
 

 

Adviseur Informele Zorg en ondersteuning 

MO 

Ons aanbod 

Werklocatie: Thuiswerken, anders Timmerhuis 

Startdatum: Z.s.m.; naar verwachting september 2020 

Aantal medewerkers: 1 

Uren per week: 28 uur per week 

Duur opdracht: 7 maanden 

Verlengingsopties: 1x 2 maanden 

FSK: 12 

Tariefrange: 

Gespreksdatum 

€85,00 -  € 95,00 

In de week van 38 of 39 .   

Verhouding prijs/kwaliteit: 30% - 70% 

 

Jouw opdracht 

In 2019 is de stedelijke uitvoeringsagenda Zorgzaam010 opgesteld. In deze agenda is 

uiteengezet hoe de stedelijke ondersteuning Informele Zorg en Ondersteuning (IZO) wordt 

vernieuwd op basis van wensen vanuit de stad. Deze stedelijke ondersteuning is aanvullend op 

de basisondersteuning IZO die wordt geboden in de gebieden door met name Welzijn en 

Vraagwijzer. De afgelopen 9 maanden hebben we vier inkooptrajecten succesvol afgesloten: 

1. Mantelzorgsteunpunt ‘Mantelfoon’ 

2. Online Platform Zorgzaam010 (OPZ010) 

3. Advies op Maat 

4. Cursussen en workshops. 

Nu de nieuwe stedelijke ondersteuningsstructuur staat moeten we hier met onze partners een 

succes van maken maar ook snel terug naar de andere afspraken uit de uitvoeringsagenda 

Zorgzaam010. 

 

De opdracht richt zich op het verder brengen van de uitvoeringsagenda op het thema 

Vrijwilligerswerk, en daarbij specifiek op de waardering voor vrijwilligers.  

In samenwerking met de opdrachtnemer van OPZ010 en vrijwilligers (-organisaties), dient een 

analyse en advies/ verslag opgesteld te worden over hoe Rotterdamse vrijwilligers te waarderen. 

Ook moet er een voorstel komen hoe in de toekomst om te gaan met een aantal bestaande 

waarderingsinstrumenten zoals het vrijwilligersontbijt stedelijk en in de gebieden. Daarbij hoort 

ook de voorbereiding van de uitvoering hiervan. Door COVID is er nog meer behoefte aan en 

aanbod van vrijwilligers. Daarom heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om hen te 

waarderen op enig moment. Hiervoor moet ook een voorstel geformuleerd worden.   

 

Als adviseur IZO Vrijwilligerswerk ben je verantwoordelijk voor het dossier Vrijwilligerswerk en 

alle bijkomende werkzaamheden. Daarbij geef je samen met partijen in de stad invulling aan dat 

wat op het thema Vrijwilligerswerk is opgenomen in de Uitvoeringsagenda. Je werkt nauw 

samen met de senior beleidsadviseur en andere IZO-collega’s, je draagt bij aan de ontwikkeling 

van stedelijk beleid en je weet dit projectmatig te vertalen naar uitvoering in de praktijk. 

Andersom heb je je ogen en oren in de stad en je vertaalt dat naar nieuw beleid. Je bent 

Rotterdammergericht: door de inbreng van frisse ideeën ben je van toegevoegde waarde voor 

de stad en de organisatie. Je herkent je in die zin in de Rotterdamse mentaliteit van aanpakken!  



 

 

 

Wat ga je doen? Je: 

• Signaleert, analyseert en structureert alle relevante informatie en activiteiten en ordent deze 

naar schaal, tijd, faseerbaarheid en afhankelijkheid; 

• Bewaakt de voortgang naar aanleiding van de opgestelde planning en de 

planningsinstrumenten en signaleert mogelijke afwijkingen en knelpunten en vormt op basis 

hiervan een advies aan de opdrachtgever; 

• Informeert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) de senior beleidsadviseur en de 

opdrachtgever. En zoekt daarbij naar oplossingen voor knelpunten; doet voorstellen voor 

verbeteringen en maakt scenario’s om de gekozen strategie uit te kunnen voeren. 

• Signaleert snel risico’s en handelt om deze weg te nemen, danwel oplossingen aan te 

dragen en voert deze uit. 

• Weegt en vertaalt inhoudelijke wijzigingen in en rond het beleidsthema naar gevolgen voor 

de uitvoering; 

• Bewaakt relevante ontwikkelingen (politiek, maatschappelijk, juridisch) en signaleert 

(potentiële) afwijkingen, aanpassingen, kansen en bedreigingen in de planning en 

uitvoering. 

 

Beoogde resultaten: 

• Er is een analyse van de mogelijkheden voor het waarderen van vrijwilligers, en op basis 

daarvan een voorstel hoe Rotterdamse vrijwilligers te waarderen; 

• Onderdeel daarvan is een voorstel hoe om te gaan met het al bestaande aanbod 

waarderingsinstrumenten; 

• De bestaande (en eventueel nieuwe) instrumenten worden succesvol ingezet en uitgevoerd 

in de komende 7 maanden; 

• Er ligt in het najaar een voorstel hoe om te gaan met extra waardering voor vrijwillige inzet 

naar aanleiding van de Covid-19 pandemie. 

 

Jouw profiel 

Je hebt/ kan/ bent: 

• Aantoonbaar ruime ervaring als beleidsadviseur die complexe projecten heeft aangestuurd 

en uitgevoerd (er is namelijk geen tijd voor ontwikkeling: je springt direct op een al rijdende 

trein en je neemt voortvarend de taken op het thema vrijwilligerswerk over);  

• Een goede uitdrukkingsvaardigheid. Je schrijft duidelijk en je adviezen en project 

gerelateerde stukken als het projectplan/ plan van aanpak zijn scherp, kernachtig en 

haalbaar;  

• Snel handelen: je bent flexibel en kan snel schakelen tussen de diverse zaken die spelen 

binnen het thema vrijwilligerswerk.  

• Een proactieve (ondernemende) instelling met lef;  

• Resultaatgericht, omgevingsbewust, neemt je verantwoordelijkheid;  

• Een betrokken instelling, weet te verbinden op relatie en je kunt goed samenwerken; 

• Iemand die slim kan verbinden maar ook goed en doortastend kan aanpakken; 

• Een stevige en prettige gesprekspartner op verschillende niveaus; 

• Sterk in samenwerken met interne maar vooral ook externe stedelijke partners.  

 

 

Eisen 



 

 

• Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als beleidsadviseur die vergelijkbare projecten 

(binnen het sociaal domein) heeft uitgevoerd; 

• Aantoonbare ervaring met grootstedelijke problematiek, binnen de M50  

• Minimaal afgeronde HBO opleiding; 

• Je bent per direct beschikbaar om ingezet te worden 

Wensen 

• Afgelopen 2 jaar ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden/ projecten op het 
thema Informele zorg;  

• Ervaring binnen de gemeentelijke overheid 
 

De afdeling 

De afdeling Beleid en Opdrachtgeverschap van de directie Publieke Gezondheid, Welzijn & Zorg 

is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid voor die Rotterdammers die ondersteuning 

of zorg nodig hebben. Het werkveld is divers, (bestuurlijk) complex en dynamisch. Het bevat o.a. 

gezondheid, (informele) zorg, sociale veiligheid, sociale zekerheid, taal, integratie, participatie 

en welzijn. Een belangrijke taak is het strategisch adviseren en ondersteunen van het 

gemeentebestuur en de (cluster)directie en het systematisch verbinden met en faciliteren van 

de uitvoering bij de clusters MO (waaronder Stedelijke Uitvoering, MOW, Jongerenloket) en 

W&I. 

  

Onze organisatie 

Het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert ontplooiing van talent. We gaan uit van 

de kracht van de Rotterdammers. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of 

werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. 

Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden (intensieve) hulp en 

ondersteuning als dat nodig is. Dat doen we in opdracht van het stadsbestuur en samen met 

maatschappelijke partners. 

 
 


