
 

Het Erfocentrum is het Nationaal informatiecentrum erfelijkheid. Onze missie is om mensen te 

informeren over erfelijkheid en gezondheid. Er wordt steeds meer bekend over de rol van erfelijke 

factoren bij ziekte en gezondheid. Van duizenden ziektes is inmiddels bekend dat erfelijke aanleg een 

belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de ziekte, en dat aantal blijft groeien. 

Het Erfocentrum biedt onafhankelijke informatie aan het algemene publiek, patiënten en 

zorgprofessionals. Dat doen wij via websites, filmpjes, keuzehulpen, brochures en e-learnings. Via de 

Erfolijn beantwoorden we vragen over erfelijkheid.  

Ons werk wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en door de 

afdelingen Klinische Genetica van de academische ziekenhuizen. Daarnaast nemen we actief deel 

aan projecten die worden gefinancierd uit publieke fondsen. 

We willen goed zichtbaar zijn voor iedereen die behoefte heeft aan actuele en betrouwbare informatie 

over erfelijkheid. Onze speerpunten zijn daarom gericht op het vergroten van onze zichtbaarheid en 

het zo inclusief mogelijk communiceren. Kijk voor informatie in ons meerjarenplan 2023 t/m 2025. 

Het Erfocentrum zoekt versterking op drie rollen, die bij voorkeur worden deze gecombineerd door 

één of twee personen. Hieronder vind je een omschrijving van die rollen: 

Redacteur (8 - 12 uur/week) 

Werkzaamheden: 

Je hertaalt content voor onze websites en andere informatieve producten. Je collega’s leveren 

inhoudelijke informatie aan. Jij zet dit om in kernachtige en correcte formuleringen. Zodanig dat deze 

begrepen worden door de doelgroep.  

Onze ideale kandidaat: 

• Heeft affiniteit met en enige kennis van erfelijkheid en (erfelijke) aandoeningen; 

• Heeft een achtergrond in de zorg of dienstverlening; 

• Heeft ervaring met het hertalen van teksten; 

• Is aantoonbaar sterk in het opleveren van teksten op B1-niveau; 

• Heeft kennis van en ervaring met Content Management Systemen (zoals Drupal en Wordpress); 

• Is goed georganiseerd; 

• Zorgt dat het eigen werk goed aansluit bij dat van collega’s en is een prettige sparring-partner. 

Publieksvoorlichter (8 - 12 uur/week) 

Werkzaamheden: 

Je beantwoordt, net als enkele andere collega’s, vragen over erfelijkheid en gezondheid. Per jaar 
beantwoordt de Erfolijn ruim 1.900 vragen. Het zijn vragen van mensen met verschillende 
achtergronden en redenen om vragen te stellen. De vragen kunnen per mail, telefoon, sociale media 
of per post bij ons binnenkomen. De antwoorden worden vrijwel altijd per mail gegeven. Je krijgt een 
‘on the job training’. De vragen die aan de Erfolijn worden gesteld geven het Erfocentrum een beeld 
van de informatiebehoefte. Dat helpt bij het verbeteren van onze informatievoorziening. 

Onze ideale kandidaat: 

• Heeft affiniteit met en enige kennis van erfelijkheid en (erfelijke) aandoeningen; 

• Heeft een achtergrond in de zorg of dienstverlening; 

• Heeft bij voorkeur ervaring met het geven van informatie aan en het beantwoorden van vragen van 
een breed publiek; 

• Kan zich goed inleven in behoeften van onze doelgroepen; 

• Kan beoordelen of informatie van betrouwbare websites en bronnen komt; 

• Formuleert antwoorden kernachtig, helder en correct; 

• Is goed georganiseerd; 

• Zorgt dat het eigen werk goed aansluit bij dat van collega’s en is een prettige sparring-partner. 

https://erfelijkheid.nl/sites/default/files/inline-files/Meerjarenplan%202023%20ONLINE%20Januari.pdf


Communicatie adviseur (8 - 12 uur/week) 

Werkzaamheden: 

Je zorgt voor een communicatieplan dat goed aansluit bij de missie, visie en kerntaken van het 
Erfocentrum en bewaakt de uitvoering daarvan. Je draagt ideeën aan voor informatieproducten en 
zorgt voor de promotie van het Erfocentrum en de door ons ontwikkelde producten. Je identificeert de 
meest geschikte communicatiekanalen daarvoor. Verder onderhoud je contacten met journalisten en 
(communicatie)collega’s van organisaties waarmee we samenwerken. 

Onze ideale kandidaat: 

• Heeft affiniteit met en enige kennis van erfelijkheid en (erfelijke) aandoeningen; 

• Heeft een achtergrond in het communicatie vak; 

• Heeft een achtergrond in de zorg of dienstverlening; 

• Heeft aantoonbaar ervaring met het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen, PR en 
marketingcommunicatie; 

• Heeft ervaring met het ontwikkelen van (digitaal) informatiemateriaal; 

• Kan zich goed inleven in behoeften van onze doelgroepen en weet met welke middelen onze 
doelgroepen bereikt kunnen worden; 

• Heeft gevoel voor de positie en rol van de verschillende partijen op het gebied van de genetica; 

• Is goed georganiseerd; 

• Zorgt dat het eigen werk goed aansluit bij dat van collega’s en is een prettige sparring-partner. 

Wij zijn: 
• een klein, collegiaal team; 

• een flexibele, platte organisatie met betrokken medewerkers; 

• gevestigd schuin tegenover het Centraal station Amersfoort (2 minuten lopen). 

Wij bieden: 
• een uitdagende, zelfstandige baan; 

• een zeer interessant informatiegebied dat zich sterk ontwikkelt; 

• een warm welkom en voldoende tijd om er helemaal in te komen; 

• een marktconform salaris en arbeidvoorwaarden / een marktconform tarief. 

Detachering (een werkervaringsplaats) en/of inhuur (van een zzp-er) zijn ook mogelijk.  

Heb je belangstelling? 
Aarzel niet en neem contact op met Jacqueline Pot (directeur) om te verkennen of je zou passen bij 

ons team en voor welke rol(len) jij geschikt lijkt. Je kan haar bellen op nummer 033-3032116 of mailen 

j.pot@erfocentrum.nl. Direct solliciteren kan uiteraard ook. 

Stuur je motivatie en CV naar j.pot@erfocentrum.nl. We lezen graag wie jij bent en waarom je graag 

voor het Erfocentrum wil werken. Je kan tot uiterlijk 16 april 2023 reageren. 

De procedure is als volgt: Wij maken een selectie uit sollicitatiebrieven. Kandidaten die een rol van 

redacteur en/of communicatie adviseur ambiëren vragen we een praktijkopdracht te vervullen. 

Vervolgens selecteren we op basis van de resultaten kandidaten voor een sollicitatiegesprek.  

De eerste ronde van gesprekken zal plaatsvinden op 30 mei 2023. 

Meer informatie over het Erfocentrum vind je op erfelijkheid.nl/content/over-ons  

 

 

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