
 
 
 

VACATURE 
 

Woordvoerder/persvoorlichter 
16 uur per week 

 

 
Kom werken bij MIND!  
 
MIND is een brede maatschappelijke organisatie in de geestelijke gezondheidszorg en een netwerk van 
landelijke en regionale cliënten- en familieorganisaties, ervaringsdeskundigen, onderzoekers, 
belangenbehartigers, fondsenwervers, donateurs en ambassadeurs. Samen willen wij de psychische 
gezondheid in Nederland verbeteren en mensen ondersteunen die (zelf of bij hun naasten) te maken 
krijgen met psychische problemen. MIND bestaat uit drie onderdelen: voorlichting & fondsenwerving 
(vanuit de Stichting MIND), telefonische hulpverlening (vanuit MIND Korrelatie) en belangenbehartiging 
(vanuit MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid). Vanuit ons ‘hoofdkwartier’ in Amersfoort geven 
we voorlichting, organiseren we acties en evenementen om aandacht te vragen voor psychische 
problemen, doen we aan fondsenwerving en werken we – samen met andere organisaties in de ggz, het 
sociaal domein en lokale en landelijke overheden – aan projecten, programma’s, onderzoek en beleid 
gericht op zorg, herstel en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en hun naasten.  
 
Kijk voor meer informatie op: www.mindplatform.nl  
 

Wat ga je doen? 
 
Als woordvoerder/persvoorlichter van MIND ben je samen met je collega-persvoorlichter 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het persbeleid en de woordvoering bij MIND. Je 
bent als woordvoerder/persvoorlichter breed inzetbaar, zowel op adviserend als uitvoerend niveau, hebt 
ruime ervaring met persvoorlichting/coördinatie en bent je bewust van de politieke context. Specifieke 
ervaring met woordvoering in de zorgsector is een pre. 
 
Je beantwoordt vragen van journalisten en adviseert en begeleidt collega’s bij interviews.  
Je weet verbindingen te leggen tussen verschillende activiteiten en teams binnen MIND en zoekt 
voortdurend naar manieren om de standpunten van MIND onder de aandacht te brengen van de media.  
Je kunt goed teksten schrijven voor heel verschillende doelgroepen. Je hebt bij voorkeur een 
journalistieke achtergrond.  
 
Daarnaast ben je een goede netwerker en in staat om relaties op te bouwen en samen te werken met 
verschillende partijen. Je bewaakt mede het gewenste imago van MIND en doet voorstellen voor 
bijsturing.  
Als ervaren woordvoerder/persvoorlichter ben je bovendien bekend met het opstellen van 
mediaplannen, adviseer je collega’s over de effectieve inzet van media en bewaak je de eenduidigheid en 
consistentie van communicatieboodschappen richting de media. 
 
De functie is ingebed in het team Marketing, Communicatie en Fondsenwerving en je wordt aangestuurd 
door de manager van het team. Je werkt nauw samen met je naaste collega-persvoorlichter en de 
adviseur Public Affairs. 

http://www.mindplatform.nl/


In de functie ben je (mede)verantwoordelijk voor: 
• Het opstellen, uitvoeren en optimaliseren van het PR- en persbeleid en de woordvoering naar 

diverse doelgroepen (algemeen publiek, politiek, media en andere stakeholders); 
• Het proactief benaderen van de media/stakeholders en het beantwoorden van persvragen; 
• Het schrijven en redigeren van teksten, waaronder persberichten; 
• Het volgen van relevante trends en ontwikkelingen in media, politiek en werkveld; 
• Het aangaan van verbinding en samenwerking zowel intern als extern. 
 

Wat vragen wij? 
• Minimaal HBO werk- en denkniveau en meerjarige aantoonbare relevante werkervaring; 
• Kennis van de (geestelijke) gezondheidszorg; 
• Kennis van en/of affiniteit met het cliënten- en familieperspectief en ervaringsdeskundigheid is 

een pre 
• Je hebt bij voorkeur een achtergrond in journalistiek; 
• Een vlotte pen, ervaring en affiniteit met online media 
• Een zelfstandige, proactieve werkhouding; je neemt graag initiatief en beschikt over 

omgevingssensitiviteit; 
• Een sterk analytisch denkvermogen en je toont eigenaarschap en ondernemerschap op eigen 

dossiers; 
• Een relevant medianetwerk en brede kennis van het medialandschap, inclusief sociale media; 
• Je bent stressbestendig in een omgeving die 24/7 doorgaat. 
 

Wat bieden wij? 
• Een dynamische werkomgeving; 
• Een veelzijdige functie; 
• Een dienstverband in eerste instantie voor bepaalde tijd (vooralsnog 1 jaar) met uitzicht op 

verlenging bij goed functioneren en gelijkblijvende omstandigheden; 
• De functie wordt gewaardeerd in schaal 11 CAO Sociaal Werk/Welzijn en Maatschappelijke 

dienstverlening (min. € 3.156 max. €4.902 per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur 
per week). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van ca. 19% op jaarbasis (dit 
keuzebudget bestaat uit 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en de waarde van 
bovenwettelijke vakantie-uren).  

 

Solliciteren? 
Ben jij enthousiast en wil je je sterk maken voor mensen met psychische problemen in Nederland?  
Stuur dan je sollicitatie met een heldere motivatie en cv uiterlijk 11 augustus 2019 naar de afdeling P&O 
van MIND via vacature@wijzijnmind.nl.        
De selectiegesprekken vinden plaats in week 34 en 35.  
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ingeborg ten Cate of Menno 
Tusschenbroek via telnr. (033) 3032333. 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
 
 


