
 

 
Elaa is op zoek naar een nieuwe collega! 

Senior adviseur / Programmamanager 
32-38 uur per week 

 
Om ons team te versterken is Elaa op zoek naar een  
senior adviseur/programmamanager met liefde voor de 
eerste lijn. Ben jij een ervaren professional met een  
strategische blik en oog voor toekomstige ontwikkelin-
gen? Heb jij ervaring met complexe vraagstukken 
waarin meerdere partijen over domeinen heen samen-
werken? En ben je niet bang je handen vuil te maken? 
Lees dan snel verder! 
 
Wie zijn wij 
Stichting ROS Elaa is dé partner voor zorg en welzijn in 
Amsterdam en Almere. Onze missie: Iedereen gezond en 
wel in Amsterdam en Almere. Hier werken wij aan door 
krachtige samenwerking te realiseren en mensen en orga-
nisaties te begeleiden bij het organiseren van optimale 
zorg en welzijn. 
 
Dit ben jij 
Je bent een energieke aanpakker met een pragmatische 
werkhouding. Je bent niet bang voor een uitdaging. Je 
bent proactief, werkt resultaatgericht en beschikt over 
een grote mate van zelfstandigheid. Je bent stressbesten-
dig en houdt het hoofd koel. Je staat voor waar je in ge-
looft en je weet mensen op een organische manier mee te 
laten bewegen. Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch 
inzicht en operationele uitvoering, waarbij je wordt bijge-
staan door ons team van projectondersteuners.  
 
Wat ga je doen 
Je begeleidt projecten en programma’s die gericht zijn op 
het verder ontwikkelen van samenwerking tussen diverse 
partijen zoals eerstelijnszorgprofessionals, welzijnsorgani-
saties en ziekenhuizen. Je levert advies op het gebied van 
strategie, missie/visie, innovatie, samenwerkingsvormen, 
bedrijfseconomische doorlichting en haalbaarheid. Daar-
naast initieer, ontwikkel en implementeer je specifieke 
programma’s. Je ziet nieuwe ontwikkelingen op strate-
gisch niveau, herkent signalen van verbeteringen op in-
houd of efficiency en vertaalt die naar projecten. Hiervoor 
moet je kunnen balanceren tussen de zorgprofessionals 
aan de ene kant en het bestuur aan de andere kant. Door 
de dynamiek in de zorg is je werk afwisselend en uitda-
gend. Tot de werkzaamheden behoren: 
• Ontwikkelen van plannen van aanpak op basis van regi-

onale data met heldere strategie en meetbare resulta-
ten, inclusief begroting. 

• Opzetten en begeleiden van complexe programma’s 
met verschillende projecten en werkgroepen met meer-
dere stakeholders. 

• Stakeholdersmanagement op bestuurlijk, tactisch en 
operationeel niveau. 

• Het borgen van behaalde resultaten. 
• Het evalueren van het project in samenspraak met de 

betrokken partijen. 
 
Competenties 
• Bestuurlijk en organisatiesensitief  
• Strategische denker 
• Netwerker pur sang en een krachtige verbinder 
• Analytisch 
 
Wat we vragen 
• Academisch werk- en denkniveau  
• Ervaring in het inrichten en leiden van complexe pro-

gramma’s en/of begeleiden van netwerken 
• Minimaal 5 jaar ervaring in programmamanagement of  

werkervaring binnen een soortgelijke functie 
• Bij voorkeur gewerkt bij een adviesbureau (in de zorg)  
 
Wat bieden wij 
• Een zelfstandige functie voor 32-38 uur per week 
• Een marktconform salaris 
• Samenwerking met een ambitieus team van zorgverbe-

teraars 
• Gelegenheid om je verder te kunnen ontwikkelen in je 

vakgebied 

• Alle faciliteiten om zowel thuis als op ons kantoor in het 

centrum van Amsterdam te werken 
 
Solliciteren 
Herken jij jezelf? Dan zien we graag jouw sollicitatie tege-
moet. Stuur je motivatiebrief met cv voor 10 juli naar  
personeel@elaa.nl.  
 
Meer weten 
Voor inhoudelijke vragen over de functie of sollicitatiepro-
cedure bel of mail met Anne-Marieke van der Veldt, be-
stuursadviseur: 06-24711129 of a.vanderveldt@elaa.nl.  
Wil je meer weten over onze organisatie, wat we doen of 
medewerkers, kijk dan op www.elaa.nl.

 


