
 

1 

Gezonde Generatie 

 

Functieprofiel communicatiemedewerker Gezonde Generatie (0,6 fte) 

Algemeen 

Een Gezonde Generatie is het gezamenlijk doel van 20 samenwerkende gezondheidsfondsen. De huidige prognose 

is dat over twintig jaar meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek is. Met het programma Gezonde 

Generatie willen we dat tij keren en op de belangrijkste leefstijlthema’s in 2040 de gezondste jeugd van de wereld 

hebben. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Communicatie met, door en voor de verschillende 

doelgroepen. Primair zijn dat uiteraard de jongeren zelf. Mét en zonder een beperking. Maar ook ouders, het 

onderwijs, beleidsbepalers én al onze (interne) stakeholders zijn belangrijke communicatiedoelgroepen. Want 

uiteindelijk hebben we heel Nederland nodig om onze gezamenlijke missie te laten slagen. We zoeken een 

enthousiaste, proactieve en zelfstandige communicatiemedewerker, die zich goed kan inleven in die verschillende 

doelgroepen én daar de communicatie op kan aanpassen. Bij voorkeur iemand die zichzelf nog kan rekenen tot de 

doelgroep jongeren of daar grote affiniteit mee heeft. Iemand die de taal van de jeugd spreekt en die van de 

gezondheidsfondsen. Iemand met een grote persoonlijke drive om de Gezonde Generatie te realiseren. 

 
Hoofddoelen van de functie 

• Een bijdrage leveren aan het realiseren van een Gezonde Generatie d.m.v. communicatie met, door en voor 
de doelgroep jongeren, de gezondheidsfondsen en alle andere doelgroepen en stakeholders, met een nadruk 
op: online communicatie, content creatie, interne communicatie en pers & pr. 

 
Taken communicatiemedewerker 

• Online communicatie  

• Beheren van de website van de Gezonde Generatie en het intranet (Bridge) 

• Beheren van de Gezonde Generatie social media kanalen (twitter, facebook, Instagram en LinkedIn) 

• Het realiseren van een hoog bereik en positieve interactie en betrokkenheid via de online kanalen 

• Redactie en contentcreatie 

• Artikelen schrijven/interviews doen 

• Content creatie voor online & social. In tekst, beeld en video. 

• Interne communicatie: 

• Programma updates naar leden/gezondheidsfondsen, partners en stakeholders 

• Verhogen van het bereik / gebruik van interne communicatiekanalen 

• Ondersteunen bij de voorbereiding van bijeenkomsten en evenementen  

• Pers & PR 

• Ondersteunen bij de persbenadering en pr activiteiten 

• Loket voor het ontvangen en (laten) beantwoorden van pers- en publieksvragen. 
 
Kennis en Ervaring  

• HBO opleiding communicatie of journalistiek of met ervaring in communicatie 

• Kennis van en ervaring met het beheren van websites of bereidheid om zich dit eigen te maken 

• Kennis van en ervaring met het creëren, beheren en editen van (video)content voor social media 

• Kennis van en/of affiniteit met de doelgroep jongeren met en zonder beperking 

• Foutloos Nederlands in woord en geschrift 

• Ervaring met het werken met gezondheidsfondsen en of de Nederlandse pers/media is een pré 
 

Attitude en vaardigheden 

• Een proactieve, leergierige communicatie professional, met een passie voor de Gezonde Generatie 

• Stemt goed af met het team en interne ‘opdrachtgevers’ en kan tegelijkertijd ook goed zelfstandig werken 

• Heeft een aansprekende schrijfstijl en (beeld)taal en kan die aanpassen aan de verschillende doelgroepen 

• Is consistent en consequent in het doorvoeren en bewaken van de ‘Gezonde Generatie’ huisstijl 

• Heeft oog voor detail en is dé persoon waar mensen naartoe gaan om zeker te weten dat de laatste foutjes uit 
een tekst of opmaak worden gehaald 

 
Aanstelling, standplaats, salariëring 

• De communicatie medewerker komt in dienst van de SGF en ondersteunt en werkt samen met de 
communicatie strateeg 

• Aanstelling voor de duur van 1 jaar met intentie tot vaste dienst 

• Inschaling volgens de CAO van het Longfonds  

• Standplaats is bij de SGF in Amersfoort 

• Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een medewerker van de gezondheidsfondsen 
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Geïnteresseerd? 

• Stuur voor 29 augustus een korte motivatiebrief en CV naar Mark Monsma, directeur SGF 
(gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl) 

• Meer informatie bij Renée Narinx, programmateam Gezonde Generatie (06-30389530) 
 

 
 


