
James Wattstraat 100 
1097 DM AMSTERDAM 
085 040 32 60 

 

info@fnozorgvoorkansen.nl 
fnozorgvoorkansen.nl 
KvK 40124985 

 
 

 

 
 
 
 
 
FNO zet zich in voor mensen in een kwetsbare situatie. We willen de kansen vergroten van 

mensen in een achterstandssituatie, met een beperking, chronische aandoening of 

psychische kwetsbaarheid om naar wens en vermogen aan de maatschappij mee te doen. 

We werken hieraan via meerdere programma’s. 

 

Het programma Samen Kansrijk en Gezond heeft als missie dat in Nederland geen 

achterstand meer bestaat in gezondheid bij mensen met minder opleiding en minder 

inkomen. Wil jij hieraan een bijdrage leveren en herken je jezelf in onderstaand profiel? 

 

VERANDERAAR (32-38 UUR) 
 

JOUW ROL 

• Je werkt als veranderaar in het programmateam van Samen Kansrijk en Gezond aan 

de sturing en uitvoering van het programma en het bereiken van resultaten voor 

gezinnen in een achterstandssituatie. 

• Je denkt en werkt mee met verschillende gebieden die subsidie van ons krijgen aan 

het verbeteren van de ervaren gezondheid van gezinnen. 

• Je volgt de beweging en activiteiten in de verschillende gebieden, toetst deze aan de 

veranderopgave van het programma, en vertaalt dit onder andere naar leersessies 

tussen de gebieden, voorstellen voor kansrijke interventies en nieuwe callteksten 

voor het programma. 

• Je bouwt samen met onze ervaringsdeskundige moeders aan een platform 

ervaringsdeskundigheid, waarin het hele gezin en de gebieden zijn vertegenwoordigd. 

• Je onderzoekt kansrijke initiatieven om in te passen bij de programma-activiteiten. 

• Je volgt relevante trends in zorg en maatschappij, met name op de thema’s gezin, 

zorg en hulpverlening, gezondheid, en armoede en participatie, en ontsluit deze op 

adequate wijze. 

• Je stelt samen met de programmaleider de callteksten en jaarplannen op, inclusief 

planning en budget. 

• Je werkt inhoudelijk mee aan de tussentijdse en eindevaluatie van het programma. 

• Je bent medeverantwoordelijk voor de resultaten van het programma. 

 

JOUW PROFIEL 

• Je geniet van het begeleiden van complexe en domein-overstijgende verandertrajecten 

en hebt een eigen visie op veranderen. 

• Je hebt affiniteit met gezinnen met een lager inkomen en/of opleiding en dat wat 

ervaren gezondheid in Nederland beïnvloedt. 

• Je schakelt moeiteloos tussen wat nodig is op de werk-/wijkvloer en op strategisch 

niveau om te komen tot de juiste richting. Je bouwt en onderhoudt sterke relaties op 

alle niveaus. 

• Je smeedt van nature betekenisvolle relaties en hebt meer affiniteit met de 

‘meezoekende partner’-rol, dan de ‘wetende expert’. 



 

• Je hebt plezier in het volgen van trends en kan helder formuleren wat die betekenen 

voor de veranderopgave van het programma. Je zet analyses om in 

(verander)strategie en kan dit goed concretiseren. 

• Je bent kwaliteitsgericht, integer en organisatiesensitief. 

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau. 

 

ONS AANBOD 

• Een uitdagende baan of opdracht bij een vermogensfonds dat sterk in ontwikkeling is. 

• Een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezondheid, kwaliteit van leven en 

toekomstperspectief. 

• Een jaarcontract met daarna de mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd. 

• Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een passende salariëring van starter: 

€3481,- tot ervaren: €4700,- bruto per maand op basis van fulltime. 

• Goede arbeidsvoorwaarden (onder andere 13e maand en 30 vakantiedagen bij fulltime 

invulling) met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit van 

inzetbaarheid. 

• Werk je liever als zzp’er dan gaan we ook graag met je in gesprek. 

 

MEER INFORMATIE 

Als je meer wilt weten over onze organisatie, kun je terecht op www.fnozorgvoorkansen.nl. 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 

programmaleider Katinka Visscher, via katinka.visscher@fnozorgvoorkansen.nl of 06 - 145 

363 37. 

 

REAGEREN 

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur je reactie met een korte motivatie + CV onder 

vermelding van ‘Sollicitatie veranderaar’ naar vacature@fnozorgvoorkansen.nl. We willen je 

reactie graag uiterlijk ontvangen op 22 oktober 2021. De kennismakings- en 

vervolggesprekken voeren we live en worden gepland in week 43 en week 44. 
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