
  
 

  
  

  
VACATURE COÖRDINATOR COMMUNICATIE   
  
Als Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen zet WEET zich in voor verbetering van de 
zorg rondom eetstoornissen, waarbij gericht wordt op zowel patiënten als naasten. De drie kerntaken 
van WEET zijn informatievoorziening, het organiseren en faciliteren van lotgenotencontact en het 
behartigen van de belangen van patiënten en naasten. Dit wordt gedaan vanuit een onafhankelijke 
positie waarin de stem van de patiënten centraal staat.  
  
WEET wordt volledig gerund door vrijwilligers. Momenteel bestaat ons team uit zo’n 60 enthousiaste 
mensen, die allemaal op hun manier een steentje bijdragen aan onze vereniging. Om onze 
communicatiecommissie beter aan te kunnen sturen zijn wij opzoek naar een coördinator 
communicatie.  
  
DE FUNCTIE  
Als coördinator communicatie vorm je de brug tussen het bestuur en de communicatiecommissie, 
bestaande uit de vrijwilligers van het magazine, de sociale media, de nieuwsbrief en de website. 
Taken die bij deze functie horen zijn:  
• Het aansturen en ondersteunen van onze communicatie vrijwilligers. 
• Het coördineren en communiceren van hetgeen gepubliceerd moet worden. 
• Het lanceren en verder ontwikkelen van onze nieuwe huisstijl. 
• Het op elkaar laten aansluiten van de communicatiekanalen, passend bij de missie en visie 

van WEET. 
• Het vergroten van de naamsbekendheid van WEET. 
• Het vergroten van de diversiteit en inclusiviteit binnen WEET en het aanspreken en betrekken 

van nu nog ondervertegenwoordigde groepen.  
  
WAT ZOEKEN WIJ?  
Je hebt affiniteit met eetstoornissen en je kunt je vinden in het doel, de missie en de visie van WEET. 
Daarnaast ben je gemotiveerd en enthousiast om bij te dragen aan het verwezenlijken hiervan. Je 
kunt zelfstandig werken, neemt graag het initiatief en werkt graag samen. Bij voorkeur ben je bekend 
en/of heb je ervaring met externe communicatie en PR.   
  
WAT VRAGEN WIJ?  
Je bent bereid om je aantal uren per week in te zetten voor je taken binnen WEET. Gemiddeld zul 
je zo’n 4 uur per week kwijt zijn. Dit is echter een ruwe schatting en hier zullen pieken en dalen in 
voorkomen. Verder ben je aanwezig bij eventuele vergaderingen of intervisies met het bestuur.  
  
WAT BIEDEN WIJ?  
Een sterk en gemotiveerd team van vrijwilligers is van cruciaal belang voor de vereniging. Door het 
invullen van deze functie draag je bij aan wat WEET kan betekenen voor mensen met een 
eetstoornis en hun naasten. De functie is onbetaald maar gemaakte kosten worden uiteraard 
vergoed. Naast dat je toegang hebt tot een ruim aanbod van scholingen en trainingen, betreft het 
een leerzame functie waarbij je meedraait in alle lagen van de organisatie en biedt deze functie de 
mogelijkheid om zowel je professionele als je sociale netwerk verder uit te breiden. Tenslotte zien 
we je ook graag op de jaarlijkse vrijwilligersdag.  
  
SOLLICITEREN?  
Maakt dit je enthousiast? Spreekt de functie jou aan? Stuur dan je CV en motivatie naar 
vrijwilligerscoordinator@weet.info. We zien je reactie graag tegemoet.    
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