ANNIE
POSTMA
COMMUNICATIE TEKST
FOTOGRAFIE

PERSOONLIJKE
GEGEVENS

WERKERVARING

Annie Postma

Groningen | december 2019 - heden

stimmagroningen@gmail.com
06-275 285 65

Eigenaar/directeur Stimma (joúw stem!)
- Communicatie-advies, publieks/inwonercommunicatie
- Tekst, tekstredactie, webcontent. social media
- Evenementenfotografie

PROFIEL
Nieuwsgierig, positief, betrokken
Zie kansen en neem initiatief
Kan goed organiseren
Praktisch en betrouwbaar
Leer snel en verwerk informatie snel
Hou van afwisseling

DIGITALE
BEREIKBAARHEID
Email: stimmagroningen@gmail.com
Linkedin: www.linkedin.com/in/anniepostma

Stichting Noordwoord, med.
communicatie en marketing
Noordwoord, Groningen | juli 2019 - heden
Communicatiebeleid, contentmarketing, social
mediastrategie, P.R.. Uitvoerend: website, social media,
emailnieuwsbrieven, contact ontwerpbureau, drukkers
etc. Algemene ondersteuning bij festivals.

Coöperatie Woldwijk, med. communicatie
en evenementen
Woldwijk, Ten Boer | februari 2019 - heden
Coördinator taakgroep communicatie, externe
communicatie, beheer website, social media,

Flickr: www.flickr.com/photos/anniepostma/albums

nieuwsbrieven, fotografie. Organiseren van open dagen

Instagram: www.instagram.com/annie_postma

en andere activiteiten.

Wethouder gemeente Ten Boer
GroenLinks | 2014 - 2019
Portefeuille: Ruimtelijke Ordening en Wonen, Financiën,
Duurzaamheid/Energie, Economie, Cultuur, Toerisme.
Oa: toekomstvisie winkelcentrum, totstandkoming
coöperatie Woldwijk, beleid zonne-en windenergie,
aardbevingsproblematiek, herindeling, art. 12problematiek oplossen, bestemmingsplan buitengebied.

Raadslid gemeente Groningen
GroenLinks | 2004 - 2014
Diverse beleidsterreinen: werk & inkomen, onderwijs,
zorg, economische zaken, cultuur
Voorzitter raadscommissie Ruimte en Wonen
Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
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CURSUSSEN (RECENT)

Personeelsfunctionaris

- cursus PR

Gemeente Ten Boer | 1992 - 2004

(Cultuurmarketing)
- cursus journalistiek
(Schrijversvakschool)
- driedaags traject ondernemerschap
(Van Ede & Partners)

Allround personeelfunctionaris: o.a. VCA-certificering,
fusie twee basisscholen, invoering
functioneringsgesprekken, invoering 36-urige werkweek,
invoering Wet op de Ondernemingsraden, oprichten
AZC-school

Personeelsfunctionaris

OPLEIDING

Gemeente Zuidlaren | 1994 - 1996
Ziektevervanging

-Voortgezette Opleiding
Personeelsmanagement (RUG)
- Personeel & Organisatie (VNO-De
Baak)
- Nederlandse taal-en letterkunde (RUG)
- VWO (Bornego College Heerenveen)

VRIJWILLIGERSWERK
GroenLinks
2002 - heden
Vrijwilligersactiviteiten voor de GroenLinksafdeling
Groningen: werkgroepen, websitebeheer,

HOBBY'S

campagnecoördinator gemeenteraadsverkiezingen,
kandidatencommissies, programmacommissies

sport (fietsen/schaatsen/hardlopen)
muziek
lezen
politiek

Drielanden
1996 - heden
Actief bij de bewonersvereniging: redactie wijkkrant,
bestuurslid bewonersvereniging en op dit moment
beheerder website en social media

Humanitas
2007 - 2014
Voorleesvrijwilliger en "maatje"

Stichting De Oude Bieb
2016-2018
Bestuursvoorzitter van een laagdrempelige
ontmoetingsplek in de wijk Lewenborg

Taalles en huiswerkbegeleiding
1985 - 2018
Vanaf mijn studietijd op allerlei manieren taalles (aan
anderstaligen en laaggeletterden) en huiswerkbegeleiding
(via buurthuis en aan individuele kinderen) gegeven

