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PROFIEL
● Betrokken.

● Enthousiasme en inzet. 

● Snel schakelen en veel communiceren.

● Helicopterview.

● Plezier in taal: zie mijn blog.

● Ik vind het leuk en spannend steeds snel de kern van nieuwe informatie op te 

zoeken. Spannend betekent voor mij dan dus niet eng en onzeker, maar 

nieuwsgierig. 

● Opzoeken = presenteren.

BETAALDE EN ONBETAALDE WERKERVARING
Heden Tekstschrijver Rode Kruis, District Utrecht

2011-2015 Medewerker bij De Evenaar, SBO & expertisecentrum

Hier doe ik van alles, zoals het in kaart brengen en het ordenen van de 

kinderboeken, de orthotheek, het samenvatten van diverse boeken, het schrijven van

het ARBO-plan en tussendoor het maken van kopieën en scans.

 

2004-heden Opvoeden enz. / zie mijn neven-activiteiten

Ik ben nu thuis voor mijn twee kinderen, omdat een 'echte' baan met de nodige 

overuren, huishouden, kinderen en de planning i.v.m. mijn (lichte) handicap in enkele 

ochtenden combineren te veel was. Ik doe alles het liefst meteen GOED!

http://annie.vanrees.org/


2001-2004 Sociaal-juridisch medewerker bij Vluchtelingenwerk 

Utrecht, groep Asielzoekerscentrum

● Kernactiviteit is het spreekuur, waarbij de asielzoekers binnenlopen met heel 

diverse vragen, waarop wij zo mogelijk meteen antwoord geven – dit loopt 

uiteen van juridische uitleg tot het (samen met de asielzoeker) bellen van 

relevante instanties. 

● Na het spreekuur is er dan 'tijd' voor het uitzoeken van complexer problemen 

en analyse van dossiers.

2001 Medewerker bij de Vereniging Bewegingsleer Cesar te 

Utrecht

Ondersteunen van het secretariaat en de directeur met diverse werkzaamheden, 

zoals het geven van telefonische voorlichting, het updaten van het bestand voor 

vervangers en het ordenen en bijhouden van het archief.

1999-2000 Adviseur bij Schakels, Partner in Welzijn en Zorg te Utrecht

Opzet van mijn eigen onderzoek 'Deelname allochtonen in Patiënten/Consumenten-

Platforms' – resultaat: intern rapport

Ondersteunen van andere projecten (zoals Voorschoolse Opvang) door b.v. het 

afnemen van, veelal telefonische, interviews en het maken van notulen.

1998-1999 (Beleids)medewerker Welzijn en Onderwijs bij de 

gemeenten Heteren en Schipluiden

Alle werkzaamheden (in Schipluiden was ik zelfs het enige aanspreekpunt), o.a. 

overleg met schoolleiders en andere gemeentes/ subsidieverzoeken beoordelen. 

M.n. leerplicht en OAB heeft mijn warme belangstelling.

1997-1998 Secretaresse Contractactiviteiten bij de Hogeschool van 

Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg

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

VBC belde.

1994-1997 Medewerker Tweede Taalonderwijs bij Buurtcentrum 

Galecop te Utrecht

● Maken en samenstellen lesmateriaal voor analfabete vrouwen/ lesgeven.

● Opzetten nieuwe lesgroep i.s.m. Kans, basiseducatie te Utrecht.



OPLEIDING EN CURSUSSEN

1996-heden Cursussen en trainingen op gebied van onderwijskunde

Bijvoorbeeld taaltoneel

Open Universiteit / zelfstudie

1987-1995 Geschiedenis, (Middeleeuwse Studies)

Aandachtspunten: de ontwikkeling van kinderen (oblaten)

relaties tussen moslims en christenen

Universiteit Utrecht

1981-1987 VWO (gymnasium A)

Carolus Clusius College te Zwolle

ENKELE NEVENACTIVITEITEN

Heden Kartrekker bij 5G.Netwerk te Nieuwegein-Noord

Altijd weer iets nieuws: van serieuze filmavond tot sfeervolle 

kerstwandeling

Heden Deelnemer bij jaarkring van het Cals College te Nieuwegein

2005-heden Schrijver 'Vertel Het Maar'

'Vertalen' van bijbelverhalen in spannende verhalen voor kinderen (8-10 jaar)

2010-2015 Juf kindernevendienst (9-12 jarigen) bij Het Anker te 

Nieuwegein

Met gebruik van hieronder genoemde methode Vertel Het Maar, waar ik voor schrijf. 

Daarbij kijk ik steeds wat uit de methode bij de kinderen aanspreekt en wat ik erbij 

maak.

2010-2014 Eindredacteur Samen, ledenblad van Het Anker te 

Nieuwegein

Na de structurering van de nieuwe commissie, houd ik me bezig met de eindredactie 

en het nadenken over nieuwe artikelen en de verhouding tot de website. Daarnaast 

maak ik de kinderpagina en doe interviews. Ook de tekstcorrectie van het jaarboekje 

van Het Anker heb ik gedaan.



2011-2012 Mentor bij 'School 's cool' Nieuwegein

2008-2010 Schrijver bijbelverwerkingen: zie www.ankergemeente.nl

Samenvatten preek. Maken van verwerkingsvragen voor de bijbelkringen.

2000 Redacteur voor het ledenblad van Rode Kruis Utrecht

Interviews met leden en vrijwilligers. Redactie binnengekomen stukken/bijdragen. 

Serie over gezondheidszorg door de eeuwen heen.

HOBBIES
Lezen, Architectuur, Toneel, Zwemmen, Fietskampeervakanties, Fotograferen.
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