communicatiestrategie ontwikkeld, deed woordvoering en 
persvoorlichting, was verantwoordelijk voor patiëntenvoorlichting en bewaakte 
daarnaast het imago van het Brandwondencentrum Beverwijk.  
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SENIOR REDACTEUR  
ACTUALITEITENPROGRAMMA NETWERK KRO 
1998 – 2006
Ik selecteerde, initieerde en produceerde zelfstandig de meest uiteenlopende 
reportages uit binnen- en buitenland met de focus op politieke, maatschappelijke 
en medische ontwikkelingen in de samenleving. Ik begeleidde presentator  
Fons de Poel bij de voorbereiding van zijn presentatie en bereidde interviews  
voor van politiek verslaggever en commentator Sven Kockelmann. Mijn specia-
lisaties waren buitenland, wetenschap en gezondheidszorg. Ik heb meerdere live- 
uitzendingen gemaakt over de introductie van het nieuwe zorgstelsel en de  
gevolgen van marktwerking in de zorg.

AD INTERIM COÖRDINATOR  
NIEUWSDIENST NETWERK KRO
2002
Als coördinator was ik medeverantwoordelijk voor het brengen van het lopende 
nieuws in binnen- en buitenland en het volgen van een aantal belangrijke journa-
listieke dossiers. Mijn werk bestond uit het aansturen van de nieuwsredactie van 
drie omroepen bestaande uit zes verslaggevers en redacteuren, het afstemmen van 
de inrichting van de dagelijkse uitzending met de hoofdredactie, het begeleiden 
van verslaggevers in het buitenland en het aansturen van het netwerk van twintig 
correspondenten.

BUREAUREDACTEUR  
NETWERK KRO 
1998 – 2002
Als algemeen redacteur selecteerde, initieerde en produceerde ik de meest uit-
eenlopende reportages uit binnen- en buitenland.

RESEARCHER  
ZEMBLA - VARA 
1998
Ik deed een jaar lang de research voor diverse documentaires, waaronder de  
uitzending ‘De medicijnmarkt’, over trials en de verwevenheid van artsen met  
de farmaceutische industrie.

MEDEWERKER
ON FILE, ASSOCIATIE VOOR VLUCHTELINGJOURNALISTEN 
1994 – 1997
Tijdens mijn studie ondersteunde ik de directeur van ON FILE bij zijn werkzaam-
heden. Ik hield contact met vluchtelingjournalisten met een tijdelijke of permanen-
te vluchtelingenstatus en hielp hen met het vinden van hun weg in Nederland.

DE BAAK  
COACHEND LEIDINGGEVEN 
2016 
Opleiding coachend leidinggeven met persoonlijk coachtraject.

CENTRUM DE SPRENG, RIJSBERGEN  
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING  
2014 – 2016
Diverse jaartrainingen en persoonlijke coaching gericht op persoonlijke ontwik-
keling met onder andere emotioneel lichaamswerk, meditatie en werken met 
opstellingen. 

VRIJWILLIGERSWERK

OPLEIDINGEN
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HOGESCHOOL UTRECHT  
BACHELOR JOURNALISTIEK 
1994 – 1997
Gekozen voor de specialisatie televisie. Cum laude afgestudeerd met een reporta-
ge over kinderen met obesitas (toen een nog vrij onbekende aandoening) en een 
scriptie over de mediahype rond het vermeende zingen van het Horst Wessel-lied 
door Hans van Baalen, destijds kandidaat-Kamerlid voor de VVD. 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TILBURG   
PSYCHOLOGIE
1996 - 1997
Ontwikkelingspsychologie gestudeerd.    

MENCIA DE MENDOZA LYCEUM BREDA   
VWO
1993 – 1996
Onderbouw gymnasium, daarna doorgegaan op het atheneum. 

Sinds 2012 woon ik weer in Breda. Het is de stad waar mijn wieg heeft gestaan  
en die ik op mijn 19de verliet om te gaan studeren en wonen in Utrecht en 
Amsterdam. Breda is vriendelijk en toegankelijk en de mensen vinden altijd een 
reden om het leven te vieren. Ik woon er dan ook met veel plezier, samen met 
mijn dochter, zoon en kat. In mijn jeugd bracht ik de zomers door aan het strand 
in Zeeland. De natuur laadt mij op en ik ben dan ook graag aan de Zeeuwse kust 
om tot mijzelf te komen. Ook wandel ik vaak in het Mastbos, doe ik aan yoga en 
mediteer ik regelmatig. Ik heb een voorliefde voor Spanje, vanwege het tempera-
ment en het heerlijke eten.

PERSOONLIJK
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