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Coördinator onderzoek & voorlichting, 32 uur 
 

Ben jij op zoek naar een uitdagende en zeer afwisselende baan met focus op onderzoek en 
voorlichting? Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega met (neuro-) wetenschappelijke kennis, 
sterke communicatieve vaardigheden en een passie voor online media. 

De organisatie 

Stichting MS Research is een charitatieve organisatie met als primaire doelstelling het 
financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor de ziekte 
multiple sclerose (MS). Dankzij onze donateurs kunnen wij jaarlijks circa 3 miljoen euro 
investeren in onderzoek. Onze Stichting staat voor kwaliteit, doelgericht, integriteit, 
betrouwbaarheid en verbinding. Zo weten donateurs dat hun gift goed wordt besteed. Wij geven 
voorlichting aan onze donateurs en het algemene publiek over MS en het hieraan gerelateerde 
onderzoek dat door ons wordt gefinancierd. Naast een achterban die via traditionele media tot 
stand is gekomen, wordt de online community voor onze Stichting steeds belangrijker. 

De functie 

Als coördinator onderzoek & voorlichting vorm je de brug tussen het onderzoeksveld en onze 
doelgroep; mensen met MS en hun naasten. Je spreekt de taal van onderzoekers, maar kan het 
onderzoek ook begrijpelijk maken voor onze achterban, onze donateurs en het algemene publiek. 
Je maakt makkelijk contact en vindt het leuk om binnen projecten samen te werken met 
verschillende type organisaties en mensen. Daarnaast zorg jij ervoor dat het proces van 
aanvraag, beoordeling en toekenning van subsidies in goede banen wordt geleid. 

Jouw taken 

• Je coördineert het proces van subsidieaanvragen voor onderzoek. 
• Je begeleidt onze adviesraden waaronder de wetenschappelijke raad, het 

ervaringsdeskundigen panel en internationale referenten.  
• Je bewaakt de voortgang en rapportage van onderzoeksprojecten. 
• Je onderhoudt en initieert contact met onderzoekers. 

• Je bent betrokken bij de organisatie en het programma van de MS-onderzoeksdagen, een 
jaarlijks congres voor MS-professionals.  

• Je onderhoudt (inter-)nationale contacten binnen het MS-veld en participeert in daartoe 
relevante werkgroepen en bijeenkomsten.  

• Je beantwoordt vragen over (leven met) MS en onderzoek naar de ziekte MS. 

• Je informeert donateurs over het onderzoek dat met hun steun mogelijk is gemaakt. 

• Je houdt de informatie voor professionals en over MS (-onderzoek) op onze website 
actueel. 

• Je monitort organisatie-breed onze social media platforms (Facebook, YouTube, LinkedIn, 
Instagram, Twitter) en onderhoudt contact met volgers. 

• Je coördineert de content en opmaak van onze maandelijkse e-nieuwsbrief (Mailchimp) 

• Je draagt inhoudelijk bij aan online nieuwsberichten en artikelen in het magazine Rondom 
MS.  
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Jouw profiel 

• Je hebt een academische (bio)medische opleiding, bij voorkeur afgerond met een 
promotie.  

• Je hebt interesse in MS en beschikt over relevante neurowetenschappelijke kennis.  

• Je hebt ervaring met het schrijven van populair wetenschappelijke teksten voor een 
algemeen publiek. 

• Je maakt je snel wegwijs in de digitale wereld en hebt ervaring met het plaatsen van 
content op social media (facebook, instragram, twitter, youtube) en websites. 

• Je bent zelfstandig, werkt gestructureerd en zorgvuldig en durft verantwoordelijkheid te 
nemen.  

• Je bent niet bang de handen uit de mouwen te steken, ook buiten kantooruren. 
• Je bent communicatief, hebt oog voor detail en weet anderen te enthousiasmeren. 

• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.  

Wij bieden 

• Een zeer afwisselende baan met aandacht voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. 

• Een jaarcontract voor 32 uur. Bij goed functioneren de mogelijkheid voor een vaste 
aanstelling. 

• Salaris is afhankelijk van ervaring en conform het loongebouw Goede Doelen Nederland: 
€ 3.230 – € 4.114 (bruto maandsalaris bij fulltime 36-urige werkweek)  

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder vakantiegeld, vergoeding van 
reiskosten en een uitstekende pensioenvoorziening. 

• Een hecht en enthousiast team.  

• Combinatie van werken op kantoor (in Voorschoten) en thuiswerken.  
 

Heb je interesse of wil je meer weten?  

Neem dan contact op met Kirstin Heutinck via 071 – 5600 500 of onderzoek@msresearch.nl 

Is dit de baan voor jou? 

Stuur dan je sollicitatie (voorzien van motivatiebrief en CV) voor 12 februari 2022 naar Kirstin 
Heutinck, interim-directeur (onderzoek@msresearch.nl) of per post: Stichting MS Research, t.a.v. 
Kirstin Heutinck, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten 

 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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