
Veteranen Platform 
 
 
Het Veteranen Platform (VP) is een overkoepelende vereniging van 48 

veteranenorganisaties en zet zich in voor de belangen van alle 
Nederlandse veteranen. Naast de belangenbehartiging coördineert het 

VP de Nuldelijnsondersteuning voor veteranen en hun relaties. 
Het bureau van het VP is gevestigd in Doorn en ondersteunt het 
bestuur van het VP. Het Bureau bestaat uit een Hoofd en een 

medewerker. 

 
 
Het VP zoekt op korte termijn: een gedreven, professionele en zelfstandige 

medewerker (m/v) op HBO-werk en denkniveau voor 28 uur in de week. 

Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd van 12 maanden. 

 
Gezien de doelstelling van het VP worden met name veteranen en relaties van 
veteranen uitgenodigd te solliciteren. 

 
Dus: ben je veteraan of heb je affiniteit met veteranen, ben je bekend met de 

Defensieorganisatie, heb je een relevante opleiding op HBO niveau, beschik je over een 
goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, ben je een stevige 
persoonlijkheid met een enthousiasmerende uitstraling, ben je volledig ‘los’ op de 

Microsoft-programma’s, dan is deze job wellicht precies wat voor jou. 
 

Belangrijkste taken: 
 Je vormt het frontoffice: de gastvrouw/-heer van het Bureau VP, het eerste 

aanspreekpunt op algemene en administratieve vragen van veteranen en zo nodig 

vragen om nuldelijnsondersteuning; in voorkomend geval verwijs je door naar het 
backoffice, de nuldelijnsondersteuning of het Veteranenloket. 

 Je voert zelfstandig de administratie van het bureau, inclusief de archivering, je 
ondersteunt het bestuur, bereidt vergaderingen voor en beheert de verschillende 
agenda’s. 

 Je draagt zorg voor de logistiek van de verschillende vergaderingen (locaties, 
catering tot en met documenten) en je ondersteunt secretarieel de verschillende 

werkgroepen en projecten van het VP. 
 Je draagt bij aan de VP-ondersteuning aan de Nederlandse Veteranendag door het 

registreren en verwerken van de diverse aanmeldingen voor deelname en de 

daarbij behorende aanvragen voor kaarten en vervoersbewijzen. 
 Je ondersteunt de coördinator Nuldelijn binnen het bestuur VP op het gebied van 

de planning NOS en deelbegroting NOS, communicatieplan NOS, het beheer van 
het bestand nuldelijnshelpers VP in de Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv), 
het organiseren van trainingen, workshops en Regionale bijeenkomsten.  

 Je legt voor alle taken verantwoording af aan het Hoofd van het Bureau. 
 

Bekijk voor meer details de volledige vacature op www.veteranenplatform.nl. 
 
Ons aanbod: 

Het gaat om een ondersteunende functie van 28 uur per week. Je salaris wordt 
gebaseerd op de cao Welzijn/Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 9.  

 

http://www.veteranenplatform.nl/


Procedure: 

Graag ontvangen wij je sollicitatie vóór 1 augustus 2015. Je kunt je brief/e-mail 
sturen naar: Veteranen Platform 

t.a.v. Sjaak Severs 
Postbus 133 
3940 AC Doorn 

Of per mail naar: directeur@veteranenplatform.nl 
 

Als je –naast de informatie in deze advertentie en op de site- meer informatie of 
even rechtsreeks contact wilt, kun je contact opnemen met Sjaak Severs, per e-mail 
directeur@veteranenplatform.nl  of telefonisch op  0343-474141. 
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