
Bernard De Sutter (34 jaar) 
12 Kleine stappenstraat 
Brussel 
Mobile: 
E-mail: 

Externe / interne communicatie 

Institutionele communicatie, persrelaties, 
evenementcommunicatie, redacteur 

  

PROFESSIONELE ERVARING 
 

"L’AGENCE COMMUNICATIONS FRANCE" (Adviesbureau) – Sinds februari 2005 

Consultant – Institutionele communicatie / BtoB 

Lijst van klanten ... 

Persrelaties 

- Aanbeveling en beheer van de communicatiestrategie 
- Creatie van communicatietools (PB, PD, opiniestukken,...), rewriting, orderbegeleiding, partnerships, 
perscontacten, geven van mediatraining 
- Budgetbeheer, beheer en kwantitatieve en kwalitatieve opvolging van redactionele overnames 
Evenementen 

- Conceptie en/of organisatie van evenementen voor klanten: persconferenties, persrondleidingen, 
conferenties,... 
- Projectbeheer: retroplanning en budgetbeheer 
Uitgaven 

- Creatie en productiebegeleiding van institutionele en interne brochures, persberichten, 
uitnodigingskaarten 
Business development 

- Beantwoorden aan aanbestedingen en wedstrijden van agentschappen (nationaal en internationaal) 
- Studie van concurrentiële positionering, uitwerken van de communicatiestrategie 

 

MINISTERIE van CULTUUR, Kabinet van XXX (juli '03 – mei '04) 
Opdrachthouder in de afdeling communicatie 

- Conceptie en uitwerking van het nulnummer van "La Lettre de la Concertation" 
- Voorbereiding van media-interventies van de minister (crisiscommunicatie) 
- Dagelijkse redactie van Persmemoranda, uitgedeeld aan het hele Kabinet 

 

Tijdschriften XXX en XXX (feb. '02 .- feb. '05) 
Freelancejournalist voor de rubrieken economie, geld/beleggingen. 
 

INFO .COM, website van radio INFO, onder leiding van (jan. '01- feb. '02) 
Multimediaredacteur 

- Conceptie en uitwerking van rubrieken (juridisch advies, carrièrebeheer, management) 
- Redactie van dossiers en artikels, creatie van geanimeerde scenario's, voor de rubrieken 
Management en Vrije tijd, interviews 
en reportages (audio en video), creatie van "dessins de une". 

 

DIRECTIE van het COMMISSARIAAT van het LANDLEGER (feb. - okt 2000) 
Communicatieverantwoordelijke 

- Interne communicatie over de overgang naar de euro: conceptie, redactie, uitvoering en verdeling 
van de brochure, 
- Uitwerking van de interne gids over het aanbesteden van overheidsopdrachten. 

 

OPLEIDING EN VAARDIGHEDEN 
 

1999 – Postdoc. Publiekrecht – Universiteit ... 

Doctoraat: transparantie en overheidsopdrachten 
1998 – Lic. Publiekrecht – Universiteit ... – cum laude Optie: wetgeving betreffende geavanceerde 
technologieën 
Talen: Engels (vlot), Spaans (lezen, schrijven, spreken) 
Informatica: beheersing van Officepakket, internettools en Photoshop, File Maker Pro, initiatie in html 

 

VARIA 
 

Vereniging "Rallye des Prés" (toeristische autotochten) 
Voorzitter verantwoordelijk voor de editie van 2004. Lid van het organisatiecomité, penningmeester. 300 
deelnemers. 
Hobby's: gitaar (band), schilderen, tekenen, tennis. 


