Stichting Labyrint-In Perspectief (LIP) is een landelijke organisatie voor familieleden en andere
directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen, en voor hieraan gerelateerde
psychiatrische patiënten zelf.
De stichting streeft naar een individueel, sociaal en maatschappelijk leefbare situatie voor familieleden, en
andere direct betrokkenen van psychiatrische patiënten. In toenemende mate blijken mantelzorgers zelf ook
gebruik te maken van de geestelijke gezondheidzorg.
De stichting biedt ondersteuning aan familieleden en directbetrokkenen van alle psychiatrische patiënten,
ongeacht de diagnose.
De kernactiviteiten zijn lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.
De stichting zoekt vanwege vertrek van de huidige medewerker zo spoedig mogelijk een

vrijwillige (web)redacteur voor 5 uur per week

Functiebeschrijving
De redacteur beheert zelfstandig de inhoud van de website, stelt de geregeld verschijnende digitale
nieuwsbrieven van de organisatie samen en draagt zorg voor de verzending.
Hij/zij is op de hoogte van de relevante ontwikkelingen binnen de GGZ.
Taken:
• De (web)redacteur is verantwoordelijk voor de nieuwsvoorziening op de website van LIP. Hij/zij zoekt
naar passende berichten op het internet en in tijdschriften etc. Ook krijgt de redacteur berichten
aangeleverd uit de organisatie.
• Op de homepage van de website bevinden zich twee rubrieken waar de redacteur verantwoordelijk
voor is, namelijk ‘Blog’ en ‘Boek’. Er zijn momenteel drie bloggers actief, hun producten worden door
de redacteur geredigeerd en geplaatst. Op dit moment zijn er voor 'Boek' geen recensenten actief. In
overleg met de vrijwilligerscoördinator wordt hier nader naar gezocht.
• Bijhouden Activiteitenagenda op de website.
• De digitale nieuwsbrief (het E-nieuws) verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. De brief wordt gevuld
met berichten vanuit de organisatie en stukken die voor de achterban (de vrijwilligers en donateurs
van LIP) van belang kunnen zijn. De redacteur vindt de meeste berichten op het internet maar ook in
tijdschriften, nieuwsbrieven etc. van andere verenigingen. Hij/zij maakt er korte berichten van die in
het E-nieuws worden opgenomen.
Functie-eisen
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Enige schrijfervaring

•
•
•
•
•
•

Ervaring in het werken met WordPress en Word
Bekendheid met de doelgroepen van LiP
Na een inwerkperiode zelfstandig kunnen werken
U kunt goed alleen werken maar u bent ook gericht op een goede samenwerking met de
bureaumedewerkers (administratief medewerker en vrijwilligerscoördinator)
U heeft tenminste MBO werk- en denkniveau
U heeft affiniteit met de GGZ

Het werk kan eventueel van huis uit gedaan worden, maar om binding te ontwikkelen met de organisatie en
de andere vrijwilligers is het gewenst met enige regelmaat het kantoor in Amersfoort te bezoeken. Het werk
kan ook volledig vanuit het kantoor worden uitgevoerd, de werktijden zijn in overleg vast te stellen.
Voor de technische ondersteuning van de website is een professionele webmaster beschikbaar.
De huidige redacteur is bereid zijn opvolger in te werken.
Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.labyrint-in-perspectief.nl.
Sollicitatie
Uw motivatie met CV kunt u per e-mail sturen naar Stichting Labyrint-In Perspectief, t.a.v. de
vrijwilligerscoördinator mevrouw A. van Heeringen via coordinator@labyrint-in-perspectief.nl.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u mailen naar j.heijmans@labyrint-inperspectief.nl.

