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Profiel senior organisatieadviseur / partner 
 

 

Bureau 

Dev organisatieadviseurs is een adviesbureau met ervaren en hoog gekwalificeerde  

organisatieadviseurs en is in 1990 opgericht. Het werkterrein is de zorgsector in brede zin.  

 

Met onze kennis en ervaring ondersteunen wij bestuurders, managers en professionals in de 

zorg bij complexe vraagstukken die zij tegenkomen. Wij adviseren en coachen vanuit bewezen 

vakmanschap op organisatie-, bestuurs-, en veranderkundig gebied, gecombineerd met 

bedrijfskundige en sociaalpsychologische expertise. 

 

Wij worden door onze klanten gevraagd voor complexe vraagstukken die zich kenmerken door 

een dynamiek van verschillende belangen en actoren. Tevens vervullen wij een rol in de 

professionalisering van toezicht, bestuur en management in de zorg in de vorm van advies, 

coaching en begeleide intervisie.  

 

Ons bureau telt momenteel zeven partners. De huidige dynamiek in de zorgsector biedt 

kansen om onze dienstverlening verder uit te breiden. Wij willen ons bureau verbreden en 

versterken door het aantrekken van een ervaren senior organisatieadviseur. De bedoeling is 

dat deze (op termijn) toetreedt als partner. 

 

 

Profiel  

U oefent het vak van organisatieadviseur met plezier en vakmanschap uit en heeft in de 

afgelopen jaren een goed netwerk en imago opgebouwd in de zorg.  

Uw deskundigheid ligt op meerdere themagebieden van dev. Zodoende bent u in staat op 

basis van uw kennis en ervaring kwaliteit toe te voegen aan het team van dev. 

 

U overziet de complexiteit van het systeem (de stakeholders en hun samenhang) en u bent in 

staat om een brug te slaan tussen visie en praktijk. In de uitvoering kunt  u schakelen tussen de 

rol van inhoudelijke adviseur, procesbegeleider, programma-/projectmanager of coach.  

 

U voelt zich prettig in een ondernemingsvorm, waarbij adviseurs samen het bureau runnen, 

diensten ontwikkelen, samen verantwoordelijk zijn en het ondernemersrisico dragen. 

 

U heeft een uitgebreid en relevant netwerk, dat vertrouwen geeft in een goed gevulde 

adviesportefeuille.  

 

 

Resultaatgebieden 

 Zorgvuldig en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van adviesopdrachten met een door de 

opdrachtgever (h)erkend resultaat. 

 Verwerven van opdrachten in de zorgmarkt op het gebied van de themagebieden en 

eventueel hieraan nieuwe toevoegen. 

 Anticiperen op transities in de zorgmarkten en bijdragen aan kennisuitwisseling en 

conceptontwikkeling. 

mailto:bureau@damhuiselshoutverschure.nl


 

 

 

  P A G I N A  2  

 

 Participeren in een groot netwerk en behartigen van de belangen van dev in contacten 

met diverse stakeholders waaronder zorgorganisaties, koepelorganisaties, verenigingen en 

kennisinstituten.  

 Uitdragen van de eigen visie als onderdeel van de visie van dev in publicaties of door 

deelname aan congressen et cetera. 

 Inhoud geven aan de ambitie van het bureau om de positie in de zorgmarkt verder uit te 

breiden. 

 

Functie-eisen  

 Academisch niveau, analytisch en conceptueel vermogen, aansprekende trackrecord wat 

betreft opdrachten, ruime ervaring en een goede reputatie als senior organisatieadviseur 

in de zorgsector. 

 In staat om zelfstandig opdrachten te verwerven in een concurrerende marktomgeving. 

 Kennis van en ervaring in de zorgmarkt, zoals het overheidsbeleid, transities in de zorg en 

ontwikkelingen in care, cure en sociale domein, en kennis van relevante wet- en 

regelgeving. 

 Toonaangevende kennis van het intern functioneren van zorgorganisaties en van 

ontwikkelingen in organiseren en besturen.  

 Is vaardig in het begeleiden van strategische, bestuurlijke en samenwerkingsprocessen; 

kan leiding geven aan veranderingsprocessen en beschikt over een breed 

interventierepertoire.  

 Kan overzicht en inzicht brengen en heeft overwicht in complexe situaties. 

 Verstaat de kunst te communiceren op alle niveaus, heeft een goed ontwikkeld gevoel 

voor mensen en hun individuele belangen en drijfveren. 

 Beschikt over een goed netwerk in de zorg en is bereid en in staat deze open te stellen 

voor dev. 

 

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken 

 Innemende persoonlijkheid, inspirerend, collegiaal, gericht op samenwerken, verbinder. 

 Ontwikkelaar, procesbegeleider, resultaatgerichte doener, kan visie in praktijk vormgeven 

en krijgt mensen in beweging. 

 Draagt visie uit, overziet de grote lijnen, kan ook inzoomen op details. 

 Hecht veel waarde aan zelfreflectie en aan collegiale intervisie. 

 Is collegiaal, een prettige teamplayer met humor. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Het inkomen is in overeenstemming met de zwaarte van het vak en afhankelijk van de 

gerealiseerde omzet van het bureau en van de individuele adviseur.  

 

 


