
 
 
Prisma is een vereniging van een groot aantal christelijke ontwikkelingsorganisaties, zoals 
o.a. ZOA, Woord en Daad, Dorcas, TEAR, GZB. Deze organisaties zijn actief op het terrein 
van ontwikkelingssamenwerking en diaconaat wereldwijd. Het doel is om door onderlinge 
samenwerking de strijd tegen armoede in de wereld te kunnen versterken. Prisma werkt 
samen met de lidorganisaties aan het realiseren van programma’s en aan bezinning, 
beleidsbeïnvloeding, ontmoeting en overleg. Prisma vertegenwoordigt de leden bij andere 
organisaties in het werkveld, bij politieke partijen en overheidsinstanties. 
 
Vanwege het vertrek van onze huidige medewerkster, zoeken we een 
 

Coördinator beleidsbeïnvloeding/lobbyist (0,65 fte) 
 

Jouw werk 
In afstemming met de directeur en in samenwerking met lid organisaties initieer, coördineer 
en voer je alle activiteiten van Prisma uit op het gebied van beleidsbeïnvloeding. Je begeleid 
een Junior Adviseur Lobby en Beleid. 
 
De werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

▪ Identificeren van actuele lobbythema’s en inschatten of Prisma op zinvolle wijze 
betrokken kan zijn bij de beleidsbeïnvloeding op die thema’s 

▪ Onderhouden en uitbreiden van een adequaat netwerk voor beleidsbeïnvloeding 
▪ Uitvoeren van concrete activiteiten voor beleidsbeïnvloeding in Nederland en waar nodig 

internationaal; onder meer schrijven van opiniërende artikelen, organiseren van events, 
het voeren van lobbygesprekken, Prisma haar belangen vertegenwoordigen in 
bijeenkomsten, netwerken etc. 

▪ Lobbystrategie ontwikkelen voor leden 
▪ Actief participeren in netwerken en werkgroepen waar Prisma lid van is 
▪ Initiëren en zo nodig uitvoeren van dossierstudies die relevant zijn met het oog op 

beleidsbeïnvloeding 
 
Jouw profiel 
Graag komt Prisma in contact met een kandidaat die 

▪ Een relevante academische opleiding heeft en minimaal 5 jaar werkervaring. 
▪ Goede communicatieve eigenschappen heeft en een goede netwerker is 

▪ Inzicht heeft in de problematiek van ontwikkelingslanden, met een toespitsing op de 
thema´s en programma´s van Prisma en de lidorganisaties (met name belang van religie 
voor duurzame ontwikkeling, inclusieve ontwikkeling, political space for CSO’s) 

▪ Bij voorkeur ervaring heeft in/affiniteit met politieke processen en een relevant politiek 
netwerk heeft 

▪ Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid heeft  
▪ In staat is verschillende belangen te wegen, en daarin het belang van Prisma 

voldoende tot uiting kan laten komen;  
▪ Actief (belijdend) lid is van een van de kerken die passen bij de achterban van Prisma  

 
Jouw reactie 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met onze directeur, de heer 
Haaije Feenstra op 06 46 44 11 44. Voor inhoudelijke informatie over de vacature kun je 
vanaf 7 mei contact opnemen met Joanne van der Schee op 06 16 49 54 65. Als je 
belangstelling hebt voor deze uitdagende en afwisselende functie, dan ontvangen we je 
sollicitatiebrief met cv graag vóór 15 mei 2019 op info@prismaweb.org. Salariëring volgens 
schaal 10 van de ambtenarensalarisschalen afhankelijk van opleiding en ervaring. De 
sollicitatiegesprekken zullen zo mogelijk plaatsvinden in de 1e week van juni 2019. 

mailto:info@prismaweb.org

