
  
  
  
 

  
VACATURE WEBSITE BEHEER   
  
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.  
  
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. Het doel is te komen tot een 
complete en overzichtelijke website, waarmee we zowel patiënten als naasten als het ware 
wegwijs kunnen maken in de wereld rondom eetstoornissen. Daarnaast hopen we met een 
nieuwe huisstijl een inclusievere uitstraling te genereren. Voor deze nieuwe website zijn we 
momenteel opzoek naar een beheerder.  
 

DE FUNCTIE  
Als webbeheerder maak je onderdeel uit van de communicatiecommissie van WEET. Deze 
bestaat uit verschillende vrijwilligers die zich allemaal bezighouden met de externe 
communicatie van WEET. Communicatiemiddelen waarvan wij gebruik maken zijn de 
nieuwsbrief, sociale media, gedrukte promotiematerialen en de website. Als webbeheerder 
ben jij verantwoordelijk voor het wijzigen en plaatsen van informatie op onze website. Jij zorgt 
ervoor dat onze website up to date is.  
  
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 website beheer en gebruik van WordPress. 
  
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 3 uur per week kwijt zijn. Je bent vrij deze uren zelf in te delen. Daarnaast ben je 
aanwezig bij eventuele vergaderingen of intervisies. 
  
WAT BIEDEN WIJ?  
Allereerst zul je ervaring opdoen met website beheer en zul je intensief samenwerken met 
professionele partijen wat betreft vormgeving en communicatie, zoals MEO en FBPN. 
Daarnaast zul je de gelegenheid krijgen je professionele en sociale netwerk verder uit te 
breiden. Ook krijgen vrijwilligers bij WEET volledige onkostenvergoeding en hebben zij 
toegang tot een ruim aanbod aan scholingen. Tenslotte zien we je graag op onze 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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