
Vacature webredacteur www.gkv.nl, september 2021 
 

Fijn dat je geïnteresseerd bent in de vacature voor webredacteur van www.gkv.nl. 

Hieronder lees je meer over wat de werkzaamheden inhouden, welke vaardigheden 

je ervoor nodig hebt en wat er in praktische zin bij komt kijken. Wil je meteen of na 

het lezen van dit document persoonlijk contact, gebruik dan de contactgegevens die 

onderaan staan. We maken graag kennis met je! 

WERKZAAMHEDEN 

www.gkv.nl is in eerste instantie de plek op internet voor iedereen die op zoek is naar 

informatie over de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), zowel naar gegevens over organisaties, 

personen en activiteiten, als naar de geschiedenis en de kern van het belijden. Daarnaast is de 

website zo ingericht dat ook mensen die niet bekend zijn met de GKv er terecht kunnen om 

meer te weten te komen over God en het geloof. De website is in 2020 helemaal vernieuwd.  

De webredacteur besteedt tijd en aandacht aan het actueel en overzichtelijk houden van de 

website. Actueel houden betekent in de praktijk:  

(1) berichten die binnenkomen via het eigen mailadres (webredacteur@gkv.nl) of via 

info@gkv.nl beoordelen op inhoud: zijn ze interessant voor de doelgroep? Berichten die in 

aanmerking komen voor plaatsing worden geplaatst in de rubriek Nieuws en opinie of, als het 

activiteiten betreft, in de rubriek Agenda.  

(2) de bibliotheek verder opbouwen met interessante artikelen, die via dezelfde mailadressen 

binnenkomen. Een aantal christelijke bladen stuurt met enige regelmaat artikelen toe. Verder 

staat in de bibliotheek materiaal van de synodes.  

(3) bepaalde webpagina’s met informatie bijwerken als zich wijzigingen voordoen. Denk aan 

contactgegevens van commissies (klik hier) en gegevens van kandidaten en preekbevoegden 

(klik hier). Het is goed om hier te vermelden dat de adresgegevens van plaatselijke kerken en 

predikanten NIET onder de verantwoordelijkheid van de webredacteur vallen; die worden door 

Steunpunt Kerkenwerk bijgehouden.  

Als je deze activiteiten beheerst, kan het zijn dat je ook betrokken wordt bij de inhoud van de 

maandelijkse nieuwsbrief. Een andere vrijwilliger van LPB is verantwoordelijk voor de praktische 

uitvoering daarvan, maar de samenstelling gebeurt nu in overleg met de communicatieadviseur. 

Het heeft de voorkeur dat de webredacteur daar ook een taak in krijgt.   

VAARDIGHEDEN 

Voor al deze werkzaamheden is het om te beginnen nodig dat je een goede laptop of computer 

tot je beschikking hebt, waar je ook beetje handig mee bent. Dat wil zeggen dat je in ieder 

geval goed met een e-mailaccount en met Word overweg kunt. Als je ervaring hebt met 

WordPress maakt dat de start van je werkzaamheden een stuk gemakkelijker, maar dat is niet 
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noodzakelijk. Je zult zien dat je dat al doende snel in de vingers krijgt, want heel ingewikkeld is 

het niet.  

Verder is het belangrijk dat je je kunt inleven in de doelgroep, de bezoekers van www.gkv.nl. Zij 

zullen de website bezoeken omdat ze op zoek zijn naar informatie over een bepaalde kerk of 

dominee, of naar contactgegevens van een classis. Maar ze zullen ook nieuwsgierig zijn naar 

wat er speelt in de kerk en daarbuiten, of willen deelnemen aan bepaalde cursussen of 

activiteiten. De feeling voor de doelgroep ontwikkel je gaandeweg, maar het is wel handig als je 

om te beginnen de doelgroep al enigszins kent.   

Ten slotte is het fijn als je de Nederlandse taal niet alleen in praktische zin goed beheerst, maar 

er ook gevoel voor hebt: hoe zeg of schrijf je iets op zo’n manier dat je de doelgroep meteen te 

pakken hebt? Een voorbeeld van dit onderdeel van je taak: je zult geregeld persberichten 

binnenkrijgen die in principe geschikt zijn voor plaatsing, maar slecht geformuleerd of te lang. 

Het is handig als je de kern van zo’n persbericht beter of korter kunt weergeven in het bericht 

dat je op www.gkv.nl plaatst.  

Alles bij elkaar zullen deze werkzaamheden waarschijnlijk ongeveer twee uur per week kosten. 

In het begin misschien iets meer, omdat je dingen nog niet op routine kunt doen, maar als je 

het klappen van de zweep steeds beter kent, zul je zien dat veel taken je steeds gemakkelijker 

afgaan. 

PRAKTISCH 

De webredacteur maakt deel uit van het vrijwilligersteam van LPB media, een organisatie die 

met eigentijdse media geloof en kerk dicht bij mensen brengt. LPB media beheert de GKv-

website. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor technische zaken. LPB media heeft zijn 

kantoor in Zwolle. Het kan zijn dat het een enkele keer handig is als je daar naartoe komt, maar 

de werkzaamheden zijn in principe vanuit huis te verrichten. Mocht je liever wat vaker op 

kantoor werken, dan is dat in overleg zeker mogelijk. 

De communicatieadviseur is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de website. Zij zal  

degene zijn die de nieuwe webredacteur begeleidt bij zijn/haar werk.  

De taak van webredacteur is een vrijwilligersfunctie; je krijgt er dus niet voor betaald. Natuurlijk 

zullen alle onkosten die je maakt wel worden vergoed.  

 

Ben je geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie? Stuur dan een mail met je cv naar 

b.jonker@lpbmedia.nl of communicatie@gkv.nl. Je kunt die mailadressen natuurlijk ook 

gebruiken als je eerst nog wat meer wilt weten.  

Liever telefonisch contact? Bel dan met Bernhard Jonker van LPB media: 06 29530871 of met 

Heleen Sytsma-van Loo, communicatieadviseur GKv: 06 26751364. 
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