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FNO zet zich in voor én met mensen in kwetsbare situaties in Nederland. We brengen 

partijen samen, verzamelen en delen kennis en financieren projecten. Zodat iedereen 

blijvend betere kansen krijgt op meer gezondheid, kwaliteit van leven en 

toekomstperspectief. 

 

Ons programma GeestKracht heeft als droom dat elke jongvolwassene, ook met een 

psychische kwetsbaarheid, krachtig kan (blijven) meedoen in onze samenleving. Wil jij 

hieraan een bijdrage leveren en herken jij jezelf in onderstaand profiel? 

 

MAATSCHAPPELIJK BELEIDSBEÏNVLOEDER (32-38 UUR) 
 

JOUW ROL 

• Je werkt als maatschappelijk beleidsbeïnvloeder in het programmateam van 

GeestKracht aan het bereiken van resultaten voor jongvolwassenen met een 

psychische kwetsbaarheid. 

• Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van het programma op het vlak van 

beleidsbeïnvloeding. 

• Je zorgt voor gedragen plannen voor passend beleid op landelijk en lokaal niveau en 

de uitvoering ervan. 

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

gezondheid, ggz, jeugdzorg, onderwijs en participatie, en ontsluit deze op adequate 

wijze. 

 

JOUW PROFIEL 

• Je hebt aantoonbare ervaring met succesvolle beleidsbeïnvloeding op het vlak van 

maatschappelijke vraagstukken, in een complexe omgeving. 

• Je bouwt en onderhoudt sterke relaties met allerlei soorten mensen en organisaties. 

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

voor de veranderopgave van het programma. 

• Je hebt 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 van mensen in kwetsbare situaties; 

• een jaarcontract met zicht op een contract voor onbepaalde tijd; 

• afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een passende salariëring van 

maximaal € 5207,- bruto per maand op basis van fulltime; 
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• goede arbeidsvoorwaarden (o.a. 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 wil 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 Jeroen van Doorn: jeroen.vandoorn@fnozorgvoorkansen.nl, 06 - 137 

153 56. 

 

REAGEREN 

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur je reactie met een korte motivatie + CV o.v.v. 

‘Sollicitatie maatschappelijk beleidsbeïnvloeder GeestKracht’ naar 

hr@fnozorgvoorkansen.nl. We willen je reactie graag uiterlijk ontvangen op 7 mei 2023. 
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