
Impactmaker gezocht: medewerker communicatie, marketing en storytelling  
 
Het Witte Bos initieert transmediale projecten op het snijvlak van storytelling en maatschappij. 
Het persoonlijk perspectief staat bij elk project centraal. Echte verhalen van echte mensen die 
iets te vertellen hebben. De missie van het Witte Bos is om onderbelichte maatschappelijke 
kwesties onder de aandacht te brengen. 
 
Wij zijn per direct op zoek naar iemand die ons team komt versterken en een belangrijke rol wil spelen 
in de communicatie bij Het Witte Bos. Iemand die blij wordt van mooie verhalen, en deze graag 
verspreidt. Een duizendpoot die er van houdt veel verschillende dingen tegelijk te doen, graag 
ongebaande panden bewandeld en niet bang is zelf het initiatief te nemen. We zoeken iemand die 
durft persoonlijk te zijn en zichzelf te laten zien.  
 
Je gaat je bezig houden met de twee volgende projecten: 
Het FAS-project (www.fasproject.nl) is een multimediaal project over kinderen die beschadigd zijn 
doordat hun moeder heeft gedronken tijdens de zwangerschap. Het project bestaat o.a. uit 
maatjesprojecten, boeken, films, exposities, colleges en campagnes. 
 
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.  
 
De werkzaamheden: 

• Coördinatie multimediale platformen, zowel inhoudelijk als qua vorm  

• Vergroten van de naamsbekendheid en genereren van (social) media-aandacht 

• Zorgen voor een verspreiding/afzet van boeken, kaartensets en films  

• Het schrijven van verhalen en/of anderen helpen bij het maken van verhalen 

• SEO. Vergroten van de vindbaarheid 

• Eventueel organisatie exposities en (zorg)netwerk vergroten 

• Inhoudelijk meedenken over nieuwe projecten van Het Witte Bos  
 
Wat wij zoeken? 

• HBO/WO denk- en werkniveau, bij voorkeur met journalistieke/communicatie achtergrond 

• Ervaring met Wordpress, Mailchimp, social media, SEO 

• Goed in projectmanagement: gestructureerd werken, creatief in het vinden van oplossingen, 
ziet kansen, durft te vragen, buiten kaders durven denken en ondernemend 

• Je maakt gemakkelijk contact met kinderen, ouders en/of studenten, met empathie en humor 

• Uitstekende schrijfvaardigheid, op een speelse luchtige en directe manier kunnen schrijven. 

• Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of omgeving 
 

Wat bieden wij? 

• Werken aan projecten met maatschappelijke impact 

• Je komt terecht in een sociaal en creatief team  

• Salaris conform non-profit sector, leeftijd en ervaring, 28 tot 40 uur 

• Grote vrijheid om mede vorm te geven aan multimediale projecten 
 
Sollicitatieprocedure 
Stuur je CV en motivatiebrief voor 14 september naar info@wittebos.nl of bel 020-2212960 
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