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Kamp Amersfoort is een voormalig concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog en thans een 

bezoekerscentrum voor oud-gevangenen, nabestaanden, scholieren en andere geïnteresseerden.  

Kamp Amersfoort heeft ten doel een blijvende bijdrage te leveren aan het informeren over, 

reflecteren op, en faciliteren van het gesprek over universele waarden als vrijheid, recht en 

democratie.  

Gebruik makend van (het narratief van) de locatie waar deze waarden in de periode van 1941 tot 

1945 flagrant werden geschonden, presenteert Kamp Amersfoort een indringende boodschap met 

betrekking tot menselijk gedrag en de mogelijkheid van eigen keuzes daarin.  

Kamp Amersfoort houdt de herinnering aan WOII vast door de verhaallijnen onder te brengen in een 

nieuw museum dat momenteel in aanbouw is. Er komt een vaste tentoonstelling, plaats voor 

wisseltentoonstellingen en een reflectieprogramma. Kamp Amersfoort organiseert jaarlijks 

verschillende herdenkingen; de grootste is de overdracht van het kamp aan het Rode Kruis op 19 

april 1945. 

De geschiedenis van Kamp Amersfoort wordt voortdurend aangevuld door informatie van 

nabestaanden en conclusies uit relevant onderzoek. 

Kamp Amersfoort werkt met 5 FTE aan betaalde medewerkers en met ongeveer 125 vrijwilligers. 

 

Door het vertrek van de huidige communicatieadviseur en coördinator onderzoek, is er plaats voor 

een: 

Medewerker communicatie en onderzoek m/v 

24 uur per week 

Van de medewerker wordt het volgende gevraagd: 

 Een relevante opleiding op minimaal HBO niveau. 

 Aantoonbare ervaring in het schrijven van persberichten. 

 Landelijke perscontacten. 

 Ervaring en kundigheid in het omgaan met social media; plaatsen van berichten, de 

buitenwereld op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij Kamp Amersfoort. 

 Ontwikkelen en uitzetten van communicatiebeleid. 

 Ervaring met (journalistiek) onderzoek. 

 Het kunnen lezen en beoordelen van onderzoeken. 

 Ervaring in het werken met vrijwilligers. Coördineren van een groep vrijwilligers die 

onderzoek doet. 

 Samenwerken in een team. 

De CAO Welzijn is van toepassing. Kandidaten wordt gevraagd te reageren door vóór 21 november 

een mail te sturen met als bijlagen een CV en een korte, doch heldere motivatiebrief naar: 

willemien@kampamersfoort.nl. Selectiegesprekken vinden eind november/begin december plaats. 

Eventuele verdere informatie kan gevraagd worden bij Willemien Meershoek (directeur) 06-

53943235. 
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