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Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland die vanuit een maatschappelijke opdracht  
organisaties in zorg en welzijn adviseert en ondersteunt het werken aan gezondheid en 
waardegedreven zorg.  Wij zijn een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) en maken deel uit van 
een landelijk dekkend ROS-netwerk.  
 
Ben jij goed in het verwerken van informatie en kan jij deze data zowel mondeling als schriftelijk goed 
omzetten in dé informatie die onze collega’s en klanten nodig hebben? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wegens uitbreiding zoeken wij voor team Drenthe Flevoland een: 
 

Junior adviseur met ervaring in onderzoek en analyse  
24 uur per week 

 
Wat worden jouw werkzaamheden? 
Als junior adviseur ondersteun jij de ervaren adviseurs. Je levert een bijdrage aan de samenwerking en 
samenhang binnen de eerste lijn. Bovendien werk je mee aan de verbinding tussen de eerstelijnszorg, 
het sociaal domein en de specialistische zorg. Hierbij richt jij je bijvoorbeeld op het uitvoeren van 
wijkanalyses en het ondersteunen van projecten als Welzijn op Recept of integrale (ouderen)zorg. Je 
maakt onderdeel uit van een projectteam, waarbinnen  specifiek jouw expertise wordt gevraagd voor 
het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Door middel van data geef je 
opdrachtgevers inzicht in wat er speelt en adviseer je hen om te komen tot de juiste onderbouwde 
keuzes. Ook ben je betrokken bij het monitoren en evalueren van projecten en programma’s die 
worden uitgevoerd. Deze functie biedt jou de ideale manier om jezelf te ontwikkelen tot zelfstandig 
adviseur. 
 
Wat vragen we van jou? 
Je hebt een academische opleiding gevolgd of hbo opleiding (zoals gezondheidswetenschappen, 
bewegingswetenschappen, sociologie of een andere passende opleiding) met aantoonbare ervaring 
met het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Je bent iemand die kansen ziet, je verbindt mensen en 
krijgt groepen in beweging. Daarbij heb je oog voor ieders belangen. Je hebt ervaring met 
dataverzameling, methodologie en statistiek. Het duiden van vraagstukken vraagt dat je in staat bent 
om verschillende databronnen te integreren, waarbij het niet gaat om de exacte wetenschap, maar 
om de betekenis ervan voor de praktijk. 
 
En verder: 

• Goede communicatieve vaardigheden en samenwerkingsgerichte eigenschappen;  

• Enthousiast, energiek, flexibel en resultaat-georiënteerd; 

• Bereidheid tot het verrichten van werkzaamheden in de avonduren; 

• In bezit van eigen vervoer; 

• Kennis van en ervaring met de dynamiek in het veranderende zorglandschap; 

• Kennis van en ervaring met (praktijkgericht) onderzoek. 
 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een inspirerende werkomgeving, met interessante opdrachtgevers in het snel 
ontwikkelende zorglandschap. Je krijgt van ons ruimte voor zelfstandigheid en het nemen van 
initiatieven. De eindschaal van de functie is maximaal schaal 8 van de CAO huisartsenzorg. Het 
dienstverband is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheden voor verlenging. 
 

http://www.ros-netwerk.nl/


 

 
Informatie: 
Meer informatie over de functie kun je vanaf 4 januari inwinnen bij Janet Huizer- Siebes, manager 
bedrijfsvoering, innovatie en kwaliteit, 06-13599937 of bij Arie Jongejan, directeur-bestuurder, 06-
13603745. Heb je interesse in deze functie, stuur dan je motivatie en cv voor 7 januari naar Proscoop, 
e-mail: hrm@proscoop.nl (o.v.v. vacature junior adviseur).  Over Proscoop lees je op 
www.proscoop.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op 11 januari ( via Microsoftteams) en het 
tweede gesprek op 19 januari. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. 
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