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Communicatieadviseur  

 

Functie-informatie 
 

Functienaam : Communicatieadviseur 

Organisatie  : Stichting Catent 

Onderdeel  : Bestuurskantoor  

Werkterrein  : Algemeen 

Activiteiten : Coördinatie van activiteiten en processen  

  Beleidsadvisering 

Kenmerkscores : 33333/33333/33/33 

Somscore  : 42 

Salarisschaal  : 9 

Datum  : 08-01-2021 

Adviseur  : mr. Bart Wever, SPO gecertificeerd fuwa-expert. 

 

 

Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het bestuurskantoor van Stichting 

Catent. Stichting Catent is een regionaal schoolbestuur voor primair onderwijs met 

ca 35 scholen/IKC’s voor (speciaal)basisonderwijs met het zwaartepunt in Zuid-

Drenthe en Noord-Overijssel. Naast de onderwijsstichting kent Catent een tweede 

stichting voor de kinderopvang, die deel uit maakt van de Catent-organisatie. Het 

bestuurskantoor is gevestigd in Zwolle en staat onder leiding van de directeur HR en 

Support. In het bestuurskantoor zijn verschillende functies ondergebracht waaronder 

een bestuurssecretaris, een directiesecretaresse, diverse HR-medewerkers, een i-

coach en een communicatieadviseur. 

 

De communicatieadviseur adviseert het college van bestuur over het interne- en 

externe (strategisch) communicatiebeleid van Catent, doet voorstellen voor 

verbetering van het beleid, levert een inhoudelijke bijdrage aan de interne- en 

externe communicatie, bewaakt de huisstijl, beheert de social media accounts van 

Catent en treedt zo nodig in overleg met het CvB op als woordvoerder namens 

Catent. 

 

Resultaatgebieden 
 

1. Advisering over het communicatiebeleid van Catent 

• Inventariseert de relevante actoren en factoren binnen de verschillende 

maatschappelijke contexten waarbinnen Catent als regionaal schoolbestuur 

functioneert en identificeert vanuit het communicatieperspectief de sterke en 

zwakke punten van, en kansen en risico’s voor Catent;  

• Adviseert het CvB en de directeur HR en Support over het te voeren (strategisch) 

communicatiebeleid en over daarmee verband houdende vraagstukken, zoals 

het gebruik van de verschillende communicatiekanalen, waaronder social 

media;  

• Signaleert trends en ontwikkelingen met een communicatieaspect en acteert 

hierop proactief;  
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• Adviseert het CvB over de communicatie ingeval van (dreigende) crisissituaties 

waarbij Catent betrokken is; 

• Treedt in overleg met het CvB op als woordvoerder in de richting van de media; 

• Evalueert (de effecten van) het communicatiebeleid en doet voorstellen voor 

verbetering. 

 

2. Voert (onderdelen van) het vastgestelde communicatiebeleid uit 

• Houdt de content van de website van Catent up-to-date; 

• Stelt nieuwsberichten op of redigeert deze voor de website en social media; 

• Het ontwikkelen van een contentkalender voor social media; 

• Het mede ontwikkelen van huisstijltrajecten, zowel print als online; 

• Het ontwikkelen en bewaken van een huisstijlhandboek van Stichting Catent; 

• Het beheren van de social media-accounts van Catent, zoals LinkedIn en 

Instagram; 

• Het redigeren van uitnodigende vacatureteksten voor de website in het kader 

van de personeelswerving van Catent; 

• Adviseert schooldirecteuren over de presentatie van hun schoolwebsites, gericht 

op een professionele en eenduidige beeldvorming naar buiten, met name 

ouders en leerlingen. 

 

3. Professionalisering door o.a.:  

• Het bijhouden en uitbreiden van de voor de functie vereiste kennis en 

vaardigheden;  

• Het deelnemen aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten;  

• Het bijhouden en bestuderen van vakliteratuur.  

 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
Beslist bij/over: het adviseren van het CvB en de directeur HR en Support over het 

communicatiebeleid en het beheren van de social media-accounts van Catent. 

Kader: het communicatiebeleid van Catent en afspraken met het CvB over 

specifieke communicatietrajecten. 

Verantwoording: aan de directeur HR en Support over de kwaliteit van de advisering 

en de kwaliteit van de uitvoering van het communicatiebeleid. 

 

Kennis en vaardigheden: 
• Algemeen theoretische praktische kennis (hbo werk- en denkniveau) op het 

communicatie vakgebied. 

• Ervaring met websites en de content hiervan, WordPress. 

• Ruime ervaring met Office 365 en SharePoint als communicatieplatform.  

• Politiek en maatschappelijk inlevingsvermogen. 

• Om kunnen gaan met de verschillende belangen in de organisatie. 

• Ervaring met mediacontacten en woordvoering. 

• Enthousiasme en creativiteit. 

• Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. 

• Vaardigheid in het schrijven van teksten en het werk gerelateerd gebruik maken 

van social media. 

 

Contacten: 
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• Met het CvB en de directeur HR en Support over het (strategisch) 

communicatiebeleid om te adviseren en om af te stemmen over de uitvoering 

van dit beleid;  

• Met schooldirecteuren over hun schoolwebsite om te adviseren; 

• Met collega’s over aangeleverde content om af te stemmen over inhoud en 

toon; 

• Met de media over nieuwsitems om de visie van Catent uit te dragen; 

• Met externe instanties zoals vormgevers, communicatiespecialisten om af te 

stemmen.  

 


