
 
 

 
 

 

 
 

 

Voor de afdeling Zorgverkoop & - ontwikkeling op 

het Servicebureau in Leiden zijn wij op zoek naar 

een bevlogen collega op hbo+ niveau in de functie 

van: 

Strategisch 
beleidsadviseur  
voor 32-36 uur per week 

Jij bent analytisch, strategisch en idealistisch. Een 

echte verbinder met je blik op buiten gericht.  

Wat ga je doen?  
Als strategisch beleidsadviseur werk je mee aan de 

zorgverkoop, het schrijven en indienen van 

verantwoordingen, het ontwikkelen van nieuwe 

zorg producten  en algemene - en strategische 

beleidsontwikkelingen. Het voorbereiden, 

ontwikkelen en implementeren van gedragen 

beleid in onze organisatie zijn de hoofdactiviteiten 

van de functie. De planning van mensen, middelen 

en activiteiten is door jou volledig op elkaar 

afgestemd. Daarnaast heb je goed contact met 

ketenpartners zoals woningcorporaties en 

zorgpartners; door jou staat De Binnenvest 

duidelijk op de kaart. 

 

De werkzaamheden variëren van het actief 

bijhouden van ontwikkelingen in het werkveld tot 

het vormgeven van beleid en het monitoren van 

de beoogde effecten.  

De beleidsadviseurs binnen de afdeling 

Zorgverkoop- & ontwikkeling hebben een 

belangrijke verbindende rol in het projectmatig 

informeren van de teams over nieuw en gewijzigd 

beleid. Hiertoe onderhoud je intensief contact met 

verschillende teams in de organisatie. 

 
Wie zoeken wij? 
We zoeken een professional die sterk is in 

analyseren, adviseren en strategische 

beleidsontwikkeling. Je hebt aantoonbare 

bedrijfseconomische expertise en bij voorkeur 

ervaring op het terrein van het sociaal domein. 

Verder heb je affiniteit met politiek-bestuurlijke 

ontwikkelingen en het primaire zorgproces en zoek 

je draagvlak voor het te implementeren beleid. 

 

 

 

 

Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke zorg, in de regio Zuid-

Holland. Met ruim 200 medewerkers bieden wij opvang, verblijf en begeleiding voor 

mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Daarbij hebben we als doel dat zij 

hun kracht hervinden of versterken en hun leven weer kunnen opbouwen. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Wat vragen wij van jou?  

• Afgeronde HBO+/academische opleiding 

• Ervaring met datagedreven werken is een 

pré 

• Relevante werkervaring in een 

vergelijkbare functie 

• Goede externe en politieke antenne 

• Proactief en ondernemend in het 

signaleren van en inspelen op feitelijke en 

verwachte (markt)ontwikkelingen en het 

vertalen hiervan in beleid 

• Enthousiasmerend vermogen en 

overtuigingskracht bij het implementeren 

van beleidsontwikkelingen 

• Sterke mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheden 

Wat mag je van ons verwachten?  
Bij De Binnenvest zijn we voortdurend in beweging 

om het werk voor onze cliënten op de beste wijze 

te kunnen doen. Onze kernwaarden hierbij zijn: 

daadkrachtig, innovatief, duurzaam en 

toegankelijk. De functie biedt een grote mate van 

zelfstandigheid met veel mogelijkheden tot 

ontwikkeling door middel van training en 

opleiding. Flexibele werktijden en thuiswerken 

behoren tot de mogelijkheden.  

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao 

Sociaal Werk. De functie is ingedeeld in 

functieschaal 9 (max. € 4.445- bruto per maand op 

basis van een 36-urige werkweek). 

 

 

 
 

  

 Ben je geïnteresseerd? 

 Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Paul Kuyper, manager 
Zorgverkoop & -ontwikkeling, op         
06 – 82409719.  

Wil je direct solliciteren mail dan voor 
15 maart a.s. je motivatie en cv naar 
wervingenselectie@debinnenvest.nl 
o.v.v. vacaturenummer 15 

 

  

 

Bij indiensttreding vragen we om een Verklaring 

Omtrent het Gedrag.  

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern 

uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 

kandidaten voorrang. 


