
Ondernemende Projectleider/Adviseur Zorg en Sociaal
Domein (30-36 uur) met het accent op medezeggenschap 

Ben jij een ondernemende, resultaatgerichte adviseur met ervaring in
medezeggenschap in zorg en sociaal domein? Krijg jij energie van het adviseren
aan en ondersteunen van adviesraden en cliëntenraden? Heb je een (werk)netwerk
in Zuid-Holland? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor je! 

Zorgbelang Inclusief 
Team Participatiepartners 
adviseert gemeenten en
zorginstellingen over een meer
mensgerichte aanpak van zorg en
ondersteuning vanuit cliënt- en
burgerperspectief. Hiervoor zoeken
wij iemand met pit, een innovatief,
vooruitstrevend, ruimdenkend en
professioneel projectleider en
adviseur. 

Wat ga je doen?
Je acquireert, initieert, begeleidt en
implementeert projecten in zorg en
sociaal domein die vragen om een
andere manier van (samen)werken.
Jij onderscheidt je hierbij doordat je
het perspectief van de inwoner of
zorggebruiker inbrengt. Je adviseert
bestuurders en medewerkers
binnen deze verandertrajecten en
zet Zorgbelang Inclusief goed op de
kaart. Je weet welke complexe,
relevante vraagstukken er leven en
speelt hierop in. Je begeleidt
adviesraden in het sociaal domein
en cliëntenraden in verschillende
zorgsectoren.  

Welke kwaliteiten heb jij?
Je hebt een academische of een
HBO+ opleiding. Je hebt ruime
ervaring met marktgericht werken:
je werft (financiering van) projecten.
Je hebt een heldere visie op zorg en
sociaal domein en ervaring met het 

Ondernemerschap en
marktgericht werken; 
Acquisitievaardigheden; 
Stevige gesprekspartner op
bestuurlijk-, medewerkers- en
zorggebruikersniveau; 
Proactief en resultaatgericht; 
Samenwerkend; 
Oog voor strategische
processen; 
Verbindend (op verschillende
niveaus: tussen organisaties en
binnen organisaties van
patiënt/cliënt tot bestuurder,
van vrijwilliger tot professional); 
Voorloper, ontdekker,
innovator; 
Netwerker binnen zorg en
welzijn; 
Communicatief sterk
(mondeling en schriftelijk);  

aantrekken en begeleiden van
complexe verandertrajecten. Je
hebt kennis van de wetgeving op
het gebied van medezeggenschap
in zorg en sociaal domein. En
vertaalt met gemak
burgerperspectief naar adviezen.  
 
Jouw competenties en
vaardigheden: 

 
Je kunt omgaan met hectiek, een
veelheid aan projecten, je kunt
relativeren en je wilt je blik
verruimen.  
We zoeken bij voorkeur iemand
die woonachtig is en een netwerk
heeft in de regio Zuid Holland. 

Meer informatie en solliciteren
Als je meer informatie wil, kun je contact opnemen met Antoinette Meys
Antoinettemeys@zorgbelanginclusief.nl en tel: 06 53949471  Je sollicitatie kun je per e-mail verzenden aan
sollicitatie@zorgbelanginclusief.nl onder vermelding van ‘Projectleider/adviseur zorg en sociaal domein’.  

Wij bieden jou 
Een plek in een
informele, platte
organisatie zonder vaste
werktijden. Die zijn
namelijk afhankelijk van
je agenda. Je gaat deel
uitmaken van het Team
Participatiepartners,
waarin ruim 20 gedreven
en gemotiveerde
collega’s werken aan
medezeggenschap,
kwaliteit van zorg,
leefbaarheid en inclusie.
Je werkt vanaf huis, op
locatie, op kantoor in
Rotterdam (jouw
standplaats) of ons
hoofdkantoor 
in Arnhem.  
 
Je bent bereid te reizen.
Het salaris is
marktconform en
vastgesteld op maximaal
€ 4.358,- per maand bij
een volledig
dienstverband (36 uur
per week, schaal 9 van de
CAO Sociaal Werk,
afhankelijk van opleiding
en ervaring). 
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