
Regionale Vacature VV&T Midden-Brabant 

Communicatiemedewerker 

ter ondersteuning van het regioteam zorgtechnologie  

 voor gemiddeld 8 uur per week 
 

 

Wij zijn op zoek een communicatiemedewerker voor gemiddeld 8 uur per week. We 

zoeken een enthousiaste medewerker MBO+ niveau voor de communicatie en 

vormgeving rondom de projecten over zorgtechnologie in de regio Midden-Brabant. 

Concreet ga je aan de slag met tekstontwikkeling, LinkedIn, websitebeheer en 

vormgeving.  

 

 

Wie zijn wij?  

Binnen het samenwerkingsverband van 11 VV&T zorgaanbieders en zorgkantoor VGZ 

in de regio Midden-Brabant (Samen richting geven) werken we hard om de 

zorgsector in onze regio toekomstbestendig te maken. Dit vraagt onder meer om 

investeringen in behoud en instroom van medewerkers, maar zeker ook in een brede 

toepassing van zorgtechnologie. Voor actielijn 5 ‘Inzet zorgtechnologie is 

vanzelfsprekend’ zoeken we communicatieondersteuning voor 8 uur per week.  

 

Regioteam zorgtechnologie 

In regio Midden-Brabant werken we momenteel aan de volgende projecten 

zorgtechnologie: de medicijndispenser voor bewoners in de verpleeghuizen,  

efficiënt/anders rapporteren, effectief alarmeren, digitale vaardigheden, inzet van 

slim incontinentiemateriaal, toepassing van smartglasses, inzet van een bedsensor en 

toepassing van serious gaming . Tevens nemen we deel aan het landelijk 

programma ‘Anders Werken in de Zorg’ (www.anderswerkenindezorg.nl).   

Momenteel bestaat ons enthousiaste regioteam zorgtechnologie uit zes parttime 

medewerkers die allen het belang inzien van de inzet van technologische 

hulpmiddelen. Immers de zorg verandert. Mensen worden steeds ouder, blijven 

langer zelfstandig wonen en krijgen andere (zorg)behoeftes. De ontwikkeling van 

zorgtechnologie is erg belangrijk om op deze veranderingen te kunnen inspelen.   

 

  

Wat ga je doen?  

Je ondersteunt de programmamanager en projectleiders zorgtechnologie in de 

uitvoering van de communicatie rondom de vele projecten. Denk bijvoorbeeld aan: 

• Meedenken over de inhoud van het communicatie-jaarplan  

• Teksten ontwikkelen 

• Verslagen van bijeenkomsten 

• Filmpjes maken 

• Foto’s maken 

• LinkedIn bijhouden 

• Vormgeving  

• Infographics 

 

 

Je werkt samen met en ondersteunt alle teamleden, waarvan per project twee 

teamleden het eerste aanspreekpunt zijn.  

http://www.samenrichtinggeven.nl/
https://samenrichtinggeven.nl/actielijnen/inzet-zorgtechnologie-is-vanzelfsprekend/
https://samenrichtinggeven.nl/actielijnen/inzet-zorgtechnologie-is-vanzelfsprekend/
http://www.anderswerkenindezorg.nl/


 

 

Wie ben jij?  

• Je beschikt over MBO+ werk- en denkniveau;  

• Je hebt ervaring binnen de zorgwereld en affiniteit met de doelgroep;  

• Je bent creatief, enthousiast, nieuwsgierig en leergierig;  

• Je bent gedreven en volhardend.  

• Je bent communicatief sterk  

• Je bent 8 uur per week beschikbaar; Werkzaamheden vinden bij voorkeur 

op twee dagdelen plaats. Een dagdeel op de dinsdag en als de 

werkzaamheden dit toelaten op een vaste locatie bij een van de 

aangesloten instellingen (bij voorkeur Thebe, Lage Witsiebaan in Tilburg) 

en een dagdeel bij voorkeur op maandag of donderdag. 

 

Wat bieden we jou? 

 

Dienstverband bij een van de aangesloten instellingen (jaarcontract) of aanstelling 

als ZZP-er. Beide opties zijn bespreekbaar.  

 

 

Meer weten? 

 

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Conny Heerdink, 

Regionaal Programmamanager Zorgtechnologie Midden-Brabant 

(conny.heerdink@thebe.nl, 06 12 00 17 56)  of Paula Maat, Regionaal 

Projectmedewerker Zorgtechnologie Midden Brabant (Paula.maat@thebe.nl,  06 83 

22 18 57 ) .  

Lees meer over het samenwerkingsverband en de projecten op 

www.samenrichtinggeven.nl. Kijk hier voor meer informatie over de actielijn: Inzet 

zorgtechnologie is vanzelfsprekend - Samen richting geven : Samen richting geven 

aan de ouderenzorg in Midden-Brabant. 

 

Solliciteren 

Reageren kan tot 2 december. Hierna verzamelen wij de reacties en zullen we je 

informeren over de verdere procedure. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13 

december a.s. in de middag.  

Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar Richard van Dijk 

(richard.van.dijk@thebe.nl).  
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