
 

Vernieuwend Projectadviseur   

Spectrum is een ondernemende adviesorganisatie in het sociale domein. Onze missie 
is: ‘écht voor iedereen’. Waarbij echt ook staat voor onze handelswijze: oprecht en 
betrouwbaar. Met betrokkenheid, met zorg voor elkaar en de omgeving. We richten 
ons op:  

➢ Leefbaarheid, Langer zelfstandig wonen & Sociale cohesie 
➢ Versterking Informele zorg en Formele zorg 
➢ Leefbaarheid in relatie tot (dreigende) leegstand maatschappelijke vastgoed en 
➢ Kantelingen in de samenleving  

Leefbaarheid is voor ons een belangrijk thema. We ondersteunen en stimuleren anders 
denken; we verbinden systemen en mensen en zijn dus voortdurend op zoek naar 
mogelijkheden en perspectieven vanuit de bedoeling. We helpen elkaar begrijpen en 
we benutten talenten en energie om samen tot een mooiere samenleving te komen. 
We bewegen mee met een wereld die in beweging is én we zorgen dat anderen gaan 
bewegen. We werken met ons hart en maken de wereld een stukje mooier. Voor 
iedereen.  

Projectadviseur: Kern van de functie  

Onder supervisie van een Consultant voer je als Projectadviseur uiteenlopende 
activiteiten uit met een strategisch, tactisch of operationeel karakter, als onderdeel van 
een complexe opdracht, en zet daarbij expertise van Spectrum en praktijkervaring in. 
Jouw werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit verslaglegging van complexe externe 
bijeenkomsten, het zelfstandig inhoudelijk organiseren van bijeenkomsten, het geven 
van trainingen/workshops en advies van eenvoudige tot meer complexe aard, het doen 
van interim opdrachten, het ondersteunen van collega’s bij acquisitiewerkzaamheden, 
in de uitvoering van projecten tot sparringpartner zijn in gesprekken met collega’s.  

Medewerkers werken grotendeels als een zelfsturend team samen. Het team is 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het binnenhalen, het uitvoeren van rendabele 
opdrachten en het verwerven van eigen inkomsten. Het team ressorteert onder de 
bestuurders en de Raad van Toezicht. Als Projectadviseur vervang je bij afwezigheid 
collega’s.  

Resultaatgebieden  

1. Commerciële verantwoordelijkheid en ondernemerschap  

Resultaat: eigen commerciële targets zijn behaald, consultants zijn optimaal 
ondersteund in het verwerven van opdrachten en kansen voor collega’s gecreëerd.  

• Is ondernemend in een concurrerende markt;  
• Onderhoudt contacten met bestaande en nieuwe klanten;  



  

 

• Signaleert kansen en ondersteunt de Consultant bij het werven van opdrachten 
bij (potentiële) klanten.  

• Werkt vraaggericht, vertaalt de vraag van de klant naar passende oplossingen 
en biedt proactief diensten aan die aan de wensen van de klant tegemoet 
komen.  

• Is klant- en marktgericht. Hanteert een externe focus, die het belang van de 
klant voorop stelt, waarbij belangen van andere ‘stakeholders’ niet uit het oog 
worden verloren, zodat de organisatie op de langere termijn winstgevend zal 
zijn.  

• Beseft dat financiële prestaties, marges en voldoende productiviteit prioriteit zijn 
en handelt daarnaar, draagt mede zorg voor de eigen workload;  

• Ondersteunt bij het opstellen van of stelt onderdelen van bondige business- en 
acquisitieplannen op, in samenwerking met collega’s.  

• Levert een bijdrage aan het opstellen van offertes of stelt zelfstandig minder 
complexe offertes op, maakt kostenprijsberekeningen en draagt zorg voor een 
competitieve prijsstelling.  

• Heeft een acquisitietarget van € 30.000,- excl. btw naar rato van het 
dienstverband in één jaar;  

• Gaat – verantwoorde – risico’s aan. Kan leven met onzekerheden van 
financiële of andere aard;  

• Is gedreven. Is optimistisch. Gaat ervoor alsof het een eigen bedrijf is;  
• Is gericht op het bedenken en succesvol neerzetten van nieuwe diensten en 

producten, weet ook snel te stoppen als iets niet lukt;  
• Heeft een commerciële inslag en weet van niets iets te maken. Creëert kansen 

voor zichzelf en collega’s.  

2. (Deel)projecten uitvoeren en evalueren  

Resultaat: (deel)projecten uitgevoerd, advies is uitgevoerd en geëvalueerd, waarbij de 
vooraf gedefinieerde resultaten geleverd zijn en de kwaliteit optimaal gewaarborgd is.  

• Is gesprekspartner van de Consultant, bereidt projectplannen voor en denkt 
actief mee;  

• Realiseert zelfstandig deelopdrachten binnen een complexe opdracht onder 
supervisie van een Consultant of zelfstandig opdrachten van eenvoudige tot 
complexe aard;  

• Zorgt voor de voortgang binnen het deelproject met betrekking tot tijd, budget 
en kwaliteit en communiceert dit met betrokkenen;  

• Voert evaluaties uit met de externe opdrachtgever, met het oog op 
(persoonlijke) verbetering.  

3. Werken in een zelfsturend team  

Resultaat: volwaardige bijdrage geleverd in het gezamenlijk proces en 
verantwoordelijkheid genomen voor het gezamenlijk resultaat.  

• Draagt bij aan de gezamenlijke aansturing en organisatie van processen;  
• Draagt mede zorg voor het financiële resultaat, de resultaten van de 

aangeboden diensten en de verbetering hiervan;  
• Verricht ondersteunende en faciliterende werkzaamheden op allerlei vlak voor  



  

 

collega’s, waaronder het verwerken van correspondentie en andere stukken.  

4. Marketing  

Resultaat: bijdragen aan een aanbod van dienstverlening dat aansluit op de markt.  

• Signaleert ontwikkelingen en kansen in de markt, vertaalt deze naar 
mogelijkheden voor de organisatie en geeft deze door aan collega’s,  

• Levert een bijdrage aan het opstellen van het marktbewerkingsplan met daarin 
concrete acties en planning;  

• Levert een bijdrage aan de uitvoering van concrete activiteiten uit het 
marktbewerkingsplan.  

5. Ontwikkelen  

Resultaat: producten en expertise geleverd en uitgedragen.  

• Signaleert ontwikkelingen en trends welke van invloed zijn op de 
dienstverlening van de organisatie en geeft dit door aan collega’s;  

• Levert een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de dienstverlening van de 
organisatie;  

• Ondersteunt in het ontwikkelen van producten en diensten in co-creatie met de 
klant;  

• Volgt actief maatschappelijke ontwikkelingen en -vraagstukken binnen het 
sociaal domein en deelt deze kennis;  

• Houdt recente vakliteratuur bij, deelt inzichten en kennis met andere experts en 
scherpt de eigen visie daar op aan;  

• Kan snel schakelen naar een andere rol of ander werk. Is flexibel inzetbaar op 
verschillende expertisegebieden. Wil leren door ook werk uit te voeren dat niet 
eigen voorkeur heeft. Is wendbaar;  

• Is gericht op kennisdeling.  

Kennis en ervaring  

▪  De Projectadviseur heeft tenminste twee jaar relevante ervaring;  

▪  Minimaal HBO werk- en denkniveau;  

▪  Commerciële slagkracht en daadkracht;  

▪  Is ondernemend in een concurrerende markt;  

▪  Bewezen acquisitievermogen in de markt en bij voorkeur ervaring in 

opdrachten in de markt;  

▪  Heeft bij voorkeur expertise en ervaring met co-creatie leefbaarheid;  

▪  Kennis van meerdere werkterreinen binnen het sociale domein en 

ontwikkelingen in  



  

 

beleid en maatschappij en zicht op kantelprocessen in de samenleving;  

▪  Kennis en vaardigheid in acquisitietechnieken;  

▪  Inzicht in de ontwikkelingen in het lokale, regionale en landelijke sociale beleid;  

▪  Heeft goede schrijfvaardigheden;  

▪  Is up-to-date in het nieuwe werken met behulp van social media, Prezi en 

andere vormen;  

▪  Is maatschappelijk betrokken.  

Competenties: accent op vernieuwend kunnen denken en handelen  

➢  Ondernemerschap  

➢  Advies- en communicatieve vaardigheden  

➢  Resultaatgerichtheid  

➢  Wendbaarheid  

➢  Creativiteit/innovatie  

➢  Verbindend samenwerken  

➢  Zelfsturend  

Interesse?  

Spectrum werkt in een setting van gezamenlijk ondernemerschap. Het werkgebied is 
voornamelijk provincie Gelderland. De functie is ingeschaald op schaal 8 van de CAO 
WMD, voor 32-36 uur per week.  

Spectrum werkt aan een diversiteit van projecten en heeft dan ook diversiteit nodig qua 
medewerkers. We willen verschillen benutten en nodigen mensen met een 
migrantenachtergrond en mensen met een beperking van harte uit om te solliciteren.  

Sollicitaties (korte motivatie en cv) kunnen gericht worden aan Werner Rutjes en 
gemaild worden aan: mensenwerk@spectrumelan.nl, uiterlijk vrijdag 5 april.  
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