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Vacature Strategisch Adviseur VanMontfoort 

 

 

VanMontfoort is een expertisebureau in het sociaal domein. Wij bieden advies, opleiding en 

onderzoek. Wij gaan voor echte verbetering van de werkpraktijk in de (jeugd)hulpverlening. Via 

onze zusterorganisatie De Thuisbasis Sociaal Werk bieden we ook jeugdhulp en  sociaal werk. De 

organisatie is opgericht in 1996, heeft ongeveer 30 medewerkers en is gevestigd in Woerden. 

 

Functieomschrijving:  

Wij zijn op zoek naar een Strategisch adviseur (24 tot 38 uur per week). 

In deze functie bevind je je afwisselend in de rol van beleidsadviseur, projectmanager of 

programmamanager.  

 

In alle opdrachten die je uitvoert, werk je nauw samen met collega’s en evengoed met 

uitvoeringsorganisaties en partners in stad en regio. Je komt met creatieve oplossingen voor 

complexe vraagstukken en daarbij houd je rekening met alle onderdelen van het sociaal domein. 

Je bent niet bang om potentiële nieuwe klanten te benaderen en gaat daarbij proactief en 

enthousiast te werk; je laat je niet gauw uit het veld slaan. Je hebt een kritische blik op wat echt 

bijdraagt aan versterking van het sociaal werk in het algemeen en de jeugdhulp in het bijzonder. 

Uit je netwerk haal je inspirerende ideeën en initiatieven die de kwaliteit en innovatie van 

Adviesbureau VanMontfoort ten goede komen. 

 

Concrete opdrachten tijdens het werk als strategisch adviseur: 

• Vertalen van signalen uit de markt naar nieuwe opdrachten (acquisitie) 

• Vragen van opdrachtgevers vertalen naar een realistisch projectplan (offerte) 

• Mede uitvoeren van opdrachten in het eigen expertisegebied 

• Vormen van een team per opdracht met collega's en eventueel ZZP'ers 

• Leiding geven aan het projectteam met het oog op een goed verloop van het project 

• Bewaken van de voortgang in de relatie met de opdrachtgever, het uitvoeren van de offerte,  

de besteding van het budget en de overeengekomen termijnen 

• Bijdragen aan productontwikkeling 

 

Opdrachtgevers zijn gemeenten en andere overheden, sociale wijkteams, Veilig Thuis, 

Gecertificeerde Instellingen, aanbieders van jeugdhulp, GGZ en zorg voor mensen met een  

verstandelijke beperking, maatschappelijke dienstverlening, politie en justitie. Onze opdrachten 

liggen op het snijvlak van organisatie, beleid en uitvoering. 
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Functie eisen: 

• Universitair werk- en denkniveau  

• Een sterk analytisch vermogen 

• Kennis van en affiniteit met het sociaal domein 

• Aantoonbaar relevant netwerk in de jeugdsector en/of lokale uitvoeringspraktijk(en). 

• Kunnen werken met de overheid (gemeenten) en met een gelaagde structuur bij de 

opdrachtgever 

• Een klantgerichte en zakelijke houding 

• Een doelgerichte en proactieve instelling 

 

Kandidaten hebben kennis van, en ervaring met ten minste één van de volgende onderwerpen: 

 

• Gemeenten: positionering en organisatievormen van wijkteams; realiseren doelen 

transformatie; ontwikkeling professionele inkoop (jeugd)zorg 

• Beschermingsketen (Veilig Thuis, Raad, Gecertificeerde Instelling): verdere ontwikkeling 

methodisch werken, verbeteren effectiviteit van de keten 

• Jeugdreclassering, gemeentelijk veiligheidsbeleid 

• Verbeteren ketensamenwerking in het sociale domein 

• Methode ontwikkeling en implementatie 

• Implementeren en borgen van permanent leren in de organisatie: voor organisaties in alle 

hierboven genoemde deelgebieden en breder in de publieke sector 

 

Wij bieden: 

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van tenminste 1 jaar met uitzicht op verlening 

• Een prettige werkomgeving en een team enthousiaste collega's 

• Mogelijkheden tot ontplooiing in een dynamische organisatie 

• De mogelijkheid tot thuiswerken 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden  

• Ingangsdatum: in overleg  

 

 

Informatie over de functie kan je inwinnen bij dhr. Sijko Wierenga (sw@vanmontfoort.nl   

M: 06 46338646). Sollicitaties kunnen gemaild worden naar: info@vanmontfoort.nl ter attentie van 

dhr. Sijko Wierenga. 
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