H.J.G. (Pam) Evenhuis

“A person who recognizes his
own possibilities and limitations
and is aware of the image that
others have of him can live in
harmony with himself.

Pam Evenhuis (1950) lives and breathes communication. During his time as a
communications advisor, a role he fulfilled for more than quarter of a century, he
helped a catalogue of businesses and organisations. Alongside communication in
and between businesses and organisations, he also prizes personal communication
and has helped hundreds of people, as well as politicians, to improve their
communication skills on a personal level. He has also been involved with the
organisation of several election campaigns and received in 2013 the ‘Burgerprijs’ at
Stichting Burger – Citizen Foundation.
Since 2010, Evenhuis has worked as Senior Consultant at Pilotage, Guidance &
Solutions, where he is responsible for public relations and communication.
During the seventies, Evenhuis was one of the co-initiators of the Politiek Café
Libertijn (Political Café Libertine) in Amsterdam which has ran successfully since
then. In 2002 Evenhuis started the Politiek Café in The Hague and due to popular
demand, Politiek Café is now organised in Den Haag, Brussels, Bucharest,
Paramaribo in Suriname and Sofia in Bulgaria.
Known for his abilities to resolve communication issues, train managers and
politicians in the areas of communication and creativity and help bring interested
participants into the organisational culture, Evenhuis is certainly no amateur when it
comes to stimulating people into lively, constructive debate.

H.J.G. (Pam) Evenhuis
“De persoon die zijn eigen mogelijkheden en grenzen kent en zich bewust is van het
beeld dat anderen van hem hebben, leeft in harmonie met zichzelf.”
Pam Evenhuis (1950) ademt communicatie. Hij is meer dan vijfentwintig jaar
communicatieadviseur. Hij hielp in die tijd een groot aantal bedrijven en organisaties.
Naast communicatie van bedrijven en organisaties vindt hij persoonlijke
communicatie ook erg belangrijk. Zo trainde hij honderden mensen om hun
persoonlijke communicatie grondig voor te bereiden, waaronder ook een groot aantal
politici. Ook was hij betrokken bij het organiseren van meerdere
verkiezingscampagnes en won hij in 2013 de Burgerprijs bij Stichting Burger –
Citizen Foundation.
Thans is Evenhuis, sinds 2010, Senior Consultant bij Pilotage, Guidance & Solutions,
waar hij verantwoordelijk is voor public relations en communicatie.
In de jaren ’70 was Evenhuis één van de initiatiefnemers van het Politiek Café
Libertijn in Amsterdam, wat sindsdien succesvol functioneert. In 2002 begon
Evenhuis met het Politiek Café in Den Haag. Ook dit blijkt een succes te zijn. De
politieke cafés worden thans georganiseerd in Den Haag, Brussel, Boekarest,
Paramaribo en Sofia. Daarnaast is hij voorzitter van European Training Centre waar
hij met adviezen politici en managers helpt om duidelijk doelen te stellen en daar
naar te handelen en te communiceren.
Het is Evenhuis dus niet vreemd om mensen te stimuleren in een debat. Daarnaast
ligt zijn specialiteit bij het oplossen van communicatieproblemen, het trainen van
managers en politici vooral op het gebied van communicatie en het creëren en onder
de loep nemen van organisatieculturen.

