
 

Vacature voor een Medior Adviseur bij Flever 

Opleidingsniveau: hbo+/wo 

Ervaring: > 5 jaar 

Uren: 28-32 uur   

 

Wie zoeken we? 

Je bent zowel intern als extern een verbindende persoonlijkheid die overtuigend voorop 

kan staan maar ook faciliterend kan zijn aan anderen in ontwikkelprocessen. De afgelopen 

jaren heb jij je ontwikkeld tot een stevige HR-adviseur of opleidingsadviseur in de sector 

zorg en welzijn of in het brede sociaal domein. Of wellicht heb je ervaring opgedaan als 

adviseur onderwijsontwikkeling binnen een MBO of HBO instelling. Je hebt in ieder geval 

gewerkt aan oplossingen om te voorzien in voldoende en goed gekwalificeerd personeel. 

De onmogelijkheden wist je te vertalen naar mogelijkheden maar de grenzen die je daarna 

in je organisatie tegen kwam wil je nu beslechten vanuit een nieuwe rol: als verbinder 

tussen organisaties om samen te werken aan oplossingen van de toekomst. Want je ziet 

dat organisaties samen moeten werken en dat een andere manier van organiseren (ook in 

de sector) nodig is.  

 

Je hebt in ieder geval een stevige kijk op de transformatie van de sector en de oplossingen 

voor het tekort aan personeel die daarin besloten liggen. En je vindt het een uitdaging om 

in een netwerk van organisaties te werken aan een gezamenlijke aanpak gericht op 

instroom, behoud en innovatie. Je bent gedreven om een bijdrage te leveren aan 

organiseerbare, betaalbare en toegankelijke zorg en welzijn voor de toekomst.  

 

Je ervaringen wil je benutten in een ander type functie om niet alleen verschil te maken 

voor je eigen organisatie maar voor de sector als geheel. Je hebt een hands-on mentaliteit 

en houd van samenwerken. We zoeken een medior-adviseur. Binnen onze organisatie zijn 

doorgroeimogelijkheden naar een senior rol. 

 

Wie zijn wij? 

Flever is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een Krachtige Samenleving en de 

arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn. Vanuit drie programma’s dragen we bij aan 

de transformatie van de sector: Arbeidsmarkt & Onderwijs, Positieve Gezondheid en 

Versterken van Inwoners. Dit doet Flever door kennis over het domein van zorg en welzijn 

in Flevoland te verzamelen en te delen. We verbinden organisaties en overheden op 

gezamenlijke vraagstukken. Én we helpen organisaties en overheden deze kennis in de 

praktijk te brengen en oplossingen te vinden.  

 

We zijn een partij die ongebonden maar verbindend opereert binnen Flevoland. Kennis 

haalt Flever uit verschillende bronnen. We brengen landelijke, provinciale en regionale 

trends en ontwikkelingen in kaart. Ook zijn we continu in gesprek met zorgaanbieders én 

zorgvragers in Flevoland om actuele informatie en inzichten op te halen. Hierdoor weten 

we wat er speelt als het gaat om zorg en welzijn in onze provincie. Als kennis- en 

netwerkpartner verbindt Flever organisaties en overheden die zich bezighouden met de 

zorg en ondersteuning in de provincie Flevoland. Op die manier kunnen wij met onze 



 

actuele kennis relevante thema’s op de (politieke) agenda zetten, nader beschouwen en 

uitdiepen om daarmee noodzakelijke veranderingen in gang te (helpen) zetten en 

verbeteringen te (helpen) realiseren. 

 

Wat ga je bij ons doen? 

• Je werkt wisselend als adviseur, projectleider, projectontwikkelaar of 

procesbegeleider binnen onze programma’s, de focus van het programma 

Arbeidsmarkt en Onderwijs staat daarin centraal; 

• Je werkt kennis gedreven en weet waar informatie te vinden is en zorgt dat je ‘bij’ 

blijft qua actuele ontwikkelingen bij de wetgever, in de regio en bij organisaties; 

• Je onderhoudt een netwerk van relevante stakeholders in de regio en signaleert 

van daaruit vraagstukken en behoeften en geeft zo richting aan het werk vanuit 

onze organisatie; 

• Je brengt stakeholders bij elkaar en kunt vanuit wisselende rollen (én petten) ook 

zorgen dat in deze netwerken concrete resultaten worden behaald. 

 

Onze ideale collega 

• Wil impact bereiken in de publieke sector 

• Komt uit Flevoland of kent Flevoland heel goed 

• Academisch werk- en denkniveau 

• > 5 jaar werkervaring binnen de sector zorg en welzijn 

• Heeft affiniteit met instroom en behoud maar ook met (sociale en digitale) 

innovatie en vernieuwing in de sector  

• Heeft kennis van en ervaring met projectmanagement 

• Kan snel en dynamisch schakelen tussen verschillende rollen om processen verder 

te brengen en/of doelen te realiseren 

• Heeft actuele kennis over ontwikkelingen in de sector zorg en welzijn en ervaring 

met kennis vraaggerichte advisering 

• Is bekend met HRM vraagstukken als employability en strategische 

personeelsplanning 

• Vindt het een uitdaging in een complexe multi-stakeholder omgeving concrete 

resultaten te boeken en heeft daarin een uitmuntend gevoel voor bestuurlijke 

verhoudingen 

• Heeft een flexibel werkethos en een ondernemende mentaliteit 

• Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie vaardigheden 

• Is een teamspeler pur sang, probeert samen met collega’s resultaten te bereiken 

• Weet wat vraaggericht werken in houd en kan deze vragen ook ophalen in het 

netwerk van Flever 

 

Ons aanbod 

Zoals je hebt kunnen lezen wordt er wel het een en ander verwacht van jou als adviseur, 

maar in ruil daarvoor krijg jij een functie met veel vrijheid in een dynamische 

werkomgeving. Zo krijg jij bijvoorbeeld alle ruimte om eigen ideeën, in samenspraak met 

anderen, te gaan ontwikkelen. 



 

We bieden je een jaarcontract aan, met de intentie dat daarna te verlengen voor 

onbepaalde tijd. 

 

Daar horen dan ook goede arbeidsvoorwaarden bij: 

• Een bruto maandsalaris tussen € 3.361 en €4.358 (schaal 9, het salaris is 

afhankelijk van je ervaring) obv een 36 urige-werkweek en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk; 

• Een individueel keuzebudget van 17,07% van je bruto salaris; 

• Een loopbaanbudget; 

• Wij stellen een telefoon en laptop beschikbaar; 

• Hybride werken en flexibele werktijden; 

• Toegang tot de e-learnings van GoodHabitz. Zo kun je je op ieder gewenst 

moment en op je eigen tempo verder ontwikkelen. 

 

Solliciteren 

Voordat de reactietermijn sluit bieden we je de mogelijkheid om informeel in gesprek te 

komen met de vacaturehouder Matthias Zomer (06 37 28 73 62). Zodat jij beter de 

afweging kunt maken of deze vacature bij je past. Liever meteen solliciteren? Dan 

ontvangen we graag jouw cv en brief uiterlijk 22 april 2022. De eerste ronde 

gesprekken staan gepland op 26 april 2022 of 28 april 2022, de tweede ronde op 9 

mei.  

 

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes en mogelijk een assessment. 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Mail dan direct je CV en Motivatie naar 

sollicitatie@flever.nl.  
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