Adviseur
Wil jij bijdragen aan innovaties en samenwerken in netwerken in de zorg? Vind je het
leuk mee te denken in onze organisatie-ontwikkeling? Dan is de rol van adviseur bij
Roset jou op het lijf geschreven.
Waarom jij gaat reageren op deze vacature
•

je wilt werken bij een regionale adviesorganisatie, waar je als adviseur een onafhankelijke rol hebt
tussen zorgpartners en opdrachtgevers;

•

je indirect bijdraagt aan het realiseren van een betere gezondheid en welzijn voor mensen;

•

je een uitdagende baan wilt in een complex werkveld, onder andere door de uitdagende 			
vraagstukken en de dynamiek van tegengestelde belangen;

•

je daadwerkelijk impact wilt maken: bij Roset maak je onderdeel uit van een slagvaardige, 			
wendbare organisatie waar je snel resultaat kan bereiken;

•

Roset veel aandacht heeft voor inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Je komt te werken 		
met gedreven collega’s waar je wat van kunt leren en die ook graag van jou leren. 		

Functieomschrijving
Als adviseur begeleidt je partijen bij het realiseren van netwerksamenwerking tussen de (georganiseerde)
eerstelijnszorg en andere zorgdomeinen en welzijn. Dit kan betrekking hebben op verschillende thema’s
zoals bijvoorbeeld de continuïteit van huisartsenzorg, het versterken van de organisatiekracht voor de paramedische beroepen of het organiseren van samenwerking om de ouderenzorg te verbeteren in de regio.
Je bent proactief, benut nieuwe kansen en hebt oog voor innovatie. Je kunt goed adviseren en organiseren
zodat samenwerkingsvraagstukken concreet worden gemaakt. Vervolgens help je de partijen bij het
realiseren van impactvolle en tastbare resultaten.

Om hier aan bij te dragen heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden
Het contracteren, al dan niet in samenwerking met een collega van Roset, van opdrachten. Dit begint bij het
signaleren en formuleren van een vraagstuk of probleemstelling in de zorg, waarbij je uiteindelijk probeert
te komen tot het committeren van belanghebbenden en het contracteren van de opdrachtgever(s).
Vervolgens heb je een belangrijke rol op het gebied van project- en programmamanagement en het
faciliteren van sessies. In deze sessies worden onder andere mogelijke oplossingen besproken over het
vraagstuk of de probleemstelling. Ook ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de implementatie
en bijsturing van mogelijke oplossingen. Je hebt een proces-faciliterende rol in de afronding- en
evaluatiefase waarna je verantwoordelijk bent voor de eventuele vervolgstappen.
Tot slot heb je als adviseur een belangrijke rol in de interne organisatie van Roset. Je onderhoudt een
relevant netwerk in de regio Twente en bent medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe
diensten en producten. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur/bestuurder en werkt samen
met één of meerdere collega’s aan opdrachten.

"Als adviseur begeleidt je partijen bij het
realiseren van netwerksamenwerking tussen
de (georganiseerde) eerstelijnszorg en andere
zorgdomeinen en welzijn."

Over Roset
Zorgorganisaties staan voor grote vraagstukken: dreigende personeelstekorten, het groeiend aantal
ouderen en chronisch zieken. Maar ook de behoefte om te sturen op data, preventie, innovatie en het
verbeteren van kwaliteit- en gezondheidsuitkomsten. De oplossing hiervoor ligt vaak besloten in één woord:
samenwerken. Roset helpt: van initiatief tot visie, van strategie tot implementatie.
Roset is onderdeel van één van de 17 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS'en) in Nederland. Het doel?
De zorg in de wijk en de regio voor patiënten en burgers te verbeteren en te optimaliseren. De ROS’en
initiëren en faciliteren netwerken, bouwen aan gezamenlijke ambities en partnerschap en ondersteunen de
implementatie van projecten en processen tussen verschillende zorgorganisaties. Dit door het begeleiden
van een verbetertraject, een innovatietraject of een samenwerkingsprogramma en met inspiratie- en
kennissessies. Het doel hiermee is het creëren van extra of meerwaarde voor patiënten, zorgprofessionals
en de maatschappij. Roset is gevestigd in Hengelo (Ov.) en wordt gekenmerkt door professionaliteit,
flexibiliteit en samenwerken.

Roset vraagt
Als adviseur beschik je over ondernemend vermogen: je handelt vanuit kansen in het zorgveld en weet deze
op juiste waarde te schatten. Daarnaast kan je je verplaatsen in het politieke speelveld waarin je actief bent.
Je bent in staat om mensen te motiveren en te coachen. Jij weet talenten te onderkennen en
ontwikkelbehoeften vast te stellen. Verder herken je jezelf in het volgende profiel:

•

Academisch denk - en werkniveau;

•

Je hebt een visie op de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein en/of de zorg;

•

Je beschikt over vaardigheden op het gebied van procesregie en verandermanagement.
Daarbij ben je in staat om zelf opdrachten, projecten en programma's uit te voeren en/of
hier leiding aan te geven;

•

Je bent communicatief vaardig, ondernemend en resultaatgericht;

•

Je bent 24 tot 32 uur per week beschikbaar (hybride werken mogelijk).

Roset biedt
Roset biedt een uitdagende functie voor een inhoudelijk gedreven, pragmatische adviseur met
talent, kennis van zaken, potentie en ambitie.
De uitdaging in de rol vind je allereerst terug in complexe vraagstukken in de zorg en de dynamiek van
het politieke speelveld waarin je actief bent. Je kan daarbij, samen met opdrachtgevers, indirect impact
maken op een betere gezondheid voor mensen!
Tot slot kan je rekenen op uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (max 5500,- bruto per
maand op basis van een fulltime contract). Roset heeft veel aandacht voor professionele ontwikkeling en
opleiding. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren
om te zetten in een vast dienstverband.

Sollicitatie en inlichtingen
Voor inhoudelijke vragen over het functieprofiel kunt u contact opnemen met
de heer W. de Vries, directeur Roset via 074 249 85 85 of per mail:
w.devries@roset-twente.nl
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 8 juli per mail. U kunt uw CV en
motivatie mailen naar Rachel Liedenbaum: r.liedenbaum@roset-twente.nl

