
CCuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  vvaann  AAlliiee  EEnnggeellssmmaann  

Logica brengt je van A naar B,  
creativiteit voert je langs vele wegen!  

(naar Albert Einstein) 

                  
                   
                

Wie ben ik? 
 
Naam Alie Engelsman 
Adres Waterrus 44, 6922 HK Duiven 
Telefoonnummer 0316 241918 / 06 486 411 29 
E-mailadres a.engelsman@kpnmail.nl 
Geboortedatum 02-01-1959  
Nationaliteit Nederlands 

Mijn hobby’s 
 
creatief schrijven 
weblog Just Imagine 
fotograferen 
opvoeden van twee pubers en huisdieren 



 
                  

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
   

Opleiding en relevante cursussen 
 
Opleidingen 
 
NCOI Diploma in maart 2012, HBO Communicatie  
LOI Diploma in 1998, NIMA-PRA, PR en voorlichting 
Lerarenopleiding Studie afgerond in 1985, Agrarische Techniek 
HLS Diploma in 1982, Veehouderij 
 
 
Cursussen o.a. functioneel schrijven, schrijven/redigeren van beleidsnotities, voorlichtingskunde, projectmatig werken, contentmanagementsystemen,  
 politieke bestuurlijke gevoeligheid, omgaan met de media, diverse automatiseringscursussen, journalistiek, Zzp-er voor de creatieve professional. 
  

Werkervaring 
 
2010 - heden Leerwerkplek bij de Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte  
 Voer PR- en communicatiewerkzaamheden uit. Ben verantwoordelijk voor de nieuwsbrief, de website en eventuele publicaties/presentaties van deze stichting. 
 
2010 -2011 Leerwerkplekken bij bij de Groene Kennis Coöperatie (en de Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte)  
 Deed werkervaring op op het gebied van communicatie, waaronder o.a. de nieuwsflits, beheer website, communicatieoverleg, bewaking huisstijl. 
 
2009 - 2010 Stage bij Femergy   
 Liep stage om me te professionaliseren in PR- en Communicatiewerk en hielp Femergy met mijn creativiteit en schrijftalent. 
 
2005 - 2009 Beleidsondersteunend medewerker bij het Ministerie van LNV: Directie Kennis en Innovatie, afdeling Platteland  
 Ondersteunde collega's in verschillende programma's en projecten zoals Natuur, Jeugd, Voedsel en Gezondheid, Scholencompetitie 'Ga voor Gezond!', 

Nationale Onderwijstentoonstelling, Nationale Landschappen, Landschapsontwikkeling en -beleving, Kennisagenda Vitaal Platteland, Plattelandsnetwerk, 
interne communicatie rondom kennisbenutting, was actief redactielid van het personeelsblad. 

 
2001 - 2005 Informatiespecialist bij het Ministerie van LNV: ExpertiseCentrum-LNV 
 Was verantwoordelijk voor de informatievoorziening van beleidsmedewerkers binnen diverse projecten. Ontwikkelde en beheerde o.a. een website en virtueel 

kantoor ten behoeve van het Europees project 'New Neighbours' en werkte mee aan het realiseren van de website Landschap Ontwikkelen met Kwaliteit 
(LOK), de website Dierenwelzijn en de interne website Beleidsevaluatie van het ministerie van LNV.  

 
1993 - 2001  Medewerker publicatiezaken bij het Ministerie van LNV: Informatie en KennisCentrum - Landbouw   
 Werkte mee aan het bepalen en uitvoeren van het publicatie- en mediabeleid. Gaf adviezen over de wijze waarop communicatie het  

beste kan geschieden. Redigeerde en verzorgde de drukwerkbegeleiding en ondersteunde collega’s in het schrijven van publicaties.  
 Verzorgde persberichten en was verantwoordelijk voor het bewaken van de huisstijl en voor het interne personeelsblad.. 
 
1990 - 1993 Sectormedewerker varkenshouderij bij het Ministerie van LNV: Informatie en KennisCentrum -Varkenshouderij  
 Gaf tweedelijnsvoorlichting en beleidsondersteuning. 
 
1985 - 1990 Voorlichter automatisering bij het Ministerie van LNV: Consulentschap voor de Varkens- en de Pluimveehouderij 
 Gaf voorlichting aan agrariërs, begeleidde collega’s op het gebied van de (kantoor)automatisering, was systeembeheerder. 
 
1983 - 1985 Lerares agrarische techniek op een Lagere Landbouwschool 
  Gaf les in Agrarische techniek, Bodem- en bemestingsleer en Akker- en weidebouw. 
 
Een uitgebreidere omschrijving van mijn werkervaring is te vinden op mijn LinkedIn-pagina  


