
   

Vanwege het vertrek van een collega is het landelijk bureau van de Stomavereniging en Stichting 
Darmkanker op zoek naar een 

Online communicatiemedewerker/socialmedia-specialist 

(24-32 uur per week) 
 

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie met veel mogelijkheden om je te ontwikkelen? Ben jij 
een professional in online communicatie / social media, die zich graag wil inzetten om het dagelijks 

leven voor mensen met een stoma of pouch beter te maken? En die mensen die worden of zijn 
geconfronteerd met darmkanker op pad wil helpen hun weg naar (onder meer) informatie en goede 

zorg te vinden? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 

Wat ga je doen? 

• Je bepaalt mede de socialmedia-koers voor de Stomavereniging en Stichting Darmkanker; dat 

doe je in nauwe samenwerking met de communicatieadviseur en directeur; 

• Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van onze socialmedia-kanalen; je 

maakt een contentkalender, maakt en plaatst content en je stuurt een team aan van 

vrijwillige moderatoren van onze Facebookgroepen; 

• Je schrijft nieuwsberichten op onze websites en helpt mee beide sites verder uit te bouwen 

en verbeteren; 

• Je schrijft en verstuurt digitale nieuwsbrieven; 

• Je monitort en analyseert ons online bereik, maakt rapportages en doet voorstellen voor 

verbetering, zodat we onze achterban nog beter weten te vinden en te binden; 

• Daarnaast help je mee met het organiseren en promoten van events zoals webinars, 

landelijke Stomadagen en campagnes met samenwerkingspartners (zoals MLDS, KWF, 

medisch speciaalzaken en fabrikanten van hulpmiddelen); 

• Ook help je acties (mee)bedenken en uitvoeren om donateurs en leden te werven. 

Wie ben jij?  

• Een aanpakker en een regelaar, praktisch ingesteld; 

• Je hebt een relevante (HBO-)opleiding gevolgd; 

• Je hebt een prettige, toegankelijke schrijfstijl en weet onze missie en beleid te vertalen naar 

heldere, leuke content; 

• Je bent communicatief vaardig, nauwkeurig en assertief; 

• Je bent stressbestendig en kunt snel schakelen; 

• Je bent een mensen-mens en werkt graag samen; 

• Je weet hoe je social media inzet om onze doelgroepen te bereiken en aan te spreken; 

• WordPress, SEO en Analytics hebben geen geheimen voor jou; 

• Je hebt ervaring met het opmaken van digitale nieuwsbrieven, bij voorkeur in Laposta; 

• Je hebt enkele jaren actuele en relevante ervaring in deze of een vergelijkbare functie. 

  



   
Wie zijn wij?  

Het landelijk bureau ondersteunt twee ambitieuze patiëntenorganisaties: de Stomavereniging en de 

nog jonge Stichting Darmkanker. Voor alle mensen met een stoma (dat zijn er 40.000 in Nederland) 

en mensen die leven met darmkanker of de gevolgen ervan (meer dan 80.000 mensen) willen wij het 

dagelijks leven beter maken. 

We maken ons er op verschillende manier hard voor dat zij de zorg, behandeling en informatie 

krijgen die zij nodig hebben om mee te beslissen over hun behandeling, hun werk weer op te pakken 

en zoveel mogelijk te kunnen genieten van het leven. Dat doen wij samen met onze 170 vrijwilligers, 

die zich verspreid over het hele land inzetten voor onze gezamenlijke doelen. Het landelijk bureau 

bevindt zich in het hart van Utrecht en telt 7 collega’s voor jou, met wie je nauw zult gaan 

samenwerken. 

Solliciteer 

Zin om ons team te komen versterken? Stuur dan jouw motivatie, aangevuld met een uitgebreid CV, 

t.a.v. Jan Hobbelen (j.hobbelen@stomavereniging.nl) vóór 19 september 2022. De vacature is voor 

24 tot 32 uur per week. Aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. De 

functie is ingedeeld in schaal 8 conform CAO Sociaal Werk. 
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