Vacature project- en beleidsadviseur (32 uur)
Wie zijn wij?
Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is een
onafhankelijk en particulier fonds dat, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict,
bij wil dragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame
samenleving. Vanuit deze missie ondersteunt vfonds projecten die passen bij de
verwezenlijking van onze vier doelstellingen:
1. Het vergroten van kennis van oorlog en conflict;
2. Het vergroten van waardering van de democratische rechtsstaat;
3. Het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie;
en
4. Het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame
samenleving.
Vfonds ondersteunt jaarlijks ruim 200 bijzondere en vernieuwende initiatieven en
projecten door te subsidiëren, te initiëren en/of partijen binnen en buiten het werkveld
met elkaar te verbinden. Meer informatie is terug te vinden via www.vfonds.nl.
Wat ga je doen?
De project- en beleidsadviseur draagt bij aan de verwezenlijking van de missie en
doelstellingen van vfonds door advies uit te brengen aan de directie en Raad van
Bestuur over ontvangen subsidieaanvragen. Ook draagt de project- en beleidsadviseur
bij aan de regelmatige herijking van het beleid op basis van wat speelt in het werkveld
en de samenleving.
Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt:
• Je beoordeelt subsidieaanvragen op basis van de gestelde kaders, stelt een
advies op en informeert de aanvrager over het genomen besluit;
• Je hebt regelmatig contact met de subsidieaanvragers, beantwoordt vragen en
bezoekt regelmatig bijeenkomsten georganiseerd door en/of met
subsidieaanvragers;
• Je vertaalt ontwikkelingen in de samenleving, het werkveld en de organisatie
naar beleidsstukken en beleidskaders; en
• Je bereidt briefings voor bestuurlijke overleggen voor en neemt hieraan deel.
Als project- en beleidsadviseur werk je samen met je twee directe collega’s, de
projectondersteuners evenals met je collega’s van communicatie & partnerships en
bedrijfsvoering. De project- en beleidsadviseur rapporteert aan de directeur.
Wie ben jij?
Je bent een maatschappelijk betrokken adviseur. Je hebt oprechte interesse in de
missie en doelstellingen van vfonds en idealiter heb je affiniteit met het werkveld.
Daarnaast:
• Beschik je over tenminste HBO werk- en denkniveau;
• Beschik je over een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Je bent in staat om
grote hoeveelheden informatie vlot te doorgronden, bent in staat om snel door
te dringen tot de kern van de zaak en legt gemakkelijk verbanden;
• Ben je een verbinder, zowel binnen het team als richting de aanvragers van
projectsubsidie en het brede netwerk van vfonds;

•
•
•

Ben je een professional die in staat is om kennis van het werkveld te
combineren met het houden van enige afstand, passend bij de rol van
adviseur;
Ben je een vaardige schrijver die leesbare advies- en beleidsteksten
produceert; en
Ben je zelfstandig maar ook een teamspeler, zorgvuldig en integer.

Wat mag je van ons verwachten?
• Een prettige werksfeer binnen ons kleine team;
• Een afwisselende baan op basis van een dienstverband voor 32 uur met
marktconforme arbeidsvoorwaarden;
• Deze functie wordt beloond volgens schaal 10 van de CAO Sociaal Werk
(afhankelijk van ervaring minimaal € 3.221 en maximaal € 5.174 per maand op
basis van een 36-urige werkweek). Het dienstverband is voor één jaar met
mogelijkheid tot verlenging;
• Een persoonlijk loopbaanbudget en een individueel keuzebudget;
• Mogelijkheid tot flexibel en thuis werken; en
• Een werkplek op ons mooie kantoor in het centrum van Utrecht.
Informatie en sollicitatie
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over de functie of de procedure?
Neem dan contact op met Isabel van Amelsvoort of Charlotte Rommes. Zij zijn
telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag of vrijdag tussen 10 en 12 uur via het
algemene telefoonnummer van vfonds 030 – 200 68 33 of per e-mail via
sollicitatie@vfonds.nl.
Pas je in het hierboven geschetste beeld? Stuur dan je motivatie en cv naar
sollicitatie@vfonds.nl. Reageren kan tot en met 1 februari 2022. We beogen de
vacature zo snel mogelijk in te vullen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de
kandidaat. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op maandag 7 februari. De
daaropvolgende gesprekken vinden plaats op woensdag 16 februari. Een schrijftest
maakt deel uit van de procedure.
Wij vinden diversiteit in het team van grote waarde en nodigen daarom nadrukkelijk
mensen van alle oriëntaties en achtergronden uit om op deze vacature te reageren. Bij
gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het
team versterkt.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

