
Elaa zoekt een

SENIOR ADVISEUR
32-38 uur per week

Ben jij een ervaren professional met een strategische blik 
en oog voor toekomstige ontwikkelingen? Kun jij Positieve 
Gezondheid implementeren in het medisch en sociaal domein? Heb 
jij veranderkundige ervaring in het inrichten en leiden van complexe pro-
gramma’s en/of begeleiden van netwerken? En ben je niet bang voor een uitdaging?   
Lees dan snel verder!

Wie ben jij
Je bent een energieke aanpakker met een pragmatische werkhouding. Je bent proactief, 
werkt resultaatgericht en beschikt over een grote mate van zelfstandigheid. Vanwege jouw 
senioriteit draag je bij aan de verdere ontwikkeling van het team, zoals coachen van collega’s. 
Daarnaast neem je coördinerende taken op je. Je bent stressbestendig en houdt het hoofd 
koel. Je staat voor waar je in gelooft en je weet mensen op een organische manier mee te 
laten bewegen. Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch inzicht en operationele uitvoering, 
waar ons team van projectmedewerkers je in bijstaat.

Wat ga je doen
Je begeleidt projecten en programma’s die gericht 
zijn op het verder ontwikkelen van samenwerking  
tussen de verschillende domeinen en over de  
domeinen heen. Zoals eerstelijnszorgprofessionals, 
welzijnsorganisaties en ziekenhuizen. Je levert advies 

op het gebied van strategie, missie/visie, innovatie, sa-
menwerkingsvormen en haalbaarheid. Je ziet nieuwe ontwik-

kelingen op strategisch niveau, herkent signalen van verbeteringen 
op inhoud of efficiency en vertaalt die naar nieuwe projecten en program-

ma’s. Hierbij heb je aandacht voor zorgprofessionals, bestuurders en inwoners. 
Door de dynamiek in de zorg is je werk afwisselend en uitdagend. 

Over Elaa
Elaa is de ROS (regionale ondersteuningsstructuur) 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 organisaties te begeleiden bij het 
organiseren van optimale zorg en welzijn. Elaa adviseert en versterkt de eerstelijnszorg, 
treedt op als onafhankelijke regionale partner en stimuleert innovatie. We enthousiasmeren 
en begeleiden mensen en organisaties om zich in te zetten voor een gezondere samenleving, 
een betere (ervaren) gezondheidszorg en zorg die ook in de toekomst betaalbaar blijft. 

Taken
• Ontwikkelen van plannen van aanpak op basis van regionale data met heldere strategie  

en meetbare resultaten, inclusief begroting.
• Opzetten en begeleiden van complexe programma’s met verschillende projecten en  

werkgroepen met meerdere stakeholders.
• Stakeholdersmanagement op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau.
• Acquireren van nieuwe programma’s en projecten.
• Borgen van behaalde resultaten.
• Evalueren van de projecten in samenspraak met de betrokken partijen.

Aanbod en sollicitatieprocedure
We bieden een tijdelijk contract voor 32-38 uur per week met uitzicht op een vast dienstver-
band met een marktconform salaris. Je krijgt goede werkbegeleiding, interne opleiding en 
alle faciliteiten om zowel op ons kantoor in Amsterdam-Centrum als thuis te werken. 

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie en cv naar personeel@elaa.nl voor  
19 september 2022. Heb je vragen over de functie of sollicitatieprocedure?  
Bel of mail met Stefan Wigger via 06-283 77 699 of s.wigger@elaa.nl. Wil je 
meer weten over wat we doen en wie wij zijn? Kijk dan op elaa.nl. 

Jij bent
•	organisatiesensitief 
•	strategische denker
•	krachtige verbinder 

Jij kunt
•	goed luisteren, doorvragen, samenvatten
•	complexe programma’s leiden
•	projectmatig werken

Jij hebt
•	veranderkundige ervaring
•	± 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
•	academisch werk- en denkniveau
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