
Gezocht:  Contactpersoon 
communicatie M/V

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor 
een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame 
speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren
De Ernst van Kempengroep te Baarn is aangesloten bij Scouting Nederland. De Ernst van 
Kempengroep heeft 99 leden, waarvan 56 jeugdleden en 41 kaderleden. En wij zijn van plan verder te 
groeien.  

Om verder te kunnen groeien moeten we nog meer zichtbaar zijn in de maatschappij en daarom zijn 
we op zoek naar.

Een enthousiaste Contactpersoon communicatie M/V 

Teamtaken
Eenduidige uitstraling in woord en beeld
Jullie zorgen ervoor dat jullie in de externe communicatie een eenduidig beeld en een eenduidige 
boodschap over Scouting aanhouden. Dat betekent eigenlijk niets meer dan het volgende:

 Jullie zorgen dat jullie in de externe communicatie de visie van jullie eigen groep en van 
Scouting Nederland in de gaten houdt en zoveel mogelijk uitdraagt;

 Jullie kennen de huisstijl van Scouting Nederland en handelen hier naar;
 Jullie doen aan een stukje huisstijlbewaking van je eigen groep en zorgen dat jullie uitingen er 

verzorgd en netjes uitzien.

Externe communicatie
Jullie gaan met het team actief op zoek naar kansen in de externe communicatie. Hierbij kunnen jullie 
bijvoorbeeld denken aan het volgende:

 Het verzamelen en schrijven van persberichten;
 Relaties opbouwen en onderhouden met de lokale pers;
 Zorg dragen voor een positief imago van Scouting in Nederland en je eigen Scoutinggroep;
 Contacten met sponsoren en partners leggen en onderhouden;
 Het onderhouden van de website van je eigen groep;
 Het beheren van de social media kanalen van je eigen groep;
 Het beheren van de ScoutingApp van je eigen groep.

Interne communicatie
Niet alleen naar de buitenwereld, maar ook binnen jullie eigen groep is het belangrijk om goede 
communicatie te hebben. Hebben jullie bijvoorbeeld wel eens aan het volgende gedacht?

 Artikelen verzamelen en redigeren voor het verenigingsblad of voor de (digitale) nieuwsbrief;
 Zorgen voor duidelijke en tijdige communicatie naar ouders en leden.

Werving
Als communicatieteam zijn jullie de experts op het gebied van werving. Jullie gaan samen met de 
speltakteams actief aan de slag om meer leden of vrijwilligers te werven voor jullie eigen groep. Dat 
kan op de volgende manieren:

 Informatiebladen en –folders van de groep samenstellen en up-to-date houden;
 Samen met de speltakteams aan de slag gaan met wervingscampagnes en ervoor zorgen dat 

deze bij de juiste doelgroep aankomen;
 Het verzorgen en organiseren van open dagen.
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Communicatieadviseurs
Voor jullie groep zijn jullie de adviseurs op het gebied van communicatie. Om dit wat meer vorm te 
geven, kunnen jullie aan de slag gaan met de volgende punten:

 Het opstellen van een strategisch communicatiebeleid voor je groep;
 Deelnemen aan het overleg samen met de andere vrijwilligers;
 Communicatievraagstukken aansnijden in het overleg met de andere vrijwilligers.

Wat verwachten we van jou als contactpersoon communicatie?
 Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijke reglement van Scouting Nederland
 Je bent minimaal 18 jaar of ouder
 Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen
 Je hebt aantoonbare ervaring (of in ieder geval affiniteit) met communicatie
 Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
 Je beschikt over coördinerende vaardigheden en kunt een team aansturen

Wat krijg je ervoor terug?
 Een uitdagende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden 

aan kinderen en jongeren
 Inhoudelijk boeiende activiteiten binnen de communicatie
 Samenwerking met andere betrokkenen en enthousiaste vrijwilligers
 Het opdoen van nieuwe contacten
 De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
 Een leuke invulling van je vrije tijd

Voor meer informatie kun je contact opnemen met secretaris Marieke Dorrestijn
Via de website www.ernstvankempen.nl / contactformulier)

Titel in de voettekst
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http://www.ernstvankempen.nl/

