


Zin in een nieuwe uitdaging? 

Kom onze redactie versterken! 
Als redactielid ben je medeverantwoordelijk voor het meedenken, schrijven en 
publiceren van artikelen voor ons online magazine en de maandelijkse nieuwsbrief 
Denkraam-Extra. Je doet dit samen met een redactie die uit zo’n tien redactieleden 
bestaat, en wordt aangestuurd door een meewerkend hoofdredacteur. 

Wat bieden we? 

• Een leuke en uitdagende functie in een 
gezellig team van vrijwilligers. 

• Ondersteuning en begeleiding. 
• Reiskostenvergoeding. 
• Het gevoel, dat je een positieve bijdrage 

levert aan de maatschappij. 

Wat vragen we? 

• Aanwezigheid tijdens de wekelijkse 
redactievergadering op 
woensdagochtend. 

• Redactionele bijdragen leveren door op de eerste plaats het schrijven van 
artikelen, door het houden van interviews, het maken van foto’s/ illustraties, 
etc. (passend bij de kwaliteiten van het nieuwe redactielid). 

• Een actieve en collegiale houding. 

• Ervaring en/of betrokkenheid rond de gebieden GGZ, maatschappelijke opvang 
en verslavingszorg. 

We zijn in het bijzonder op zoek naar: 
• Mensen die kennis hebben van Wordpress/programmeren in PHP en het schrijven 

van CSS codes. 

• Mensen die ervaringskennis hebben betreffende verslaving/verslavingszorg. 

• Jongeren die ervaringskennis hebben van de jongerencultuur in relatie tot 
maatschappelijke opvang, GGZ, en verslavingszorg. 

• Mensen die goed overweg kunnen met sociale media als Instagram e.d.  



Over Denkraam Actueel 
Denkraam Actueel is een interactief online magazine ‘voor en door cliënten en 
betrokkenen’,  dat wordt uitgegeven door Zorgbelang Zuid-Holland afdeling 
Basisberaad. Denkraam richt zich met name op cliënten van de geestelijke 
gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, en/of de kring 
daaromheen van partners, familie, vrienden, hulpverleners en/of andere 
belangstellenden. Denkraam bestaat sinds 2002: eerst als papieren tijdschrift, nu als 
online magazine. 

 

Bij Denkraam Actueel staat het 
cliëntenperspectief centraal. De schrijvers, 
fotografen en correspondenten zijn bijna 
allemaal zelf ervaringsdeskundig, waarvan er 
een aantal schrijven over hun eigen ervaringen 
met de hulpverlening. De meeste aandacht gaat 
uit naar actuele thema’s, via ervaringsverhalen, 
nieuwsberichten, achtergrondartikelen en 
opiniestukken. 
Ook aankondigingen van interessante 
bijeenkomsten en sociale wetgeving komen aan 
bod. Dit alles afgewisseld met wat meer 
luchtige en culturele bijdragen als gedichten, 
boek- en filmrecensies, recepten, foto’s en 
artikelen over de natuur. Lezers kunnen 
inhoudelijk reageren op onze artikelen en deze beoordelen. 

Een  bijzondere en laagdrempelige werkervaringplek 
Leren van elkaar en zelfstandig te werken, is bij Denkraam een belangrijke basis. Van 
nature is er binnen de redactie een roulatie van mensen die naar verloop van tijd 
doorstromen naar betaald werk, of (tijdelijk) stoppen met het redactiewerk door een 
terugval. Juist dit maakt Denkraam een bijzonder laagdrempelige werkervaringplek, 
waarbij er met ieders mogelijkheden en beperkingen rekening wordt gehouden. De 
taken van een redactielid nemen ongeveer vijf uur per week in beslag, waardoor deze 
goed te combineren zijn met ander vrijwilligerswerk of een eventuele behandeling. 

http://www.zorgbelang-zuid-holland.nl/


Denkraam wordt uitgegeven door  

de afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland 

Batavierenstraat 15 

3014 JH Rotterdam 

T 010 466 5962 
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