
 

 

Stichting C-support  

C-support is gevestigd in ’s-Hertogenbosch en komt voort uit Q-support, een organisatie die in 2013 in 

het leven werd geroepen door het ministerie van VWS om Q-koortspatiënten te adviseren, te 

begeleiden en om onderzoek uit te zetten. Halverwege 2020 besloot het Ministerie van VWS dat Q-

support haar diensten ook mocht gaan aanbieden aan COVID-19 patiënten en zo ontstond C-support.  

C-support fungeert als steun- en adviespunt voor patiënten en alle reguliere professionals die een rol 

hebben in het adviseren en begeleiden van COVID-19 -patiënten. Daarbij wordt breed gekeken naar de 

problemen die mensen ten gevolge van de virusinfectie tegenkomen en wordt de samenwerking met 

reguliere betrokken partijen gezocht. Kenmerkend is de integrale aanpak van de problematiek, passend 

bij de vraag van de individuele patiënt. 

Het kantoor van C-support is gevestigd in ’s-Hertogenbosch en is werkzaam voor COVID-19 patiënten in 

heel Nederland.  

Voor meer informatie: www.c-support.nu  

 

Communicatieadviseur 

24-32 uren per week, tijdelijk voor een jaar 

De groei van de organisatie maakt het mogelijk om het Communicatieteam uit te breiden. We komen 

ogen en oren te kort om in te spelen op alle ontwikkelingen en we willen extra handen om campagnes 

vorm te geven. Je gaat werken voor stichting C-support, maar ook voor stichting Q-support. Beide 

stichtingen vallen onder dezelfde beheerstichting. De taken zijn heel veelzijdig en variëren van 

operationele werkzaamheden tot adviseren op tactisch en strategisch niveau. 

C-support heeft op 1 oktober 2020 de deuren virtueel geopend. Nu al hebben ruim 1.500 COVID-19 

patiënten zich voor ondersteuning aangemeld. De organisatie bestaande uit 25 medewerkers en een 

flexibele schil van gedetacheerden, zelfstandigen en betrokken partners, wacht de enorme opdracht om 

al deze patiënten passende hulp te bieden. Er wordt gewerkt vanuit het kantoor in ‘s-Hertogenbosch en 

vanuit diverse thuiswerkplekken verspreid over het land. Jouw uitdaging is om vanuit jouw expertise 

Communicatie de groeiende organisatie zo goed mogelijk te faciliteren.  

http://www.c-support.nu/


Samen met de senior communicatieadviseur en de communicatiemedewerker bewaken jullie het imago 

van beide organisaties, het doelbereik van de communicatiestrategie en de actualiteit van de middelen. 

Je overlegt met je collega en met de leden van het team om strategie en middelen goed op elkaar af te 

stemmen. Je signaleert behoeften en formuleert voorstellen. Je bedenkt campagnes die bijvoorbeeld de 

bekendheid van de organisatie onder patiëntgroepen vergroot of die bijvoorbeeld vraag en aanbod bij 

elkaar brengen. 

Je bent verantwoordelijk voor de social media (inclusief plan en strategie), onze digitale nieuwsbrieven, 

onze websites, inclusief het nieuwe intranet en divers voorlichtingsmateriaal. Je hebt ervaring met 

doelgroepen-communicatie. 

Bij afwezigheid vervang je je collega, de senior communicatieadviseur, inclusief de perscontacten. 

 

Profiel Communicatieadviseur 

 Jij bent met name sterk in digitale communicatie en schrijft passende teksten voor onder meer 

intranet, websites, nieuwsbrieven en social media. Beheersing van B1-niveau is een aanbeveling. 

 Je kent de kracht van social media. Je ontwikkelt een social media strategie en geeft die zelf 

vorm.  

 Je werkt zelfstandig, kunt organiseren en regisseert communicatieproducties van begin tot eind: 

tekstproductie, begeleiding fotografie en vormgeving, organiseren drukwerk. 

 Je bent een creatieve denker, goed in visualiseren, innovatief in de ontwikkeling en inzet van 

communicatiemiddelen passend bij de verschillende doelgroepen.  

 Je bent geïnteresseerd in postinfectieuze aandoeningen en de integrale aanpak die C-support 

voorstaat. 

 Je kent het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving uit eigen ervaring of je 

omgevingsbewustzijn is sterk ontwikkeld. 

 Je herkent je in de volgende competenties: samenwerkingsgericht, creatief, analytisch, 

taalvaardig, uitstekende communicatieve vaardigheden en je kunt zelfstandig resultaten 

neerzetten.  

 Je beschikt over een relevant HBO diploma, bij voorkeur Communicatie. Je hebt aantoonbaar 

meer dan 5 jaar relevante werkervaring.  

 Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een vereiste om te kunnen starten. 

 Je woont binnen een straal van 50 kilometer van ’s-Hertogenbosch en beschikt over eigen 

vervoer. 

Reageren? 

Stuur je motivatie en CV via de e-mail aan : secretariaat@c-support.nu  

Informatie: 

We bieden een arbeidsovereenkomst voor een jaar voor 24 tot 32 uur per week. 

mailto:secretariaat@c-support.nu


De functie is ingeschaald in schaal 10 cao Sociaal Werk, maximaal € 4.712,- per maand op fulltime basis. 

Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van ongeveer 19%. Afhankelijk van de werkervaring 

die je meebrengt, kan aanloopschaal 9 aan de orde zijn. 

Voor meer informatie over de werkzaamheden: neem contact op met de senior Communicatieadviseur, 

Marjo de Louw. Zij is te bereiken via het secretariaat, telefoon 073 - 4400 440. 

 


