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VACATURE  
Communicatieverantwoordelijke 

voltijds 
 

 
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, als partnerorganisatie erkend door de Vlaamse overheid, is 
op zoek voor spoedige indiensttreding naar 
 
een communicatieverantwoordelijke (m/v/x) 
(voltijds, minder uren wel bespreekbaar) – onbepaalde duur  
 
Standplaats: Berchem 
 
Functie-omschrijving: 
 
Als communicatieverantwoordelijke streef je met ons mee naar een SAMENleving die met dementie kan omgaan 
zodat elke MENS die met dementie te maken heeft, zich gewaardeerd en ondersteund voelt. 
 
Als expert ben je verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen.  Je bouwt aan een sterke identiteit voor de organisatie, werkt actief mee aan de verwezenlijking van 
onze visie en de missie en helpt onze jaarlijkse doelstellingen te bereiken door een 360° communicatiestrategie en 
-plan te ontwikkelen.   
 
Jouw verantwoordelijkheden: 
 
- Ontwikkelen van een communicatiestrategie ter ondersteuning van onze organisatiedoelstellingen en deze vertalen naar 
een jaarlijks intern en extern communicatieplan.  Het is jouw verantwoordelijkheid om dit plan aan te sturen, uit te voeren, 
de impact ervan op te volgen en bij te sturen waar nodig.  
 
- Content creatie en storytelling (artikels, filmpjes, interviews, getuigenissen,…): 
Je ontwikkelt een contentstrategie voor de verschillende interne en externe stakeholders, stelt een jaarlijkse 
contentkalender op en ontwikkelt impactvolle content voor de verschillende communicatiekanalen zoals websites, sociale 
media, de nieuwsbrief, brochures en posters. 
 
- Ontwikkelen, beheer en opvolgen van onze websites: 
Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw, het beheer, en het up to date houden van onze websites (oa dementie.be, 
onthoumens.be en jongdementie.info).  Een eerste belangrijke opdracht wordt de hernieuwing van het platform 
dementie.be. 
 
- Ontwikkelen, aansturen, uitvoeren en opvolgen van communicatiecampagnes en events, voor de projecten bepaald in het 
jaaractieplan, zoals de sensibiliseringscampagne Vergeet dementie, Onthou mens, ... 
 
- Je helpt de betrokkenheid van de kerndoelgroepen te verhogen via o.a. onze maandelijkse nieuwsbrief (creatie, 
distributie, opvolging en voortdurende optimalisatie) en onze sociale mediakanalen.  
 
- Je bent verantwoordelijk voor de perswerking: verzamelen van informatie en content, schrijven, nalezen en uitsturen van 
persberichten en -materiaal, onderhouden van persrelaties en actueel houden van een databank van mediacontacten. 
Geen woordvoerderschap. 
 
- Als communicatie-expert adviseer en ondersteun je de interne collega’s van de regionale Expertisecentra Dementie in 
Vlaanderen.   
 
- Je stuurt de interne communicatiewerkgroep aan en stemt de communicatiestrategie en -inspanningen voortdurend af 
met de collega’s van de Expertisecentra Dementie voor een optimale samenwerking en complementariteit.  
 
- Je betrekt belangrijke stakeholders zoals professionele zorgverleners en mensen met dementie/mantelzorgers als 
ervaringsdeskundigen, dementie-experten, … bij de ontwikkeling van communicatiecontent en tools. 
 
Jouw profiel 
 
- Je hebt een diploma hoger onderwijs in communicatie en/of minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. 
- Je kan zowel strategisch als tactisch werken om communicatie- en contentstrategieën met impact op te zetten.  
- Je hebt affiniteit met dementie/dementiezorg en je bent geprikkeld door de uitdagingen rond goede zorg. 
- Je vindt het leuk en je bent gedreven in het creëren van inspirerende en kwaliteitsvolle content, aangepast aan 
verschillende communicatiekanalen. 
- Je bent creatief, nieuwsgierig en je kan vlot communiceren met verschillende stakeholders. 
- Je bent een aanpakker die anderen graag inspireert en weet mee te nemen. 
- Je hebt ervaring op vlak van projectbeheer en werkt gestructureerd. 
 
Wat bieden wij? 
 
- Een boeiende en afwisselende communicatiefunctie met tal van contacten  
- Sterk gemotiveerde collega’s en een fijne, dynamische werkomgeving 
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- Extralegale voordelen (maaltijdcheques, woon-werkvergoeding, hospitalisatieverzekering, deels thuiswerk, laptop) ; 
- Verloning volgens barema’s paritair comité 330.01. 
 
Verdere informatie bij Jurn Verschraegen, directeur, jurn.verschraegen@dementie.be, t 03 609 56 14. 
 
Reageren?  
 
Dit kan tot 5 februari 2023. We stellen een korte videoboodschap ter kennismaking op prijs.  
 
Je kan je motivatiebrief én CV mailen aan info@dementie.be, of per post gericht aan Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen vzw, t.a.v. Jurn Verschraegen, directeur, Pastoor Van de Wouwerstraat 2, 2600 Berchem.  
 

De selectie vindt plaats in februari 2023. Alle kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld.  
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