
CV	  
Yoeke	  Nagel	  (1963)	  
Teksten,	  trainingen	  &	  levenslust	  
	  
www.yoekenagel.nl	  	  
yoeke@yoekenagel.nl	  	  
Tel.	  06-‐29073173	  
	  
	  

	  
Hoogtepunten	  aktiviteiten	  per	  jaar	  v.a.	  2010.	  
Meer	  weten?	  Neem	  even	  contact	  op	  per	  mail.	  
	  
2015	  
-‐individuele	  coaching	  div.	  leidinggevenden	  	  
-‐projectmanager	  jubileumboek	  als	  Uitgeverij	  Vooruit	  
-‐trainingen	  div.	  (religieuze)	  vrouwenorganisaties	  
-‐schrijfcoaching	  aan	  derden	  w.o.	  twee	  Duitse	  auteurs	  
	  
2014	  
-‐als	  speechschrijver	  betrokken	  bij	  profilering	  culturele	  organisatie	  
-‐publicatie	  13e	  boek:	  ‘Schrijven	  met	  het	  creatiepentagram’	  (uitg.	  A3boeken)	  
-‐als	  schrijfcoach	  betrokken	  bij	  7	  gepubliceerde	  boeken	  
-‐projectmanager	  jubileumboek	  beroepsvereniging	  coordinatoren	  
vrijwilligerswerk	  AGORA	  
-‐heden:	  webteksten	  en	  opzet	  forum	  BrainClub	  
	  
2013	  
-‐Cursus	  WordPress	  	  
-‐Schrijftrainingen	  Achmea,	  Bevolkingsonderzoek	  Oost	  Nederland	  en	  Essent	  in	  
het	  kader	  van	  ‘Het	  nieuwe	  werken’	  
-‐Trainingen	  zelfstandig	  ondernemers	  voor	  het	  schrijven	  van	  webteksten,	  
nieuwsbrieven	  en	  blogs	  
-‐Auteurscoaching	  bij	  zowel	  wetenschappelijke	  scripties	  als	  het	  schrijven	  van	  
fictie	  en	  non-‐fictie	  
	  
2012	  
-‐Journalistiek	  werk	  voor	  o.a.	  AD	  Magazine,	  Happinez,	  Plusmagazine,	  Libelle,	  
Libelle	  Balance	  
-‐Publicatie	  schrijfstijlenhandboekje	  ’99	  witte	  kopjes	  op	  een	  tafel’	  (uitg.	  
A3boeken)	  
	  
2011	  
-‐Bedrijfstrainingen	  ‘begrijpelijk	  schrijven’,	  o.a.	  voor	  OK-‐personeel	  
-‐Schrijfworkshops	  middelbare	  scholieren	  en	  basisscholen	  (sprookjes	  schrijven)	  
-‐Projectmanagement	  en	  productie	  ‘Zon	  op	  Zuid,	  boek	  bij	  community	  art	  project	  
Arnhem	  
-‐Verzorging	  div.	  digitale	  nieuwsbrieven	  voor	  organisaties	  
	  



2010	  
-‐Publicatie	  jubileumboek	  camping	  ‘Bloot!’	  (interviews	  en	  FAQ’s)	  
-‐Verzorging	  diverse	  nieuwsbrieven	  voor	  organisaties	  en	  bedrijven	  
	  
Diverse	  klussen	  vanaf	  1998:	  
Aan	  de	  wieg	  van	  Loesje	  gestaan,	  Bulletin	  en	  trainingen	  redactie	  verzorgd,	  
hoofdredacteur	  van	  Onkruid	  geweest,	  eindredactie	  a.i.	  voor	  Zens,	  freelance	  
bijdragen	  voor	  verschillende	  magazines,	  nieuwsbrieven	  en	  digitale	  blogs,	  	  
trainingen,	  workshops	  en	  schrijftrainingen	  voor	  organisaties,	  individuele	  
auteurscoachingstrajecten,	  schrijven	  van	  speeches	  voor	  derden,	  communicatie-‐
adviezen	  div.	  organisaties,	  vermarkten	  eigen	  vondsten	  als	  Blufscrabble,	  
Damestasjeslezen,	  Creatiepentagram.	  
	  
En	  verder:	  
-‐slimme	  communicatie-‐adviseur	  
-‐HBO-‐diploma	  psychosociaal	  therapeut	  (1998)	  
-‐enthousiast	  en	  professioneel	  blogger	  
-‐inspirerend	  netwerker	  
-‐meeslepend	  spreker	  
-‐gewend	  te	  werken	  met	  niet-‐professionele	  schrijvers	  en	  toch	  iets	  weten	  te	  
maken	  van	  wat	  ze	  aanleveren	  
-‐verrassend	  begeleider	  van	  teambuildings	  
-‐Box?	  Welke	  box?	  
	  


