
 

Vacature redacteur Marechaussee Contact 
 
Een van onze redacteuren heeft zijn redactionele activiteiten voor Marechaussee Contact 
beëindigd. Daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega die een klein deel van 
zijn/haar vrije tijd wil gaan vullen met redactionele werkzaamheden voor Marechaussee Contact.  
 
Het redactieteam bestaat op dit moment uit vijf enthousiaste vrijwilligers – drie 
redacteuren, een coördinator/eindredacteur en een eindredacteur – waarvan 
vier met een KMar- en KL-achtergrond en een met een redactionele achtergrond. 
 
Als redacteur van Marechaussee Contact  ben je niet aan één rubriek gebonden 
maar de focus zal liggen op de rubrieken ‘Beroeps’ en ‘Uitgelicht’. In de rubriek 
Beroeps vertellen (oud-)marechaussees over hun carrière bij de KMar, hoe die is 
verlopen en hoe het hen daarna is vergaan. In de rubriek Uitgelicht worden 
onderwerpen die de huidige KMar-organisatie betreffen voor het voetlicht 
gebracht. Je draagt  – zo nodig in overleg met het team – onderwerpen aan voor 
deze rubrieken en legt contact met eventueel te interviewen (oud-
)marechaussees. Alle conceptartikelen die door de redacteuren worden 
aangeleverd, worden door de eindredactie gecontroleerd op tekst en met 
opmaakinstructies gereed gemaakt voor de vormgever. 
 

De voorkeur gaat uit naar een collega die nog niet zo lang geleden de actieve 
dienst heeft verlaten en grote affiniteit heeft met de KMar van nu en de jonge 
geschiedenis. 
 
Wil jij ons team komen versterken en beschik je over: 

 een brede interesse in het heden en verleden van de KMar 

 een netwerk binnen de huidige KMar-organisatie 

 een goede beheersing van de Nederlandse taal 

 goede communicatieve en digitale vaardigheden 

 de competentie om met een strakke tweemaandelijkse planning te werken 

 de bereidheid om zes keer per jaar een redactievergadering bij te wonen en 
daarvan bij toerbeurt verslag te doen? 

Dan zien we jou graag als nieuwe collega komen! 
 
Afhankelijk van het enthousiasme van de nieuwe redacteur vraagt de functie een 
tijdbeslag van ongeveer 20 uur per maand aan redactiewerkzaamheden. Als 
redacteur ontvang je een kleine maandelijkse financiële tegemoetkoming. De 
reiskosten worden vergoed conform de reiskostenvergoeding van het Rijk.  
 
Vind je het leuk om artikelen te schrijven en is deze vacature je ‘op het lijf 
geschreven’? 
Twijfel niet en stuur een e-mail naar: redactie@marechausseecontact.nl. Dan 
maken we een afspraak om kennis met elkaar te maken en praten we verder.  
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