
 

 

 
 
Radiomakers (m/v) gezocht 
 
 
Voor een nieuw op te richten landelijk radiostation voor 
veteranen zijn wij op zoek naar meerdere radiomakers voor 
diverse functies: 2 redacteuren/co-presentatoren en 1 
technicus. 
 
 
 
 

 
Het gaat om vrijwilligersfuncties. Je komt te werken in een klein, hecht team dat de wekelijkse 
radio-uitzendingen voorbereidt en uitzendt: je denkt als redacteur mee over onderwerpen en 
gasten, bereidt interviews voor, monteert korte radiofragmenten, zorgt dat de uitzending zelf 
op rolletjes loopt en presenteert in het geval van de presentator het programma. Ook maak je 
presentatieteksten en nieuwsberichten voor de website en onze andere social media-kanalen. 
Naast deze redactionele functies zoeken we ook een uitzendtechnicus. 
 
Ervaring met het maken van (visual) radio of andere media is geen vereiste, maar wel een 
pré. Enthousiasme en aantoonbare affiniteit met Nederlandse veteranen (inclusief politie en 
andere geüniformeerden) zijn des te belangrijker.  
 
 
Over veteranenradio 
Het is onze missie radioprogramma’s uit te zenden voor Nederlandse veteranen, hun familie en 
andere geüniformeerden die deelnemen of hebben deelgenomen aan internationale 
vredesoperaties met als doel de onderlinge verbondenheid te versterken en de 
maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te vergroten.  
 
Dit doen we door toegankelijke en laagdrempelige radioprogramma’s te maken voor veteranen 
en hun achterban die wereldwijd te beluisteren zijn via streaming audio, visual radio, podcasts 
en andere mediakanalen. Live en on demand. Naast informatieve programma’s, biedt 
veteranenradio ruimte voor amusement en verstrooiing. Respect, trots en eer staan altijd hoog 
in het vaandel.  
 
Veteranenradio is een onafhankelijke organisatie die open staat voor samenwerking 
met veteranen, veteranenorganisaties en andere partijen. Anders dan landelijke en regionale 
media zorgen wij voor continuïteit in de aandacht voor veteranen en hun naasten. Wij 
begrijpen de leefwereld, interesses en behoeftes van de veteraan.  
 
 
Algemene kwalificaties 
- Je bent bereid om je naar verwachting 4 tot 8 uur per week in te zetten voor 

veteranenradio. 
- Je bent veteraan of hebt aantoonbare affiniteit met de veteranenwereld. 
- Journalistieke ervaring is een pre, bij aanvang krijg je een stoomcursus radiomaken door 

een aantal ervaren radiomakers. 
- Je hebt een netwerk in de veteranenwereld of bent bereid dit op te bouwen.  
 
 
  



 

 

FUNCTIEKWALIFICATIES 
 
Redacteuren/co-presentatoren: 
Je gaat presentatieteksten en berichten voor website en social media schrijven over alles wat 
veteranen en hun achterban belangrijk vinden. Bij gebleken geschiktheid kun je als co-
presentator ingezet worden.  
 
Wat heb je daarvoor je nodig?  
- Je bent veteraan of hebt aantoonbare affiniteit met veteranen. 
- Schrijven is je passie.  
- Je bent nieuwsgierig. 
- Je bent niet bang om mensen op te bellen en intel te verzamelen.  
- Je hebt een goed netwerk binnen de veteranenwereld. 
- Ervaring met journalistieke werkzaamheden is een pré. 
 
  
Technicus:   
Je zorgt ervoor dat de radio-uitzendingen technisch vlekkeloos verlopen en fantastisch klinken.  
 
Wat heb je daarvoor je nodig?  
- Je bent veteraan of hebt aantoonbare affiniteit met veteranen. 
- Je vindt het leuk om met geluid en techniek bezig te zijn. 
- Je kunt werken onder tijdsdruk en bent stressbestendig. 
- Je weet wat een mengpaneel is en hoe dat ongeveer werkt. 
- Je beschikt over kennis om uitzendingen via internet uit te zenden. 
 
 
Overige informatie 
- Het is een zender in oprichting. Er liggen veel kansen en er is veel ruimte voor creativiteit en 

eigen initiatief.  
- In het eerste jaar zendt veteranenradio 1x per week uit op vrijdag 
- Je woont de wekelijkse redactievergadering en uitzending, in principe op vrijdag bij.  
- Er zijn geregeld live uitzendingen vanaf evenementen als Veteranendag.  
- Er is een reiskosten en onkostenregeling.  
 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je bellen of mailen met 
Jan-Willem Waitz, veteranenradio.nl@gmail.com, +31 6 55 30 81 25 . 
 
Sollicitatie met motivatiebrief en CV kunnen tot en met 31 maart a.s. verstuurd worden naar 
veteranenradio.nl@gmail.com. 
 
We hebben het voornemen deze werving voor 1 mei a.s. afgerond te hebben en daarna zo 
spoedig mogelijk met het kersverse team van start te gaan.  
 
 
Veteranenradio wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van vfonds. 


