Na mijn 17e ben of was ik 25 jaar secretaresse, 39 jaar
moeder, 26 jaar echtgenote, 4 jaar deeltijdstudent,
12 jaar communicatiemedewerker, 15 jaar freelance
bladmanager, 20 jaar vrijgezel, 16 jaar reiziger/
wandelaar, 12 jaar web/eindredacteur, 5 jaar socratisch
gespreksleider en 3 jaar scrum master.

Waar zet je mij voor in?
• Wil je jouw online content herzien?
Als webredacteur of webtekstschrijver ga ik met mijn
actuele schrijfvaardigheden direct aan de slag.

Wie is Anja Hagen?
Ik ben opgeleid tot communicatieadviseur
en heb veel ervaring als (eind)redacteur,
webtekstschrijver, bladmanager, gespreksleider
en scrum master.
Ik ben van nature nieuwsgierig, gewend om mijn
oordeel op te schorten en ik sta open voor een
ander zoals die is.
Beroepshalve ben ik altijd op zoek naar de
concrete content, de exacte boodschap. Met oog
voor situatie en invalshoek.
Met een flinke dosis levens- en werkervaring ga ik
aan de slag. Ik ben beschikbaar voor opdrachten
of projecten van 10 – 32 uur per week.

•

Verslapt het animo tijdens een project?
Als scrum master houd ik iedereen scherp en zorg voor
korte sprintjes.

•

In de rol van redacteur kun je rekenen op bewerking
van brieven, mails, jaarverslagen en notities.
Ik zet de belangrijkste boodschap in de spotlight.

•

De interviewer in mij is ongegeneerd nieuwsgierig en ik
beheers de kunst van het vragenstellen.

•

Wanneer je mij inhuurt als bladmanager, dan neem ik
regie op eindredactie en deadlines en sta ik borg voor
goede samenwerking met redacteuren, vormgever en
drukker.

•

Is de kracht en structuur verdwenen uit je rapport of
notitie? Dan verzorg ik de eindredactie en lever ik een
coherente eindversie op.

•

Behoefte aan diepgang?
Dan ga ik als socratisch gespreksleider met jou op
zoek naar het waarom en het hoe.

Hoe ben ik opgeleid?
√ HBO Communicatie – cum laude
√ Webschrijver, scrum master, socratisch gespreksleider
Voor wie werkte ik?
√ Woningcorporatie Eigen Haard, Hogeschool van
Amsterdam, Lions, Humanitas, Core
Counsellors, De Galan Groep
Waar ligt mijn interesse?
√ Praktische filosofie en stoïcijnse levenskunst
Wat houdt mij scherp?
√ Financieel Dagblad, Follow The Money, Café Weltschmerz,
Studium Generali
Hoe ontspan ik?
Reizen: Groenland, Alaska, Spitsbergen, Mongolië,
Turkmenistan, Nederland
Sporten: roeien, zwemmen, schaatsen, hardlopen
Ontmoeten: met een biertje, kletsen en kaarten in
mijn stamkroeg of aan de picknicktafel, genietend
van mijn Landrover

hagenanja@hotmail.com – 0651002566 – LinkedIn
www.anjahagencommunicatie.nl
Hilversum
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Personalia
Naam
Adres
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Telefoon
E-mail
Website
Nationaliteit

Anja W. Hagen
Bijenmeent 73, 1218 GE Hilversum
28 september 1952
Single
0651-002566
hagenanja@hotmail.com
www.anjahagencommunicatie.nl
Nederlands

(Eind)redacteur, (web)tekstschrijver, projectleider (scrum), coördinator intranet,
socratisch gespreksleider
Mijn liefde voor het ‘communicatievak’, mijn doorzettingsvermogen en
een flinke dosis levenservaring zijn zichtbaar in mijn werk.
Computervaardigheden
Zeer ervaren
Microsoft Office: Word, PowerPoint en Excel
Zeer ervaren
CMS: Sitecore, Hippo (Bloomreach Experience), SharePoint
Zeer ervaren
E-mail marketing: Clang, Mailchimp
CMS: Wordpress, one.com, hostnet
Ervaren
Bekend met
SEO, Google Analytics, SiteImprove, Matomo/Piwik
Opleidingen
2004-2007
2007-2008

HvA –Communicatie - cum laude
UU – Wijsbegeerte (geen certificaat)

Zzp’er:
2009-heden

Anja Hagen Communicatie
2020 webdesign www.byheino.nl, www.peggyeras.nl, www.commoncommotion.nl
2020 scriptiebegeleiding student Bedrijfskunde
2020 redacteur jaarverslag 2019 woningcorporatie Eigen Haard
On going redactie/advies sollicitatiebrieven
On going realisatie/beheer websites
On going socratische gespreksleider aan de keukentafel
2018 begeleider eindscriptie hbo-studente
2017 campagne - Nier voor Marcel – blogs, website, facebook
2016 (eind)redactie Boek Zeker zijn van je Zaak, Tineke de Vries
2011 gastcolleges bij de opleiding Communicatie van de HvA
2009 redactie/herschrijven schoolgids, Jenaplanschool De Sterrenwachter
2008 communicatieplan reünie basisschool De Sterrenwachter
2007-2017 (eind)redactie en bladmanagement Lion Magazine

Loondienst:
2020-heden

Hogeschool van Amsterdam – faculteit Business en Economie
Surveillant en assistent Tentamenorganisatie
projectleider opleidingspagina’s intranet
coördinator/(web)redacteur AZ-index intranet
redactielid nieuws/mededelingen faculteit intranet
coördinator voorlichting op middelbare scholen
(eind)redacteur intranet
communicatieadviseur Honoursprogramma
coordinator diverse communicatiemiddelen
Dietz Communicatie – communicatiemedewerker
communicatiemedewerker participatietrajecten en gebiedscommunicatie
redactie diverse websites: Dietz, Gemeente Arnhem, NS Poort
schrijven en realiseren: corporate presentaties, cv’s en cases
coördinatie bewonersbijeenkomsten: communicatiemiddelen, distributie
coördinatie drukwerk: nieuwsbrieven, folders, factsheets, advertenties
aansturen: vormgevers en tekstschrijvers, beeldarchief, huisstijl bewaken
Vereniging Humanitas - communicatiemedewerker P & O
- redactie intranet: personeelsinformatie, protocollen, formulieren

2009-2019

2008-2009

2005-2008
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1997-2005
1982-1997
1973-1982
1972-1973
1969-1972

- ontwikkelen en introduceren interne P & O huisstijl
- coördineren en redactie advertenties en personeelsbulletins
Core Counsellors – all round bureau secretaresse
De Galan Groep - freelance secretaresse
NOS - medewerker P&O en secretaresse Arbeidskunde en Sociale Begeleiding
Bensdorp NV - assistente personeelzaken
Hydrometo - medewerker inkoop- en verkoopadministratie.

Relevante Cursussen
2003 Directie Management Assistent en Management Assistent
2011 Cursus Schrijven met beelden, Cursus Monologen schrijven - Creja
2012 Netwerkvaardigheden -HvA Academie
2013 Professionele schriftelijke communicatie - PostScript
2014 Cursus Theory U, Liberal Arts – HvA Academie
2014 Training Glasheldere Blog Groep – Kikki Verbeek
2014 Training Socratische gespreksmethode – Dries Boele
2015 Reflectieve Communicatie Scrum – Betteke van Ruler
2015 Mindfulness training -HvA Academie
2016 CMS SharePoint 2013 fundamentals and advanced
2016 Cursus webschrijven en copywriting – Toine Kamphuis, TXstra
2016 Beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider – Hans Bolten
2016 Training Professioneel Adviseren – Edwin Schouten
2017 Training 7 eigenschappen effectief leiderschap - Covey
2017 Basisopleiding Praktische Filosofie + essay: Denk na! - Miriam van Reijen
2018 Communication Leadership Program - Betteke van Ruler
2019 De Kunst van het vragenstellen – Hans Bolten
2020 SEO-teksten schrijven
Competenties
Ik kan goed planmatig werken, zoals blijkt uit het coördineren van het proces voorlichting op
middelbare scholen op de HvA. Ik heb ruime ervaring opgedaan in het projectmatig organiseren
van mijn werk met diverse collega’s, interne klanten en toeleveranciers en het schakelen tussen
meerdere projecten en opdrachten. Een goed voorbeeld daarvan is het werk als
Coördinator/(web)redacteur AZ-index op het intranet, waar het inleven in werkprocessen en
vertaling naar content de kern van het werk is. Mijn stressbestendigheid, het omgaan met
deadlines en het creatief anticiperen op veranderingen tijdens bijvoorbeeld een drukwerktraject
blijken uit een ‘maatwerk’ voorbereiding en het onderhouden van persoonlijk contact gedurende
het traject. Die ervaring bouwde ik op als bladmanager/eindredacteur van het Lions verenigingsmagazine, een fullcolour – 40 pagina’s uitgave t.b.v. 13.000 leden. Met mijn vaardigheden als
scrum master/projectleider en socratisch gespreksleider begeleid ik veranderingsprocessen met
meerdere stakeholders. Spreken in het openbaar, zowel op het werk als in privé gaat mij goed af.
Vrijwilligerswerk
2018 - heden eindredacteur/interviewer/bladmanagement Wijkblad je Meent het
1996 - 2002
Secretaris schoolbestuur De Sterrenwachter – fusietraject
1992 - 1995
Voorzitter Ouderparticipatie basisschool In de Kring
Wat ik leuk vind om te doen
Ik ga zomers graag roeien, zwemmen of kanoën, kamperen vind ik heerlijk, ik onderneem graag
SNP-wandelvakanties naar verre oorden en toer met mijn Landrover door Nederland. Ik wandelde
op Groenland en Spitsbergen en in Alaska en Mongolië. Ik hou van hardlopen en ik schaats
wanneer het vriest dat het kraakt. Ik lees bijna altijd, mijn financieel dagblad is mij heilig. Ik
verdiep mij op bescheiden wijze in filosofische teksten, organiseer socratische gesprekken en ben
op zoek naar meerdere inzichten. Ik klets graag aan de picknicktafel in mijn straat of in mijn
stamkroegje en neem de ander zoals die is.
Referenties
Frank Aarts, Hoofd Communicatie van de faculteit Business en Economie van de HvA is bereid
informatie te geven.
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