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Achtergrond informatie IMH Nederland
Infant Mental Health is een internationale visie gericht op zorg aan jonge kinderen, met
als doel om gezondheids - en ontwikkelingsproblemen op latere leeftijd te voorkomen.
IMH Nederland zet zich in om deze manier van denken en handelen te gebruiken om
de kwaliteit van zorg te verbeteren en om zorg efficiënter in te richten. Samenwerken,
regionaal ontwikkelen en elkaar kennen zijn daarbij onze uitgangspunten.

Het platform IMH Nederland is uniek, omdat het zorginhoud combineert met
technische innovatie en marketing. In 2020 is IMH Nederland landelijk uitgerold en
enorm gegroeid. Er wordt scholing ontwikkelt en verkocht. Een unieke formule van
regionale samenwerking is in de markt gezet, themagerichte werkgroepen met experts
zijn gestart en een (online) community is ontstaan.

Aan de slag als afstudeerder
De verschillende diensten die wij hebben, willen we in de 2e helft van 2021 omzetten
naar abonnementsvormen. Ook willen we ons platform in 2022 in alle regio’s in
Nederland uitgerold hebben en willen we regionale online kennisstructuren neerzetten.

Werkzaamheden:
- Beheer socials, social media strategie verbeteren en content creëren
- Website beheer en website-optimalisatie
- Affiliate marketing en abonnementsvormen uitrollen en promoten
- Online community landelijke bekendheid geven
- Meebouwen aan regionale online kennisstructuur

Wat vragen we:
- HBO-opleidingsrichting 3e jaars: marketing, media, informatie en/of communicatie
- Visie op online strategie, waarbij klantgerichtheid centraal staat
- Inventief, oplossingsgericht en vernieuwend denken
- Je hebt kennis hoe de platformeconomie zich de komende jaren gaat ontwikkelen
- Je werkt zelfstandigheid, bent flexibel en geeft feedback op ons handelen

Wat bieden we?
Een gave uitdaging bij een innovatieve nieuwkomer! We zijn een team van 8 personen,
met een grote kring zelfstandige professionals om ons heen, veel online volgers en
gedreven om dit platform in 2021-2022  nog groter te maken.

Lijkt het jou tof om de kennis vanuit je opleiding toe te passen in dit groeiende
platform, stuur dan een mailtje naar Zillah Holtkamp - zillah@imhnederland.nl


