
 
Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland die vanuit een maatschappelijke 
opdracht organisaties in zorg en welzijn adviseert en ondersteunt die werken aan waardegedreven zorg 
door het spoor van Triple Aim te volgen. Wij zijn een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) en 
maken deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk.   
  
Ben jij iemand die kansen ziet, mensen verbindt, groepen in beweging krijgt en heb jij ervaring in een 
adviserende rol in programma-/projectmanagement? Voel je je thuis in de non-profit sector? Ben je 
daarnaast gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten en ben je vasthoudend bij 
tegenslagen? Ben je goed in staat om het eigen werk, in afstemming met collega’s, te plannen en te 
organiseren? Dan zoeken wij jou! 

Adviseur regio Drenthe/Flevoland 
32-38 uur per week 

 
Wat worden jouw werkzaamheden? 
Je levert een bijdrage aan de samenwerking en samenhang binnen de eerste lijn, het sociaal domein en de 
specialistische zorg. Dat doe je door samenwerkingsprocessen te initiëren, te stimuleren en te 
(bege)leiden. Je voert zowel zelfstandig, als in teamverband projecten uit. Je hebt gevoel voor en inzicht in 
politiek-bestuurlijke processen. Je breidt graag je netwerk uit en signaleert (latente) vragen in met name 
de regio Flevoland en Drenthe. Daarnaast ondersteun je regio-overstijgende projecten op basis van jouw 
specifieke expertise.  
  
Wat vragen we van jou? 
Je bent hbo of academisch opgeleid, hebt ervaring als adviseur en hebt kennis met  
programma/projectmanagement op medior of senior niveau. Je bent op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg en welzijn. Je hebt gevoel voor en inzicht in processen en bent een 
stevige gesprekspartner. En verder: 
• Uitstekende communicatieve en samenwerkingsgerichte eigenschappen; 
• Enthousiast, volhardend, energiek, flexibel en resultaatgericht; 
• Positieve instelling; 
• Lef hebben; 
• Bereidheid tot het verrichten van werkzaamheden in de avonduren; 
• In bezit van eigen vervoer.  
  
Wat bieden wij? 
Wij bieden een inspirerende werkomgeving met interessante opdrachtgevers in het snel ontwikkelende 
zorglandschap. Meer informatie over ons vind je op www.proscoop.nl. De Als adviseur ben je vooral 
werkzaam in de regio Flevoland en Drenthe. Je krijgt van ons ruimte voor zelfstandigheid en het nemen 
van initiatieven. De functie is momenteel ingeschaald, afhankelijk van kennis en ervaring, in schaal 11 van 
de CAO huisartsenzorg. Het dienstverband is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met 
mogelijkheden voor verlenging.  
  
Informatie: 
Informatie over de functie kun je inwinnen bij Janet Huizer- Siebes, manager bedrijfsvoering, innovatie en 
kwaliteit, op nummer 06-13599937. Heb je interesse in deze functie, stuur dan je motivatie en cv vóór 7 
september 2020 naar hrm@proscoop.nl (o.v.v. vacature adviseur). eerste gespreksronde vindt plaats op 
maandag 14 september 2020 en de tweede op woensdag 23 september 2020 op ons kantoor in Zwolle.  
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld, bij gelijke geschiktheid heeft intern de voorkeur.  


