
COMPETENTIES
Snelle schrijver. Scherpe luisteraar. Bewaker deadlines. 
Relatiebeheerder en bruggenbouwer. Empatisch, 
eerlijk, sociaal en contactueel sterk, enthousiasmerend 
organisator en creatieve oplossingbedenker. Nuchtere 
adviseur. Doorzetter met hands-on toetsenbord-
mentaliteit.

COMMUNICATIE-EXPERTISE
Zeer ervaren tekstschrijver. Short- en longcopy. Allround 
in communicatie binnen communicatiebureaus, 
publiekprivatesamenwerkingen, zorginstellingen en 
middelgrote bedrijven. Corporate communicatie. PR-
events. Projectmanagement. Netwerker. Volger sociale 
media-trends en dagelijks gebruiker.

WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

Bladenmaken. Redactievoering. Websites onderhouden. 
Het aansturen van teams (ook vrijwilligers) en bij 
communicatietrajecten optreden als adviseur/ 
sparringpartner van MT/directie, creatie en strategie. 
Contact en relaties op diverse niveaus van marketing- 
en communicatie. Account- en relatiebeheer en 
relatieontwikkeling. 

WERKZAAMHEDEN SPECIFIEK
Tekstschrijver diverse middelen zorgorganisatie 
Abrona – kwaliteitsrapport, personeelswervingsteksten 
– concept campagne, interviews werknemers, 
cliëntenkaarten.

Stichting Duurzame Vecht – communicatieadviseur, 
tekstschrijver diverse trajecten en middelen (website, 
nieuwsbrief, sociale media)

Vrijwilligerscoördinator en communicatie-adviseur  
bij patiëntenvereniging SON in Amersfoort. Aansturen 
vrijwilligers in regio, beleid ontwikkelen, dagelijkse 
achterwacht alle voorkomende communicatie op 
kantoor: van schrijven sponsorbrieven, nieuwsbrief, en 
jaarbericht tot redigeren beleidsplan en boekjes. Veel 
adhoc-klussen.

Tekstschrijver en communicatie-adviseur bij 
onderwijsadviesbureau Cedin. Productie en advies 
jaarverslag. Folders, brochures en websites. 

Tekstschrijver administratiebureau Siffror. Schrijven 
financiële opbergmap.

Interim-communicatieadviseur vrijwilligersbeleid bij 
patiëntenvereniging CCUVN in Woerden. Contacten 
onderhouden met regio’s. Organiseren bijeenkomsten, 
schrijven uitnodigingen, artikelen tijdschrift, 
persberichten. 
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Adviseren management om internationale website 
om te zetten naar Nederlandse versie. Zorgdragen 
voor uitvoering (CMS, SEO). Tekst redigeren en opnieuw 
schrijven.

Opzetten publieks- en pr-campagne in opdracht van 
farmaceut en patiëntenorganisatie rond een centraal 
thema. Rekening houdend met belangen van diverse 
partijen in het veld en weerbarstig wettelijk kader. 
Eindresultaat was symposium, website en magazine 
gericht op een breed en heterogeen publiek.

Opstellen communicatieplan en redactievoering 
in opdracht van zorginstelling. Aan de slag als 
werkbegeleider in dagbehandeling /hoofdredacteur 
met cliënten die een psychische aandoening hebben. 
Resultaat diverse communicatiemiddelen.

Meedenken en opstarten digitaal magazine 
bankorganisatie waarbij de voorloper van de uitgave 
in print verviel. Concept uitwerken, vertaalslag maken 
van financieel gerelateerde beleidsinformatie naar 
betekenisvolle en begripvolle taal die het grote publiek 
zou aanspreken.

TIJDLIJN WERKERVARING
2009 - heden Het Scharlaken Imperium, Breukelen, 
Communicatie-interim in zorg, creatief tekstschrijver  
bij diverse -commerciële- organisaties.
1996 - 2009 Schrijf-Schrijf, Utrecht, partner/ eigenaar 
leidinggevende/communicatie-adviseur/ tekstschrijver
1995 - 1996 Hollander GCI, Amsterdam, pr-adviseur/ 
tekstschrijver
1994 - 1995 Van Rossum en Partners, Den Haag, 
tekstschrijver/pr-adviseur
1994 Helsinki Comité Nederland Bibliothecaris

OPLEIDINGEN
1990 - 1993 Journalistiek en Voorlichting (HBO) Utrecht 
(diploma, opleiding versneld afgelegd)
1986 - 1990 Bibliotheek en Documentaire Informatie 
(HBO) Groningen (diploma)
1980 - 1986 Havo- Winkler Prins Veendam (diploma)

NEVENFUNCTIES - VRIJWILLIG
•  Bestuurslid communicatie Poëzie aan de Vecht  

(2015 - heden) Website onderhouden, interviews 
geven, persberichten schrijven, twitteren

•   Voorzitter Vereniging De Danne Ateliers 
(2017-heden) Organiseren kunstzinnige activiteiten 
in gemeente Stichtse Vecht, inspreken in de 
gemeenteraad om plaats kunst en cultuur te 
bewaken, ateliers bestieren.

•  Medewerker naaiatelier vluchtelingen (2015 - 2019) 
Naaien, opruimen, mensen motiveren Nederlands te 
spreken, pr-werkzaamheden

•  Vicevoorzitter ZZP-Platform Stichtse Vecht 
(2010 - 2015). Ondersteunend naar voorzitter, 
vervanger bij diens afwezigheid, communicatie 
opzetten en uitvoeren, berichtgeving, onderhouden 
contacten, lobby gemeente, kamer van koophandel, 
ondernemersverenigingen, speechen, organisatie 
workshops en bijeenkomsten. 

MEER 
Oprichter Broodfonds SV Brood
Zakelijk Twitter: lottalobelia
Actief via Linkedin Annet Koops
Blog: www.hetscharlakenimperium.nl
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