
 
 

De Vereniging van Huntington is een Vereniging van patiënten met de ziekte van Huntington en van dragers 
van het risico op die ziekte, hun partners en familieleden en overige betrokkenen. 
De Vereniging telt ongeveer 1.000 leden verspreid over het land. Van de ca. 1.700 patiënten en 6.000 tot 
9.000 risicodragers zijn velen lid van de Vereniging.  
 
De Vereniging is volgens vier aandachtsgebieden gestructureerd: 
• Voorlichting 
• Lotgenotencontact 
• Belangenbehartiging 
• Onderzoek 
  
Voor ons Landelijk Bureau in Amersfoort zijn wij op zoek naar een enthousiaste en betrokken: 
 
   Bureau-,communicatiemedewerker M/V 
      24 uur per week. 
 
De functie: 
In deze spilfunctie werk je binnen het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort, waar je als enige medewerker 
de vereniging vertegenwoordigt. Je richt je op: 
• Uitvoeren van (secretariële) bureau-activiteiten. Bijvoorbeeld: 

o ondersteunen van diverse verenigingscommissies,  
o contact met het backoffice (extern),  
o verzorgen correspondentie. 

• Coördineren, behandelen en ondersteunen bij diverse voorlichtingsactiviteiten, gerelateerd aan de 
ziekte van Huntington. Bijvoorbeeld: 
o ondersteunen van de commissie Voorlichting & Communicatie bij organisatie diverse 

bijeenkomsten van de vereniging, in het bijzonder de organisatie van de vakantieweek,  
o uitvoering geven aan de Hulplijn (mail/telefonisch) waarbij zowel luisteren als ook adequaat 

doorverwijzen belangrijk is. 
• Coördineren en/of mede-uitvoeren van communicatieactiviteiten. Bijvoorbeeld: 

o beheer van de content van de website en berichten op social-media, 
o in samenwerking met de redactiecommissie, uitvoering geven aan totstandkoming van het 

verenigingsblad en de Nieuwsbrief, 
o ondersteuning geven bij de organisatie van beurzen (in overleg met verantwoordelijke commissie). 

 
Wij vragen: 
• Een Mbo+ werk-,denkniveau; bijvoorbeeld een Mbo-opleiding en meerdere jaren relevante ervaring; 
• Ervaring in het werken binnen een vereniging met vrijwilligers; 
• Aantoonbare affiniteit met een maatschappelijk relevante organisatie; 
• Regie-vaardigheden om zo bij te dragen aan optimale organisatie en overzicht van de 

verenigingsactiviteiten; 
• Basiskennis van de Engelse taal strekt tot aanbeveling; 
• Een persoonlijkheid die: 

o daadkrachtig is en snel kan schakelen, 
o zelfstandig en zelf-startend werkt, gericht op “getting the job done” in het belang van de 

doelstellingen van de vereniging, 
o communicatief vaardig is en inlevend vermogen heeft met respect voor persoonlijke grenzen. 

 
Wij bieden: 
Een leuke, afwisselende baan in een informele werksfeer, waarin je je maatschappelijk relevante drijfveren 
concreet in de praktijk kunt brengen. 
De arbeidsvoorwaarden voor deze baan zijn marktconform, binnen een verenigingswerksfeer. 
 
Heb je interesse? 
We zien je reactie graag verschijnen. 
Mail je CV en motivatiebrief voor 15 mei naar Gabriëlle Donné-Op den Kelder (bestuurslid en 
penningmeester van de vereniging): gmodkelder@hotmail.nl  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


