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Vacature ervaren Communicatiemanager (32u p/w) bij Stichting 

de Nationale Denktank (M/V/X)  
 

Locatie Amsterdam  

Plaatsingsdatum vacature: 20 december 2021 

Startdatum: zo snel mogelijk  

 

Stichting de Nationale DenkTank creëert praktische oplossingen voor maatschappelijke 

problemen. Al zestien jaar brengen we jaarlijks gedurende vier maanden een groep van 

twintig enthousiaste, eigenwijze en slimme DenkTankers voltijd bijeen om een relevant 

maatschappelijk thema te kraken. Jaarlijks staat er een ander thema centraal. Deelname 

biedt studenten en recent afgestudeerden de kans zich op een unieke wijze persoonlijk 

en professioneel te ontwikkelen. Tegelijkertijd biedt de Nationale Denktank onze 

partners uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap nieuwe perspectieven op lastige 

vraagstukken. Naast een jaarlijkse editie van de Nationale DenkTank organiseren we 

Mini DenkTanks en kortere denktrajecten, waarin onze alumni een grote rol spelen. We 

hebben inmiddels een alumninetwerk van 350 oud-deelnemers, die elkaar blijvend weten 

te vinden rondom maatschappelijke problemen. Kijk hier voor een impressie. 

 

In 2022 gaan we aan de slag met een doorontwikkeling van onze organisatie. We staan 

komend jaar opnieuw stil bij onze missie en visie en ons DNA. We gaan aan de slag met 

een impacttraject, zodat we nog beter kunnen laten zien waar we goed in zijn en onze 

maatschappelijke impact verder kunnen verdiepen en verbreden. Daarnaast verstevigen 

we in 2022 ons merk, waarvoor een branding traject de basis vormt. We zetten in op het 

verbinden van nieuwe partners en nemen drie nieuwe collega’s aan. Een frisse wind dus. 

We zijn benieuwd naar jouw visie en bijdrage hierin.  

 

Als communicatiemanager van Stichting de Nationale DenkTank ben je verantwoordelijk 

voor de communicatie rondom de jaarlijkse editie van de Nationale DenkTank. 

Daarnaast zet je ideeën en initiatieven van alumni en de Stichting zelf verder op de kaart. 

Jij bent dé communicatieprofessional in ons team en zorgt samen met een stagiaire 

Communicatie voor alle uitingen van de Stichting.  

 

De rol van Communicatiemanager biedt een expliciete combinatie van strategie en 

uitvoering. Je bent verantwoordelijk voor het uitdenken en voeren van een 

communicatiestrategie en het ontwikkelen van de Nationale DenkTank als merk. 

Daarnaast ben je ook zelf, samen met een stagiaire die je begeleidt, verantwoordelijk 

voor het bedenken, ophalen, maken en verspreiden van content. Wij zoeken dan ook een 

stevige en ervaren communicatiemanager die zowel aan het strategische gedeelte als de 

uitvoerende kant invulling kan en wil geven en daar ervaring in heeft.  

 

Als communicatiemanager ben je verantwoordelijk voor: 

 Wervingscampagne nieuwe deelnemers. Van januari tot en met april werven 

we nieuwe deelnemers. Diversiteit en inclusie is één van de kernthema’s. Jij zet 

een succesvolle wervingscampagne op, waarin je naast kandidaten uit ons 

https://www.youtube.com/watch?v=59BZodwqiSk
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bestaande netwerk van partners en alumni ook een diverse en nieuwe 

doelgroep weet aan te spreken en te motiveren om zich aan te melden.  

 Communicatie rondom ons kernproduct: de jaarlijkse editie van de 

Nationale DenkTank. Je zet de Nationale DenkTank neer als een (landelijke) 

campagne. Van augustus t/m december werk jij samen met een team van 

deelnemers aan het succesvol op de kaart zetten van bevindingen en ideeën die 

de jaarlijkse Nationale DenkTank voortbrengt. Je coacht en begeleidt de 

deelnemers op het gebied van social media en media-aandacht, betrekt 

(thema)partners bij het traject en creëert voor hen welkomstdocumenten, 

brochures en blogs, werkt samen met onze partner de Issuemakers aan 

woordvoering, persberichten en strategie, weet landelijke, regionale en 

vakspecifieke pers en media te bereiken en produceert foto- en videomateriaal 

in samenwerking met een camjo, editor en fotograaf. 

 Het vergroten van de impact van ideeën en oplossingen en van de 

naamsbekendheid van de Stichting. Je denkt mee over hoe initiatieven van 

alumni ook na afloop van het jaarlijkse NDT-programma extern zichtbaar 

worden of blijven. Dit draagt bij aan een sterke merknaam en aan het zichtbaar 

maken van de maatschappelijke impact die we maken als Stichting.  

 Het versterken en verhelderen van de Nationale DenkTank als merk. Je hebt 

een visie op het doorontwikkelen van de Stichting en hoe dit zich vertaalt in een 

passende communicatiestrategie, een nieuwe uitstraling met een heldere 

boodschap, die past bij ons DNA en waar we goed in zijn.  

 

Je herkent je in het profiel van onze ideale kandidaat: 

De Nationale DenkTank brengt uiteenlopende ervaringen, achtergronden en expertises bij 

elkaar om zo te komen tot frisse oplossingen voor maatschappelijke problemen. In ons team 

is respect voor verschillen en persoonlijke ontwikkeling belangrijk. We moedigen 

uitdrukkelijk iedereen aan te reageren die zich herkent in onderstaande profiel: 

 

Je hebt ervaring als strategisch en uitvoerend communicatiemanager, waardoor je 

kunt schakelen tussen het stellen van strategische prioriteiten en het uitvoeren ervan 

in onze kleine organisatie. Omdat je veel moet kunnen bereiken met een afgebakende 

hoeveelheid tijd en budget, zoeken we iemand die stressbestendig is, werkt op basis van 

een duidelijke strategie (je kunt voortbouwen op wat er ligt en zelf nieuwe strategieën 

formuleren waar nodig) én sterk is in het creëren en verspreiden van content. Je bent de 

enige communicatieprofessional in ons team, dus je denkt proactief mee met collega’s 

en houdt het communicatieperspectief op de agenda. 

 

Je krijgt energie van het creëren van een sterk en helder merk met passende content 

en uitstraling, die past binnen de strategie en doelen van de Stichting. Op dit vlak heb je 

hulp van een stagiaire, maar het creëren van content zal je soms ook zelf op je nemen. 

Dit betreft het bedenken, redigeren, schrijven en publiceren van teksten voor onze 

social media, nieuwsbrieven, persberichten en website, in samenwerking met partners, 

tekstschrijvers en DenkTankers.  
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Je bent in staat om het maximale te halen uit samenwerking. Je bent in staat om in 

samenwerking met collega’s, deelnemers, alumni, partners en bestuur sterke uitingen 

neer te zetten en zo te bouwen aan het merk de Nationale DenkTank. Je weet warme 

relaties te leggen en onderhouden met partners en externe partijen, die de DenkTank en 

haar resultaten maximaal onder de aandacht kunnen helpen brengen. Tot slot werk je 

ook coachend samen met het ‘team Communicatie’ van vijf DenkTank-deelnemers, die 

aan de slag gaan met de externe communicatie voor de jaarlijkse DenkTank. 

 

En verder: je functioneert op HBO+ niveau. Je bent een aanpakker, ondernemend 

ingesteld en werkt zelfstandig. Je bent aantoonbaar goed in projectmatig werken en het 

behalen van (tussen)resultaat. Een relevant netwerk binnen de mediawereld is een pré. 

Basiskennis grafisch vormgeven is een pré. We vragen minimaal 5 jaar aantoonbare 

werkervaring als communicatieprofessional.  

 

Werken bij Stichting de Nationale DenkTank biedt jou:  

 Een ondernemende en verantwoordelijke rol in een dynamische, interessante en 

leuke omgeving, waarin je jezelf snel kunt ontwikkelen; 

 De kans om elke dag bij te dragen aan maatschappelijk relevante thema’s en 

vooruitgang; 

 Contact met een groot actief netwerk van alumni, partners en bestuursleden 

vanuit bedrijfsleven, wetenschap en de publieke sector; 

 Onderdeel zijn van een ambitieuze, jonge en open organisatie in een team van 

vijf-zeven directe collega’s, dat kantoor houdt aan de Herengracht in 

Amsterdam; 

 Wij bieden marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

 

Geïnteresseerd in de vacature? 

Wij kijken er naar uit je sollicitatie uiterlijk 12 januari 2022 te ontvangen. Stuur graag je 

curriculum vitae en een motivatie van niet meer dan 1 A4tje, waaruit duidelijk wordt 

hoe jouw ervaring aansluit bij het beschreven profiel naar: l.wendt@nationale-

denktank.nl ter attentie van Lotte Wendt.  

 

De kennismakingsgesprekken met de door ons geselecteerde kandidaten vinden plaats 

in ons kantoor aan de Herengracht 415 in Amsterdam, in de week van 16 januari.   

 

Wij kijken ernaar uit van je te horen! 
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