Curriculum vitae Peter Boomsma
Peter Robert Boomsma
Lauwers 56
9204 GX Drachten
Geboren op 1 december 1960 te Berlikum
Een zoon van 22 en een dochter van 20, beiden studerend in Groningen
Telefoon 06 46 97 67 18 en (0512) - 77 82 98
peter@boomsmacommunicatie.com
Werkervaring
2016 - heden Boomsma Communicatie & Mediatraining
• 2018 een dag per week adviseur bij Fysio Eijzenga, Berlikum
• Eind 2017/begin 2018: communicatie (strategisch/social media) voor een
middelgroot advocatenkantoor in Drachten
• September 2017: volledige communicatie, namens gemeente De Fryske Marren, van de begrafenis
in Amsterdam van de twee in het IJsselmeer aangetroffen piloten o.a. veelvuldig overleg met de
Poolse ambassade en de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht.
• Januari 2017: Crisiscommunicatie voor Clafis Ingenieus in verband met het neerschieten van
directeur Bert Jonker, bij Thialf, Heerenveen.
• Zomer/najaar 2016: Strategisch communicatieadviseur voor 1 à 2 dagen per week voor ziekenhuis
Sionsberg in Dokkum. Het ziekenhuis was in een felle strijd, ook op het gebied van de media,
verwikkeld met de grootste zorgverzekeraar in Friesland, DFZ.
• Gedurende drie maanden heb ik in de zomer van 2016 circa drie dagen per week, vanuit de
gemeente De Fryske Marren, de communicatie verzorgd rond de berging van een Vickers Wellington.
Het vliegtuig is in 1941 neergeschoten boven het IJsselmeer.
• Regie op de nieuwe huisstijl en naamsverandering van een middelgroot advocatenkantoor in
Drachten, inclusief marketing.
• Het regelmatig geven van (media-) trainingen
• Zie ook www.boomsmacommunicatie.com en p. 2 van dit cv: ‘Publicaties vanaf 2016’.
2008 – 2015
Teamleider communicatie gemeente Weststellingwerf
• Het team communicatie bestond, naast de teamleider, uit een communicatieadviseur, een
medewerker communicatie, een webmaster en de dorpencoördinator (4,16 fte).
• Adviseren en proactief ondersteunen van bestuur en directie op het gebied van in- en externe
communicatie; optredend, na B&W, als gemeentelijke woordvoerder.
• Lid gemeentelijke task force om statushouders in een oud schoolgebouw in Wolvega te huisvesten
(november 2015).
• Profilering gemeente Weststellingwerf (externe performance, adviseur St. Promotie Weststellingwerf).
• Implementeren nieuw intranet en nieuwe gemeentelijke huisstijl.
• Voorzitter van de projectgroep communicatie onderdoorgang Om den Noort, infrastructureel project
ter waarde van € 12 miljoen (2011 – 2016), samen met provincie Fryslân, Mobilis en ProRail.
• Lid expertteam communicatie voor de verregaande samenwerking tussen de gemeenten Oost- en
Weststellingwerf en Opsterland (circa 82.000 inwoners).
• Tweewekelijks communicatieoverleg afdelingshoofden Ruimte en Publiekscentrum.
• Versterken gemeentelijke website. Zo was www.weststellingwerf.nl in 2010 en 2011 de beste
gemeentelijke website van Fryslân. Landelijk op plaats 13 van alle Nederlandse gemeenten.
• Hoofdredacteur van het vierjaarlijkse verschijnende personeelsblad
• Budgetbeheerder (€ 80.000 structureel).
• Lid van de regionale Friese werkgroep risico- en crisiscommunicatie, beschikbaar om voor andere
gemeentes crisiscommunicatie te verrichten. Bij het drama van de drie doden in een mestsilo in
Makkinga in juni 2013 heb ik de burgemeester van Ooststellingwerf 1 op 1 begeleid, ook heb ik de
diezelfde avond de informatieavond voor circa 250 inwoners van Makkinga geleid.
• Veelvuldig spreekstalmeester (nieuwjaarsreceptie, bewoners- en inspreekavonden)
2000 - 2008
Woordvoerder/communicatieadviseur bij politie Fryslân
• Geven van operationele persvoorlichting, 10 weken per jaar piket, 24/7 beschikbaar en bereikbaar.
• Lid van de Staf Grootschalig en Bijzonder Politieoptreden (SGBO, bijvoorbeeld bij de MKZ-crisis,
euroconversie en het EK Voetbal onder 21 jaar in 2007 in o.a. Heerenveen).
• Eerste woordvoerder, namens de deelnemende partijen, in de CoPI (Commando Plaats Incident) bij
grootschalige rampen, ook ingezet bij GRIP 1 t/m 4.
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Circa 15 - 20 maal woordvoerder van een TGO (Team Grootschalig Optreden), aanleiding was
meestal moord, doodslag of brandstichting. Zaken met veelal landelijke impact.
Eindredactie van de tweejaarlijkse Politiewijzer (oplage 245.000), tevens redacteur van het
personeelsblad met o.a. de maandelijks rubriek In het vizier.
Regionaal projectleider van de Open Dag van de politie Fryslân (in 2007 bijvoorbeeld in Drachten,
met 35.000 bezoekers).
Communicatie rond een aantal regionale projecten binnen de politie Fryslân zoals Professioneel
Kompas, bouw nieuw cellencomplex in Drachten en gemeenschappelijke meldkamer.

1996 - 2000
Communicatieadviseur politie Fryslân, district Midden Fryslân
• Adviseren van districtschef Kees Bangma op het gebied van pr- en voorlichtingscampagnes.
• Samen met een collega-voorlichter heb ik, vanuit de politie, de volledige voorlichting rond de zaak
Meindert Tjoelker (1997) verzorgd.
• Medeopsteller van het rapport Nee! tegen geweld, het plan van aanpak tegen het geweld in de
binnenstad van Leeuwarden na de dood van Meindert Tjoelker. Gedurende een dag per week
gewerkt bij de afdeling JVZ van de gemeente Leeuwarden (1997-1998).
• Communicatie van het verkeershandhavingsproject Fryske diken voor een periode van vier jaar.
1995 - 1996
Voorlichter bij de provincie Drenthe
• Portefeuille: recreatie en toerisme voor de duur van vier maanden.
1995
Gevangenis Esserheem, Veenhuizen
• Redigeren van het boek Honderd jaar gemeenschapsregime in Esserheem, Veenhuizen, 1895-1995.
Organiseren/presenteren van het symposium Celstraf of gemeenschap.
1992 - 1995
Voorlichter/projectleider bij de Stichting Entrelan te Groningen.
• Entrelan was een organisatie voor hoger opgeleiden voor (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt door
training, begeleiding en advies. Ik gaf in diverse universiteitssteden voorlichting aan groepen
werkzoekenden over ‘Trends op de arbeidsmarkt’ en ‘Strategieën om de arbeidsmarkt te benaderen’.
1991
Auteur/voorlichter bij Gevangenis Esserheem te Veenhuizen
• Het organiseren van 20 evenementen die plaatsvonden naar aanleiding van het afronden van de vijf
jaar durende renovatie en nieuwbouw van Esserheem.
• Het schrijven van een boek over de gevangenis: Achter het hek, binnen de muren. Werken en leven
in de gevangenis Esserheem. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de toenmalige
staatssecretaris van justitie, mr. A. Kosto. De oplage bedroeg 2500 exemplaren.
Publicaties vanaf 2016
• 2017/2018: schrijven van een boek over drie generaties huisartsen in Hoogezand.
• 2017/2018: eindredactie Ver van het front. Friesland en de Friezen in de Eerste Wereldoorlog. 450
pagina’s, eerste exemplaar wordt op 11 november 2018 aangeboden aan de Friese commissaris der
Koning A.A.M. Brok.
• Mei 2017: Publicatie boek Lest we forget. De berging van de Vickers Wellington uit het IJsselmeer.
Het eerste exemplaar is aangeboden aan de stafofficier vliegtuigberging.
• November 2016: publicatie Hercules van De Wâlden. Het verhaal van brigadier Tjeerd de Walle. Over
het werken en leven van een politieman, met ruime aandacht voor zijn werk bij de politie maar ook
voor zijn – niet werk gerelateerde - depressies.
Diversen
• Actief op Twitter (PeterBoomsma, circa 1.000 volgers) en LinkedIn (circa 1.400 connecties).
• 2017 Voorzitter commissie van wijzen bestuurscrisis VV Drachten, 600 leden.
• 2010 - 2014: bestuurslid Stichting Vrienden Landelijk Gevangenismuseum te Veenhuizen.
• 2008 - heden: het geven van mediatraining. Zo zijn alle 69 Friese buurtagenten getraind, bedrijven en
tal van politici. Kijk voor een sfeerimpressie op www.boomsmacommunicatie.com In 2014/2015 heb
ik de woordvoerders/afdelingshoofden/directie van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden een
mediatraining gegeven. Gemiddeld geef 10 – 15 keer per jaar een mediatraining en zo nu en dan de
training mediawijsheid.
• 2007 - 2016: lid Raad van Toezicht Beleefbibliotheek Smallingerland te Drachten, vanaf maart 2013
in de functie van voorzitter.
• 1999 - 2007: voorzitter van de provinsjale advyskommisje Fryske literatuer.
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Na mijn afstuderen in 1988 op het onderwerp Kneppelfreed is in 1998 het boek Kneppelfreed.
Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon uitgereikt aan de Leeuwarder politiechef Kees
Bangma. De talrijke recensies, zoals in Leeuwarder Courant, Vrij Nederland, De Volkskrant, NRC
Handelsblad, Het Parool en Trouw, waren uitermate lovend.

Opleiding
2014 - 2015
2013 - 2014
2009
2008
2007
2004 - 2008
1991
1989 - 1990
1981 - 1988
1980 - 1981
1980

Tweedaagse training Leidinggeven aan beweging, Leeuwendaal, Rijswijk.
Vijfdaags MD-traject teamleiders Weststellingwerf, De Nieuwlande Groep, Assen
Vierdaagse module praktisch leidinggeven, Boertiengroep
Tweedaagse training Financieel management
Tweedaagse training De voorlichter als coach
Basisopleiding Management Grootschalig Politieoptreden (SGBO) en GRIP
NGPR-A
Post-doctorale Opleiding Letteren en Management (OLM).
Doctoraalexamen Eigentijdse Geschiedenis (Rijksuniversiteit Groningen).
Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Lienward College te Leeuwarden - Atheneum
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