
Vacature: drie leden voor de commissie Voorlichting en 
Communicatie  

  
De commissie Voorlichting en Communicatie zoekt drie nieuwe leden! 
Heb jij ideeën hoe we de website verder kunnen verbeteren? Of heb je affiniteit met social media? 
Wil je een belangrijke bijdrage leveren aan een vereniging en een therapievorm die hard groeit? Dan 
is deze vacature misschien interessant voor jou.   
 

De belangrijkste taak van de commissie Voorlichting en Communicatie (V&C) is het beheren van de 
media van de vereniging, in het bijzonder de nieuwsbrieven, de website en social media (LinkedIn, 
Instagram). Daarnaast wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van voorlichtingsfilmpjes over 
schematherapie.   
 

De commissie bestaat op dit moment uit een voorzitter (Maarten Pauwels) en drie leden (Heleen 
Grandia, Daphne Bakker en Malika Benhija). Ook Eva Horn van de commissie Kwaliteit en 
Wetenschap maakt onderdeel uit van de commissie. Ons doel is mensen te enthousiasmeren en 
informeren over schematherapie en om leden met elkaar in verbinding te brengen. Voor 
vakinhoudelijke voorlichting en communicatie werkt de commissie samen met de commissie 
Kwaliteit en Wetenschap. We vergaderen (deels online) ongeveer eens per 2-3 maanden. 
 

We zijn op zoek naar drie commissieleden die dit samen met ons willen vormgeven door:  
• het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de website;  
• de verzorging van nieuwsbrieven voor leden;  
• overige voorlichting en communicatie richting leden;  
• externe PR en voorlichting;  
• en advisering van het bestuur op dit terrein.  

  
We zijn op zoek naar nog drie leden die zich herkennen in het volgende profiel:  
• enthousiast over Schematherapie als therapeut of ervaringsdeskundige;  
• affiniteit met voorlichting en communicatie;  
• gevoel voor taal;  
• als therapeut het liefst een registratie op senior-niveau bij de vereniging; 
• en eventueel enige redactionele ervaring.  

  
De verschillende taken worden onderling verdeeld, dus als je vooral interesse hebt in één onderdeel 
van het takenpakket, ben je ook van harte welkom om te solliciteren.  
  
Tijdsbesteding: ongeveer 8 uur per maand.  
Vergoeding: onkostenvergoeding, een gezellig commissiediner en gratis deelname aan het 
tweejaarlijks congres van de VSt.  
  
De commissie Voorlichting en Communicatie wordt benoemd door het bestuur.  
  
Belangstelling?  
Als je belangstelling hebt voor deze commissie, mail dan je motivatie, (korte) CV en relevante 
kwalificaties naar info@schematherapie.nl. 
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