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De Federatie voor Gezondheid (www.federatievoorgezondheid.nl) is een samenwerkingsverband 

van een 70-tal (beroeps)verenigingen, brancheorganisaties, instituten en bedrijven die gezondheid 

als uitgangspunt en richtsnoer nemen. De Federatie voor Gezondheid neemt met en voor deze 

leden het voortouw bij het agenderen, inspireren, aanjagen en faciliteren van de beweging ‘van 

nazorg naar voorzorg’. Dat doet zij op basis van ‘licht’ leiderschap. Leden worden uitgenodigd en 

aangemoedigd met hun activiteiten bij te dragen aan de gewenste beweging richting een gezonde 

samenleving, zodat synergie ontstaat. De Federatie voor Gezondheid beschikt over een klein bureau 

met een directeur, en een office manager. 

 

 

Per medio januari a.s. zoeken wij een nieuwe: 

 

Netwerk Activator (m/v) 

(max. 20 uur) 

 

Opdracht 

Deze nieuwe netwerk activator is een verbinder en doener die samen met de directeur de Federatie 

concreet vormgeeft, en is in staat om de leden te activeren om ideeën samen te brengen en over te 

gaan tot actie. Hierdoor krijgt het netwerk meer slagkracht, wordt de Federatie voor Gezondheid 

meer zichtbaar en gaan de leden een grotere meerwaarde ervaren bij hun lidmaatschap. Met als 

uiteindelijk doel uiteraard dat de beweging ‘van nazorg naar voorzorg’ sterker wordt en er stappen 

worden gezet richting een gezonde samenleving. 

 

Profiel 

• Onderschrijft de missie van de Federatie voor Gezondheid; 

• Heeft een academisch denk- en werkniveau met een afgeronde hbo+ opleiding; 

• Generalist met ambitie en minimaal 5 jaar ervaring op het terrein van netwerkmanagement 

en de concrete ondersteuning van activiteiten binnen een netwerk; 

• Weet de krachten van de verschillende personen en organisaties binnen de Federatie te 

benoemen, te benutten en te verbinden; 

• Beschikt over souplesse om te kunnen werken in een federatie met verschillende soorten 

leden (brancheorganisaties, beroepsverenigingen, instituten, bedrijven); 

• Kan projecten en activiteiten aansturen; 

• Is accuraat; 

• Heeft administratieve en financiële kennis  en kan ook op die gebieden managen;  

• Heeft een goede schrijfvaardigheid en uitstekende contactuele eigenschappen. 
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Taken 

• Het mede organiseren en initiëren van activiteiten/bijeenkomsten, waarbij de leden 

gevraagd wordt hun bijdrage te leveren; 

• Het mede onderhouden van relaties met (potentiële) leden en het met hen de dialoog 

voeren over de strategie en werkwijze van de Federatie voor Gezondheid; 

• Het uitvoeren van de strategie van ‘denken naar doen’ met een gezonde dosis pragmatiek 

en kennis van de belangen van veldpartijen; 

• Het in deze context kunnen functioneren binnen een klein, zelfstandig opererend en 

professioneel team; 

• Het mede managen van de administratieve en financiële processen. 

 

Ons aanbod 

Wij bieden een uitdagende baan met veel eigen verantwoordelijkheid binnen een organisatie die 

voortdurend in ontwikkeling is, en actief is op een thema dat brede maatschappelijke en politieke 

belangstelling geniet. Het betreft een contract voor bepaalde tijd (1 jaar) dat bij goed functioneren 

kan worden verlengd. De inschaling en salariëring zijn in overeenstemming met de zwaarte van de 

functie. 

Interesse? 

Stuur uw sollicitatie, in de vorm van cv en motivatiebrief, naar 

a.peters@federatievoorgezondheid.nl De deadline voor deze vacature sluit op 15 december 2019. 

 

Mocht u vragen hebben, neem contact met Thomas Plochg via 

t.plochg@federatievoorgezondheid.nl of telefonisch via 06-12628292. 
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