
 

            Vacature: Webbeheerder 

 

 

MS Vereniging Nederland is de patiëntenvereniging voor mensen met MS. Dit is een progressieve 
ziekte aan de hersenen en het centraal zenuwstelsel. De meeste patiënten krijgen de diagnose tussen 
hun 20e en 30e. Mee doen in de maatschappij wordt zo een uitdaging. Sociale bezigheden, wonen, 
werk en inkomen, komen in een ander daglicht te staan. De 19 regio’s en 280 vrijwilligers van MSVN 
zorgen voor optimale ondersteuning aan de leden op het gebied van belangenbehartiging, 
informatievoorziening en lotgenotencontact. 
 
MS Vereniging regio Brabant Zuid-Oost is op zoek naar een nieuwe webbeheerder ter ondersteuning 
van de lokale activiteiten.  
 
Wat vragen wij van u? 
Als webbeheerder beheert u de regio pagina’s op de website van de MS Vereniging/regionale 
website zie: www.MSvereniging.nl. U schrijft teksten voor de regionale nieuwsbrief en u zorgt voor 
de opmaak en verzending van deze nieuwsbrief. Dit doet u in samenspraak met de  leden van de 
regionale werkgroep. Hiervoor moet u rekenen op gemiddeld ongeveer 4 uur per maand.  

Welke vaardigheden heeft u nodig? 
-  Een gedegen kennis van Wordpress of de bereidheid hiervoor een cursus te volgen 
-  Actuele kennis over MS en de MS Vereniging en de beschikbare informatiematerialen 
- U kent het regionaal gebruikte nieuwsbriefprogramma MailChimp, of bent bereid dit te 
leren- U kunt werken met Word, Excel en Outlook en beschikt over een computer en e-mail 

Welke eigenschappen zoeken we? 
- U kunt goed zelfstandig en in teamverband werken 
- U bent bereid te werken volgens de huisstijl van de MS Vereniging 
- U bent pro actief, creatief, maar ook nauwkeurig 
- U heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal 

Wat krijgt u ervoor terug? 
- U kunt deel uitmaken van een enthousiaste regionale werkgroep 
- U bouwt persoonlijke contacten op in de regio en kunt deelnemen aan regionale activiteiten 
- U kunt deelnemen aan trainingen en aanspraak maken op ondersteuning van MS Vereniging 
- Een bedrijfs- ongevallenverzekering 
- Een jaarlijks uitje in de regio en attentie van de MS Vereniging 

 
Interesse? 
Geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
naam: Alda Bouten, email brabantzuidoost@msvereniging.nl telefoon: 06-3832 2538. 

 

 


