
Netwerker/marketeer impact storytelling  
 
Wij zijn per direct op zoek naar iemand die ons team komt versterken en een belangrijke rol wil 
spelen bij het verder laten groeien van het project Alles Goed, dat ervaringsdeskundigheid 
inzet om depressie bespreekbaar te maken. 
 
Het Witte Bos (www.wittebos.nl) initieert transmediale projecten op het snijvlak van journalistiek, kunst 
en maatschappij. Het persoonlijk perspectief staat bij elk project centraal. Echte verhalen van echte 
mensen die iets te vertellen hebben. 
 
Alles Goed (www.allesgoed.org) helpt het stilzwijgen rond depressie te doorbreken. Alles Goed is een 
interactief multimediaal platform in ontwikkeling. Het bestaat uit verhalen, foto’s, videogesprekken, een 
boek en een rondreizende expositie. We zoeken iemand voor dit project die een kei is op het vlak van 
coördinatie, netwerken, planontwikkeling, organisatie en communicatie. 
 
De werkzaamheden: 

• Het leggen en onderhouden van contacten met GZZ-instellingen, overheden, professionals, 
patiëntenverenigingen, lotgenotengroepen, media, etc. Belangrijkste taak is het verder 
uitbreiden van het netwerk om er zo voor te zorgen dat Alles Goed op zoveel mogelijk plekken 
landt, verder kan groeien, financiering ontvangt voor nieuwe deel(projecten). 

• Samen met het team en partners nieuwe plannen ontwikkelen om de kracht van 
impactstorytelling in te zetten vanuit vooral een producentenrol.  

• Werven van potentiële fondsen en investeerders. 

• Vergroten van de naamsbekendheid van Alles Goed en uitbouwen van een community 

• Actieve rol in de gehele communicatie en marketing rondom de projecten.  

• Acquisitie voor nieuwe projecten en opdrachten.  
 
Wat wij zoeken? 

• WO denk- en werkniveau, achtergrond in marketing/communicatie.  

• Je kunt commercieel denken en bent een uitstekende netwerker. Je ziet kansen en durft te 
vragen. Je bent goed in het enthousiasmeren van mensen, maakt makkelijk contact met 
mensen en organisaties en houdt van presenteren. 

• Je bent sensitief en hebt affiniteit met de onderwerpen van Het Witte Bos. 

• Je hebt ervaring met vergelijkbare projecten en bent in staat een project te leiden. Je kunt 
goed organiseren en plannen, werkt efficiënt, zelfstandig en resultaatgericht. 

• Je schrijfvaardigheid en redactionele vaardigheden zijn uitstekend en je bent creatief. 

• Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of omgeving. 
 
 

Wat bieden wij? 

• Je komt terecht in een team van creatievelingen. 

• Werken aan projecten met maatschappelijke impact. 

• Vergoeding conform leeftijd en ervaring. 

• Grote vrijheid om mede vorm te geven aan multimediale projecten. 
 
 
 
Sollicitatieprocedure 
Stuur vóór 26 november je CV en motivatiebrief naar info@wittebos.nl, t.a.v. Allard de Witte. 
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