Ben jij een ervaren professional die staat voor vernieuwen en verbinden? Ben jij
degene die een persoonsgerichte benadering in de zorg écht weet te realiseren?
Iemand die dat wat inwoners vragen van zorg en welzijn kan aanjagen? Word je
blij van interveniëren in complexe vraagstukken waar ‘oplossingen’ niet voor de
hand liggen? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Complexe maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking in zorg en sociaal domein.
Innovatieve impulsen zijn nodig. Raedelijn geeft samen met professionals, zorgpartners,
gemeenten, zorgverzekeraars en inwoners concreet invulling aan betekenisvolle
samenwerking tussen zorg, gezondheid en welzijn. Dat vraagt visie, innovatie en een
eigenzinnige aanpak. Voor deze integrale opgaves in de regio Midden-Nederland zoeken wij
een:

vernieuwer en verbinder
(senior adviseur)
Wat ga je doen?
Je begeleidt verander- en samenwerkingstrajecten, initieert nieuwe
samenwerkingsvormen/netwerken, innoveert en weet te verbinden, waarbij het perspectief
van de inwoner leidend is. Jij bent daarbij een waardevolle gesprekspartner voor
professionals, beleidsadviseurs en bestuurlijke stakeholders in de regio, en weet inzichten te
vertalen naar betekenisvolle trajecten. Je weet waar de relevante vraagstukken zich
voordoen en weet daarbij raedelijn te positioneren.
Wat heb je in huis?
Je hebt ervaring met en visie op een persoonsgerichte benadering binnen de zorg en het
sociaal domein. Je hebt ervaring met (gedrags)verandertrajecten met professionals en/of
inwoners en hebt een drive om strategische vernieuwing in de praktijk te realiseren.
Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van zorginnovatie, preventie en/of
gezonde leefstijl. Wat we daarnaast nog verwachten:









Je bent een stevige gesprekspartner (zowel op bestuurlijk als op praktijkniveau) met
gevoel voor de vragen van inwoners en de werkwijze van professionals.
Je kan mensen aan je binden, je hebt humor en kan goed relativeren
Je bent een goede waarnemer: een scherp oog voor verander- en strategische
processen is essentieel
Nieuwe verbindingen leggen, mogelijkheden zien en pionieren is aan jou besteed
Nieuwsgierigheid en leergierig zijn is jou niet vreemd
In plaats van pasklare oplossingen aandragen wil je graag het oplossingsvermogen
van de opdrachtgever vergroten
Je hebt een netwerk binnen het zorg -en welzijnsdomein
De acquisitie van verandertrajecten en opdrachten is bij jou in goede handen

Minimaal 10 jaar werkervaring is voor deze functie vereist. Net als een academische
opleiding en ervaring als adviseur, beleidsmedewerker of professional.

Wat bieden we?
We vragen veel, maar bieden ook heel wat bij raedelijn. Zoals gemotiveerde collega’s met
een grote passie voor het verbeteren van de zorg. De functie gaan we gezamenlijk vorm
geven. Wat we ook belangrijk vinden is een inspirerende, lerende werkomgeving met
doorgroeimogelijkheden en een marktconform salaris.
Enthousiast?
Mail jouw motivatie en cv vóór 17 mei naar info@raedelijn.nl
Meer informatie?

Over de organisatie: bekijk onze website (www.raedelijn.nl)

Over de functie: neem contact op met directeur Philippe Sprenger (06 55 36 47 20)
of via psprenger@raedelijn.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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