
CURRICULUM VITAE ANNIE VAN REES

PERSONALIA
Naam Annie van Rees

Adres Wannersweide 3

3437 DP Nieuwegein

Telefoon 06 44 29 01 40

E-mail annie@vanrees.org

Website http://annie.vanrees.org (Wordpress)

LinkedIn http://linkedin.com/in/annievanrees (inclusief likes en comments

op berichten)

FaceBook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011950724893

PROFIEL
 Schrijft snel en goed.

 Heel secuur en integer.

 Betrokken.

 Enthousiast en 100% inzet. 

 Doelgericht.

 Snel schakelen en veel communiceren.

 Helicopterview.

 Plezier in taal: zie mijn blog en comments op LinkedIn.

 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. Mijn vraag is altijd: wat kun je hiermee?

INTERESSES
Cultuur, diversiteit, onderwijs: mensen dus.

http://annie.vanrees.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011950724893
http://linkedin.com/in/annievanrees


OPLEIDING EN CURSUSSEN

1996-heden Cursussen en trainingen onderwijskunde en journalistiek

Bijvoorbeeld taaltoneel / en nu: kennis Jeugdwet

Open Universiteit / zelfstudie

1987-1995 Geschiedenis  

Universiteit Utrecht

1981-1987 Gymnasium A

Carolus Clusius College te Zwolle

BETAALDE EN ONBETAALDE WERKERVARING

Heden Tekstschrijver Rode Kruis, District Utrecht

Overleg, interviews, nieuwsbrief, verslagen enz. Gericht op Respect en 

Hulpbereidheid, Jeugd en Educatie, Zelfredzaamheid en Diversiteit. We werken met 

Sharepoint en Mailchimp.

Er is overleg over reorganisatie - ik denk mee over de rol van communicatie, bv. 

intranet, daarin.

Tevens vind ik het leuk contact te onderhouden met mijn fantastische collega's. Ook 

het taalkundig begeleiden van een buitenlandse collega doe ik met veel plezier.

 

2011-2015 Medewerker bij De Evenaar, SBO & Expertisecentrum

Hier deed 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 was 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 20 uur 

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

Voor 2004 Diverse functies

Beleidsmedewerker onderwijs en welzijn bij de gemeentes Schipluiden en Heteren 

en het schrijven van een onderzoeksrapport voor een adviesbureau en uitzendwerk 



als secretaresse bij o.a. de gemeente Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Leuk is te 

kunnen melden dat ik door mijn manager bij de HU een aantal jaar later nog werd 

opgebeld i.v.m. een andere vacature.

ENKELE NEVENACTIVITEITEN

Heden Klassenassistent NT2 bij VluchtelingenWerk

Hier kan ik mijn ervaring als redacteur, interesse in andere culturen en leerstijlen, 

lesgeefster NT2 bij Buurthuis Galecop, Kanaleneiland te Utrecht en sociaal-juridisch 

adviseur, AZC te Utrecht enz enthousiast combineren t.b.v. mooie mede-mensen.

2015-heden Lid jaarkring (= deel ouderraad) van het Cals College 

Nieuwegein

• Discussiëren n.a.v. presentatie schoolleider etc.

• Adviezen geven.

Diverse jaren           Schrijver van diverse soorten teksten

 VluchtVerhaalAnalyses voor VluchtelingenWerk MiddenNederland.

 Eindredacteur van Samen, kerkblad van Het Anker te Nieuwegein (ook CMS)

 Verhalen voor VertelHetMaar (dat is: verhalen voor kinderen 8-11 jaar op 

grond van ‘moeilijke’ bijbelteksten).

 PR en kerstwandeling en vossenjacht voor het 5G.Netwerk te Nieuwegein-

Noord (teksten, zie mijn site).

 Bijbelverwerkingen (=samenvattingen van preken en kringvragen daarbij; 

CMS) bij het Anker te Nieuwegein die door meerdere bijbelkringen werden 

gebruikt.

 Lesmateriaal voor mijn taallessen in buurthuis Galecop te Utrecht (wijk: 

Kanaleneiland).

 Zie ook mijn ervaring bij Schakels, partner in welzijn en zorg. Hier schreef ik 

o.a. een rapport over de deelname van allochtonen in 

patiënten/consumentenorganisaties.



Hobbies

Lezen, architectuur, toneel, zwemmen, fietskampeervakanties, fotograferen (lid 

Fotogein).
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