
 
 
 
Help jij ons Nederland gezonder te maken? 
Het Diabetes Fonds vindt dat iedereen een gezond leven verdient, zonder diabetes. 

Diabetes type 1 overkomt je zonder aanleiding, meestal op jonge leeftijd, echt pech. Je 

afkomst, je opvoeding of de omgeving kan een rol spelen bij het ontwikkelen van diabetes 

type 2. Het aantal Nederlanders met diabetes loopt de komende jaren dramatisch op tot 1 op 

de 3. Al die mensen kost het veel ellende en jaren van hun leven, en de maatschappij kost 

het miljarden euro’s. Als grootste diabetespartij in Nederland hebben wij een 

verantwoordelijkheid die tsunami te stoppen. Het is onze ambitie om Nederlanders gezonder 

te maken en diabetes te genezen. 
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7 december 2016 
 
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste, initiatiefrijke stagiaires. In overleg bekijken we 
waarbij jij ons - met jouw talenten en ervaring - het beste kan ondersteunen. Hierbij kun je 
denken aan: 

 Meerdere keren per jaar voeren wij grote (landelijke) campagnes. Bij ons kun jij 
meewerken in de voorbereiding en uitvoering van deze campagnes binnen de 
speerpunten: 

 Minder suiker – Nederlanders krijgen gemiddeld te veel suiker binnen. Door 
middel van campagnes willen we mensen hier bewust van maken en de 
suikerconsumptie in Nederland verlagen. 

 Minder zitten – op een gemiddelde werkdag zitten we teveel. Met name richting 
het bedrijfsleven willen wij hier campagne in voeren, in samenwerking met onze 
partners. 

 Type 1 Community – voor de mensen met type 1 diabetes en hun naasten 
bouwen wij aan een online community.  

 Monitoring en analyse social media 

 Beheer website 

 Ondersteunen bij PR activiteiten 

 Ondersteunen bij evenementen bijv. de DiabeatitRun  

 Teksten schrijven / redigeren (zoals nieuwsberichten en interviews). 
 
Het betreft een meewerkstage. Ook mensen met een afgeronde opleiding die op zoek zijn 
naar een baan nodigen we uit te reageren; een mooie gelegenheid om werkervaring op te 
doen!  
 
Wij vragen: 
Een HBO of universitaire opleiding op het gebied van (marketing)communicatie.  
 
We zien je reactie graag tegemoet als je jezelf herkent in het onderstaande: 

 Je bent enthousiast, leergierig, initiatiefrijk en je weet van aanpakken. 

https://www.diabetesfonds.nl/gezonder-leven/minder-suiker
https://www.diabetesfonds.nl/gezonder-leven/minder-zitten
http://diabeatitrun.nl/


 Je bent collegiaal en vindt het leuk om mensen (gevraagd en ongevraagd)  te 
helpen.  

 Je voelt je verbonden met onze missie en vindt het belangrijk om zelf gezond te 
leven.  

 Je schrijft graag en goed.  

 Ervaring met beeldbewerking (bijv. Photoshop) is een pre. 
 

Wij bieden: 
Een stage op maat in een informele, stimulerende werkomgeving waarin je veel vrijheid krijgt 
en veel kunt leren. De stageplaats is beschikbaar voor 32 uur per week, voor minimaal 3 
maanden. Wij geven een stagevergoeding van maximaal € 360 op basis van een fulltime 
inzet. Ons kantoor is in Amersfoort, naast het centraal station, Stationsplein 139 
3818 LE Amersfoort. 
 
Meer informatie: 
Voor meer informatie over het Diabetes Fonds, kijk op www.diabetesfonds.nl. Als je meer wil 
weten over de stage, kun je contact opnemen met Çigdem Yaka via (033) 303 20 59. 
 
Reageren: 
Stuur je korte motivatie en CV naar Çigdem Yaka via c.yaka@diabetesfonds.nl. 
 
 

http://www.diabetesfonds.nl/
mailto:c.yaka@diabetesfonds.nl

