VACATURE BELANGENBEHARTIGER (BETAALD)
Als Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen zet WEET zich in voor verbetering
van de zorg rondom eetstoornissen, waarbij gericht wordt op zowel patiënten als naasten. De
drie kerntaken van WEET zijn informatievoorziening, het organiseren en faciliteren van
lotgenotencontact en het behartigen van de belangen van patiënten en naasten. Dit wordt
gedaan vanuit een onafhankelijke positie waarin de stem van de patiënten centraal staat.
Momenteel zijn wij binnen WEET bezig met de uitbreiding en professionalisering van onze
taken wat betreft belangenbehartiging. Om ons hierin te ondersteunen zijn wij opzoek naar
een vakkundige belangenbehartiger.
DE FUNCTIE
Als belangenbehartiger ondersteun je WEET in het overbrengen van de stem van mensen met
een eetstoornis en naasten bij relevante partijen, zoals het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, MIND en KJP. Je bent goed op de hoogte van wat er speelt binnen onze
achterban en vertaalt de ervaringen en de stem van onze leden vertalen in professionele en
goed opgebouwde stukken. Deze weet je vervolgens via de geschikte ingangen bij de juiste
partijen op tafel te krijgen. Je werkt hierin nauw samen met het bestuur. Hierbij richt jij je ook
specifiek op het vergroten van de diversiteit en inclusiviteit van WEET en de
vertegenwoordiging van nu vaak ondervertegenwoordigde patiënten en naasten.
WAT ZOEKEN WIJ?
Je hebt affiniteit met eetstoornissen en je kunt je vinden in het doel, de missie en de visie van
WEET. Daarnaast ben je gemotiveerd en enthousiast om bij te dragen aan het verwezenlijken
hiervan. Je kunt zelfstandig werken, neemt graag het initiatief en werkt graag samen. We
zoeken een ervaren en gedreven belangenbehartiger die voldoet aan de volgende eisen:
• Minimaal hbo werk- en denkniveau
• Ervaring met het ophalen van belangen
• Ervaring met het vertegenwoordigen van belangen
• Bij voorkeur een afgeronde relevante opleiding
• Goede schrijf- en spreekvaardigheden
WAT VRAGEN WIJ?
Je zet je actief in ten behoeve van de belangen van de achterban van WEET. Dit doe je als
ZZP’er. Naar schatting vraagt dit zo’n 4 uur per week.
WAT BIEDEN WIJ?
Naast het werken in een gezellig en gemotiveerd team van vrijwilligers, draag je middels deze
functie bij aan de missie en visie van WEET en kunnen wij ons zo goed mogelijk inzetten voor
mensen met een eetstoornis en hun naasten. Binnen WEET bestaat er veel ruimte voor eigen
initiatieven en creativiteit. Voor de werkzaamheden als belangenbehartiger is een vergoeding
beschikbaar. De hoogte van deze vergoeding wordt in samenspraak vastgesteld.
SOLLICITEREN?
Maakt dit je enthousiast? Spreekt de functie jou aan? Stuur dan je CV en motivatie naar
vrijwilligerscoordinator@weet.info. We zien je reactie graag tegemoet.

