
CMO Flevoland zet zich regionaal in voor een sterk sociaal domein. We zijn een strategische regionale 

partner voor de provincie, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. We richten ons op versterking 

van inwoners van Flevoland en op arbeidsmarkt en onderwijs in zorg en welzijn. We ontwikkelen 

programma’s en adviseren en begeleiden projecten rond sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We 

kennen de uitdagingen van overheden en organisaties, hebben een hands on mentaliteit en treden op 

als onafhankelijk verbinder tussen inwoners, organisaties en overheden. 

  

Heb jij ervaring met het opzetten en uitvoeren van complexe programma’s en projecten en ben je een 

echte netwerker? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

  

Voor het programma ‘Versterken van inwoners’ zoeken wij een adviseur die de rol op zich neemt van: 

  

Programma coördinator (28-36 uur) 

  

In deze functie ontwikkel je het programma samen met het management en de projectleiders. 

Daarnaast coördineer je de projecten die vallen onder de programmalijn. Je voert ook zelf projecten 

uit. Je ondersteunt het team en het management bij het maken van strategische keuzes. Je ziet en 

pakt kansen die voorbij komen en houdt daarbij de grote lijn in het oog. Je gaat werken bij een 

organisatie die volop in ontwikkeling is. Je houdt van pionieren en denkt (pro)actief mee over de 

volgende stappen die wij als organisatie kunnen maken. 

  

Wat heb je in huis? 

• Je bent flexibel en kan goed schakelen tussen de verschillende niveaus en belangen 

• Je bent een creatieve verbinder die met een vernieuwende werkwijze bijdraagt aan het 

verstevigen van netwerken   

• Je bent in bezit van brede kennis op het sociaal domein, hebt aantoonbare ervaring als project en 

procesbegeleider 

• Je bent ook bekend met gemeentelijke en/of provinciale organisaties 

 Je hebt een netwerk in de gezondheidszorg en sociaal domein in Flevoland 

• Je schakelt makkelijk tussen strategisch meedenken en een praktische vertaling en uitvoering 

• Je hebt een relevante opleiding op HBO+ /WO niveau afgerond 

• Je bent een teamspeler, communicatief vaardig en klantgericht 

• Je kunt goed plannen en organiseren en bent uiterst stressbestendig. 

  

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende functie in een dynamische en politieke omgeving 

• Vrijheid om je werk zelf in te richten en vorm te geven 

• Een verantwoordelijke positie binnen een gedreven klein team 

• Laptop en een mobiele telefoon 



• Salaris van minimaal € 2793,- en maximaal € 4118,- bruto per maand (schaal 9), bij een volledige 

werkweek van 36 uur (afhankelijk van opleiding en ervaring). In de toekomst behoort doorgroei 

tot schaal 10 tot de mogelijkheden. 

• IKB (Individueel Keuzebudget) bestaande uit vakantietoeslag van 8% en 8,4% eindejaarsuitkering. 

• CAO Sociaal werk is van toepassing. 

• De aanstelling is in eerste instantie tijdelijk met de intentie naar vast. 

  

Ben je enthousiast? 

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 8 januari 2020 naar CMO Flevoland t.a.v. Isabelle Dekker 

(manager bedrijfsvoering): sollicitanten@zowelwerk.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 

en 21 januari. 

  

Meer informatie? 

Neem contact op met Isabelle Dekker via 0320-244259 of kijk op www.cmo-flevoland.nl. 

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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