Adviseur Zorg en Veiligheidsketen
Bureau HHM is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau met passie en een visie. Wij denken dat de zorg en
ondersteuning voor mensen die dit nodig hebben, altijd beter kan worden georganiseerd.
Wij onderzoeken, adviseren en begeleiden verandertrajecten en combineren hierbij wetenschappelijke kennis met
creativiteit. Hiermee helpen wij organisaties in de zorg en het sociaal domein met complexe vraagstukken. We maken
maatschappelijke problemen helder en inzichtelijk. Waarna we vernieuwende oplossingen ontwikkelen om de zorg en
ondersteuning te verbeteren.
We zoeken een adviseur die wil bijdragen aan de ontwikkelingen in de zorg- en veiligheidsketen. Een harde, leergierige
werker, die tempo kan maken en beschikt over een plezierige dosis ambitie. Iemand die het leuk vindt om naast te
onderzoeken en adviseren ook trainingen te geven aan professionals. Ben je geïnteresseerd in de zorg en het sociaal
domein en nieuwsgierig naar het advieswerk? Wil je werken op het snijvlak van zorgorganisaties, gemeenten en het rijk?
Kan je snel schakelen en houd je van afwisselende opdrachten? Heb je praktijkervaring, kennis van de zorg- en
veiligheidsketen en vind je het leuk om mee te denken over beleids- en inrichtingsvraagstukken? Ben je in staat om
acquisitiekansen te signaleren en lijkt het je een extra uitdaging om in een profitsector te werken? Dan zoeken wij jou!
Functieprofiel:
Als adviseur geef je mede vorm aan de ontwikkeling en
uitvoering van opdrachten bij overheden, gemeenten en
zorgpartijen. Je richt je onder andere op het verbinden van de
zorg- en veiligheidsketen. Hierbij gaat het om onderwerpen als:
•
Integrale samenwerking
•
Inrichtingsvraagstukken van de keten
•
Beleggen van verantwoordelijkheden en regievoering
•
Inrichting van een opschalingsmodel rondom complexe
casuïstiek
•
Het trainen van groepen professionals bij de Aanpak
Voorkoming Escalatie (AVE)
Wij bieden:
•
Een afwisselende baan met veel ruimte voor eigen
verantwoordelijkheid.
•
Een plezierige werkomgeving met veel ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden.
•
Een jaarcontract voor 32-40 uur per week met intentie om
dit na afloop van het jaar om te zetten in contract voor
onbepaalde tijd.

Kennis en ervaring:
•
Je bent academisch- of HBO-geschoold (met
academisch denk- en werkniveau) en je beschikt
over minimaal vier jaar werkervaring.
•
Je hebt zicht op actuele vraagstukken in het
sociaal domein en binnen de zorg en veiligheidsketen.
•
Je kent landelijke ontwikkelingen rondom de
inrichting van de jeugdbeschermingsketen, zoals
de positionering van de verschillende
organisaties daarbinnen.
•
Je hebt niet alleen interesse, maar ook affiniteit
in de aanpak en het voorkomen van huiselijk
geweld en complexe gezinssituaties.
•
Je hebt ervaring in de praktijk van de zorg en
veiligheidsketen (in de uitvoering en/of de
aansturing hiervan).
•
Je hebt bij voorkeur ervaring in het geven van
trainingen aan professionals.

Omdat zorg altijd beter kan
Interesse?
Graag ontvangen we je motivatiebrief en cv voor 7 september,
je kunt deze sturen naar personeelszaken@hhm.nl
Vragen?
Neem gerust contact met ons op,
t. 053 433 05 48
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