
CURRICULUM VITAE ANNIE VAN REES 

Personalia

Naam Annie van Rees
Voorletters H.J.
Adres Menuetlaantje 12

3438 TE Nieuwegein
Telefoon 030-2723250
E-mail annie@vanrees.org
Website annie.vanrees.org

Profiel

Ik ben enthousiast en zet me graag ergens helemaal voor in. Ik heb een brede belangstelling en ben 
altijd nieuwsgierig. Het liefst werk ik nauwgezet met heel veel informatie en zet die kennis in ten 
behoeve van anderen. Belangrijk is daarbij mijn plezier in taal. Ik heb dan ook een uitstekende 
schrijfvaardigheid en communiceer graag.
Snel schakelen tussen veel bezigheden hoort helemaal bij mij. Goed plannen is dan vanzelfsprekend.
Zowel in zelfstandig werken als samenwerken met collega's kan ik mijn ei kwijt.

Ik vind het leuk en spannend steeds snel de kern van nieuwe informatie te zoeken. Spannend
betekent voor mij dan dus niet eng en onzeker, maar nieuwsgierig. Ik aarzel ook niet hard te werken
als iets af moet. Het opzoeken van informatie gaat bij mij altijd meteen gepaard met de vraag
hoe ik dat goed en duidelijk kan overbrengen op anderen, die daar wat aan moeten hebben. Ik schrijf 
in korte, duidelijke zinnen in een goede structuur en met concrete voorbeelden.
Kijkt u voor mijn stijl en schrijfvaardigheid eens op mijn website: veel plezier daar! 

Vanwege een (lichte) handicap zoek ik een parttime baan, zodat ik daarin 100% kan functioneren. 

Werkervaring
  
maart 2005-heden Zie mijn neven-activiteiten (en dan nog de incidentele)
april 2004-heden Thuisblijfmoeder

De laatste tijd ben ik thuis voor mijn twee kinderen. Daarvoor heb ik helaas 
bewust gekozen omdat alles (inclusief handicap) in 20 uur doen teveel was. Ik 
doe dingen liever meteen goed. 

dec 2001-mrt 2004 Sociaal-juridisch medewerker
Vluchtelingenwerk Utrecht, groep Asielzoekerscentrum
   Taken:         -    Spreekuur, incl. bellen met tolken en instanties

− Dossiers analyseren
− Begeleiding van asielzoekers

apr 2001-okt 2001 Medewerker 
Vereniging Bewegingsleer Cesar te Utrecht  
  Taken: -    Geven van telefonische voorlichting

-    Versturen van informatie
-     Beheer bestand vervangers 
− Ordenen archief
− Voorkomende werkzaamheden, zoals bellen Landelijike 

Vereniging van Huisartsen
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okt 1999-okt 2000 Adviseur
Schakels, partner in Welzijn en Zorg
  Taken: -      Opzet van mijn eigen  project 'Deelname allochtonen in 

        Patiënten/ConsumentenPlatforms' - resultaat: rapport
-      Ondersteunen van andere projecten (zoals Voorschoolse 
       Opvang) door b.v. het afnemen van, veelal telefonische, 
       interviews
− Notuleren overleg met externe adviseurs
− Werkzaamheden als directiesecretaresse

aug 1998-jun 1999    Werkzaam bij de gemeenten Schipluiden, Heteren en gemeente Utrecht 
  Taken: -     Alle vragen betreffende onderwijszaken beantwoorden

− Contacten met de scholen onderhouden
− Inlezen in Jeugd- en Jongerenwerk, incl. avond met de 

actoren
− Leerplichtzaken afhandelen
− Leerlingenvervoer regelen en reglement aanpassen

mrt 1997-mrt 1998 Secretaresse Contractactiviteiten
Hogeschool van Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg
Taken: -   Ondersteunen van de afdelingsdirecteur

-   Post afhandelen
  -   Invoer post-HBO-cursisten in computersysteem voor 

HBO
– Versturen brochures voor de diverse opleidingen
– Notuleren diverse opleidingscommissies

Hier functioneerde ik zo goed dat mijn manager mij in 2001 voor een baan  
bij de VBC belde..

okt 1994-mrt 1997 Medewerker Onderwijs 
Buurthuis Galecop te Utrecht (wijk Kanaleneiland)
  Taken: Samenstellen en maken van lesmateriaal

Geven van taalonderwijs aan Turkse en Marokkaanse vrouwen
Opzetten van nieuwe lesgroep i.s.m. Kans, basiseducatie te 
Utrecht

Opleiding 

Heden Onderwijskunde, bijvoorbeeld Training Taaltoneel
Open Universiteit/zelfstudie

1987-1995 Geschiedenis
Universiteit Utrecht

1981-1987 VWO 
Carolus Clusius College te Zwolle

Recente nevenactiviteiten

Heden Schrijver voor pilot nieuwe onderwijsmethode
2010-heden Eindredacteur Samen, ledenblad van Het Anker te Nieuwegein

   Taken: Inwerken, nadenken over nieuwe structuur/rubrieken, 
interviews, verhouding tot website, overleg, tekstcorrectie 
jaarverslag

2010-heden Leider kinderclub (9-12 jarigen)
Het Anker te Nieuwegein: met gebruik van de methode Vertel Het Maar

2008-heden Assistent webmaster van de site ankergemeente.nl (gemaakt met een CMS)
  Taken: Actueel houden van de site

Meedenken over de structuur



2005-heden Schrijver Vertel Het Maar
  Taak:  'Vertalen' van bijbelverhalen in spannende verhalen voor 

kinderen (8-10 jaar)
1999-2000 Redacteur 

Ledenblad Rode Kruis
  Taken: Redigeren artikelen en berichtjes van leden

Interviews met vrijwilligers en leden

Hobbies
Lezen, architectuur, toneel, zwemmen, fietsvakanties

Abonnementen
Krant, Onze Taal, Transparant, Google, Enzovoort


