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VACATURE PR en COMMUNICATIE VRIJWILLIGER VOOR  
HET VICKI BROWNHUIS  
 
Het Vicki Brownhuis is het oudste ontmoetingshuis in Nederland voor 
volwassenen en kinderen met kanker en hun naasten. 
In het huis wordt sinds de oprichting op verschillende manieren 
aandacht geschonken aan de psychosociale aspecten van kanker. Wij 
zijn geen behandelingsinstituut maar een informele, warme 
ontmoetingsplaats.  
 
Kom jij ons team versterken voor een leuke deeltaak? 
Jij vindt PR en communicatie het leukste dat er is. Je hebt ervaring en je wilt je 
expertise, op vrijwillige basis, inzetten voor het Vicki Brownhuis. Dit in 
samenwerking met een team dat samen de communicatie en de PR verzorgt. Wij 
vinden het belangrijk dat je je inzet voor die taken waar je passie naar uitgaat. 
In overleg kun je je werkzaamheden zelf indelen.  
 
De werkzaamheden zijn veelzijdig: 
• Adviseren over communicatie en PR; 
• Het actief positioneren van het Vicki Brownhuis in  

’s-Hertogenbosch; 
• De huisstijl bewaken in beeld en content; 
• Het onderhouden van de content op de website in 

WordPress; 
• Het creëren en posten van social media content (LI, FB 

en Instagram); 
• Schrijven van teksten, het maken van filmpjes, foto’s en 

vlogs; 
• Teksten redigeren; 
• Het opstellen en verzenden van de nieuwsbrief in 

MailChimp; 
• Opstellen en versturen persberichten; 
• Het zelfstandig uitvoeren van communicatie en PR werkzaamheden rondom 

diverse sponsor projecten en acties, zoals de Vicki Brownhuis KoffieBreak, 
Samenloop voor Hoop of Stelvio Actie. 

 
Beschikbaarheid 
Je bent flexibel in tijd en inzet. Het gaat om gemiddeld 4 tot 6 uur per week. 
Meer mag natuurlijk altijd. Je woont in de regio Den Bosch 
 
In het Vicki Brownhuis werken ongeveer 95 vrijwilligers. Wij zijn volledig 
afhankelijk van donaties van organisaties en particulieren.  
 
Wil jij het verschil maken voor het Vicki Brownhuis?  
Solliciteer dan door je motivatie en cv te mailen naar Jacqueline Crooijmans - 
directeur, j.crooijmans@vickibrownhuis.nl. 
 

 


