
  
 

Het Erfocentrum is het Nationaal informatiecentrum erfelijkheid.  

Wij streven er naar dat iedereen in Nederland zijn of haar eigen, goed geïnformeerde keuzes kan 

maken rond erfelijkheid en gezondheid en dat media, politici en beleidsmakers zich door onze 

onafhankelijke voorlichting een gefundeerde mening kunnen vormen over de mogelijkheden en 

grenzen binnen de genetica. 

Wij bieden voorlichting aan algemeen publiek, patiënten en zorgprofessionals door middel van 

websites, films, keuzehulpen, brochures, e-learnings en een vraagbaak (de Erfomail). Onze grootste 

website, www.erfelijkheid.nl, heeft ruim 1,3 miljoen bezoekers per jaar.  

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 

door de afdelingen Klinische Genetica van de academische ziekenhuizen. Daarnaast voeren we 

projecten uit in opdracht van (overheids-)organisaties en fondsen.  

 

In één van onze projecten organiseren we een brede maatschappelijke dialoog over het genetisch 

aanpassen van embryo-DNA. Dit doen we samen met Erasmus MC, NEMO Kennislink, NPV en 

Rathenau Instituut (zie www.dnadialoog.nl). Voor één van de werkpakketten binnen dit project zijn 

we met spoed op zoek naar een:  

 

Bevlogen coördinator maatschappelijke dialoog (16 uur)  

(tot 1 januari 2021) 

 

Belangrijkste taken:  

 organiseert panels, debatten en bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen en in 

verschillende vormen (online, bijeenkomsten, bij evenementen); 

 betrekt actief verschillende doelgroepen door alle lagen van de bevolking heen, en zorgt dat 

ze goed afgestemde en begrijpelijke informatie krijgen; 

 betrekt onder meer influencers, vloggers en politici bij de dialoog; 

 monitort (sociale) media, reageert op actuele ontwikkelingen en zorgt voor online 

zichtbaarheid van de dialoog;  

 werkt samen met en stemt af met collega-coördinator dialoog en neemt deel aan het 

coördinatorenoverleg. 

 

De coördinator die wij zoeken:  

 heeft creatieve ideeën voor bijeenkomsten en het betrekken van doelgroepen en kan deze 

goed omzetten in concrete acties; 

 heeft ervaring met het organiseren van bijeenkomsten en PR; 

 is een kei in projectmatig werken en is gewend aan het werken met deadlines; 

 is proactief en werkt doel- en resultaatgericht; 

 heeft goede communicatieve en analytische vaardigheden;  

 kan communiceren met en verbinding maken tussen verschillende (groepen) mensen; 

 is thuis in de wereld van sociale media; 

http://www.dnadialoog.nl/


 heeft affiniteit en/of kennis van genetica; 

 heeft HBO- of academisch opleidingsniveau.  

Je kunt jouw motivatie en cv uiterlijk 2 juni sturen naar het Erfocentrum, e-mail 

a.de.ruiter@erfocentrum.nl. 

 

Voor vragen over de vacature in het algemeen of over het Erfocentrum kun je contact opnemen met 

Anne-Marie de Ruiter (Erfocentrum), tel. 06-22933073. Voor vragen over de inhoud van de 

functie/specifieke taken kun je contact opnemen met Charlotte Ariese (NPV), 06-15682540. 

 

De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 7 juni. 

 

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

 


