
 

Wij zoeken een nieuwe collega 
 
Wie zijn wij? 
Burgerkracht Limburg is de stuwende kracht achter burgerparticipatie in Limburg. Dat 
betekent: ervoor zorgen dat iedereen in Limburg – vanuit eigen kunnen - mee kan doen, 
ertoe doet en kansen heeft. Dat doen wij vanuit drie thema’s: zelf- en 
samenredzaamheid, bestaanszekerheid en (positieve) gezondheid.  
 
Als organisatie werken we op verschillende niveaus. Van overheid tot aan de buurvrouw 
die haar mouwen opstroopt. Wij zijn hierin een schakel. Zo werken wij altijd mét de 
burger, van jong tot oud. Samen met onze partners of andere bedrijven, overheden en 
(maatschappelijke) organisaties willen wij burgerparticipatie duurzaam inzetten.  
 
Wij spelen ook een faciliterende en versterkende rol. Wij brengen organisaties en 
burgers samen, zodat zij als partners kunnen optrekken. Op andere momenten geven 
wij inhoudelijk advies. Wij organiseren workshops en trainingen om burgers te 
inspireren met nieuwe ideeën om weer hun plekje in de samenleving te vinden en zich 
krachtiger te voelen. Ook stimuleren wij burgers die zich al inzetten voor anderen door 
ze te helpen om hun initiatieven te verduurzamen. Een dynamische organisatie en 
omgeving dus. 
 
Kom jij ons team van adviseurs en consulenten versterken als: 
 

Consulent / Adviseur (24-32 uur) 
 
Samen met je collega(s) werk je aan de realisatie van onze doelstellingen uit ons 
werkplan. Je geeft vorm aan nieuwe projecten, gaat actief de relatie aan met onze 
achterban. Je organiseert bijeenkomsten voor de verschillende vertegenwoordigde 
groepen. Je participeert in relevante netwerken en vertaalt signalen in acties en 
publicaties. Je werft vrijwilligers, schoolt ze en ondersteunt de diverse 
vrijwilligersinitiatieven. Thema’s waar wij specifiek collega’s voor zoeken zijn: 
 

 Bestaanszekerheid: werkzaamheden in het kader van de thema’s Armoede, 
Cliëntenmedezeggenschap en Sociale Zekerheid. 

 Burgerinitiatieven: opzetten van een steunpunt burgerinitiatieven, 
burgerinitiatieven ondersteunen en bijv. methodieken ter inspiratie of initiëren 
van uitvoeren en door ontwikkelen, meewerken aan toolkit voor 
burgerinitiatieven.  

 Flexibele inzetbaarheid ten behoeve de activiteiten van ons werkplan. 
 
Heb jij: 

 HBO/academisch werk- en denkniveau; 
 Kennis op het gebied van sociaal domein/maatschappelijke dienstverlening en 

met name de thema’s waar Burgerkracht Limburg zich mee bezig houdt; 
 Kennis van de werkomgeving van Burgerkracht Limburg; 
 Kennis van en inzicht in de doelgroep burgers in een kwetsbare positie en 

relevante ontwikkelingen in de maatschappij daaromtrent. 
 Affiniteit met communicatie en kennis over de inzetbaarheid van communicatie. 
 Het vermogen om afstemming te realiseren met bestaande gremia en 

samenwerkingsverbanden. 
 Kennis en ervaring in het werken in projecten en het realiseren van 

projectdoelen. 
 



 

En ben jij: 
 In staat om (markt)ontwikkelingen te volgen en de consequenties hiervan mee 

te nemen in je advisering; 
 Communicatief vaardig in woord en geschrift; 
 Makkelijk in het contact leggen en weet je relaties op te bouwen en te 

onderhouden; 
 In staat om overzicht te houden en snel te schakelen; 
 Oplossingsgericht; 
 In staat om met samenwerking het beoogde doel/resultaat te behalen. 
 

Bezit jij ook nog de volgende competenties: 
 Initiatiefrijk en flexibel 
 Klantgericht 
 Analytisch denkvermogen 
 Samenwerken 
 Plannen en organiseren 
 Flexibiliteit 
 Eigenaarschap 
 Communiceren 
 Stressbestendig 

 
Dan bieden wij jou: 
 Een uitdagende en zelfstandige functie.  
 Je werkt in een dynamische  en mensgerichte organisatie van 40-50 medewerkers 

waarin uitvoering en ontwikkeling hand in hand gaan.  
 Regelmatig intervisie en scholing. 
 Persoonlijk budget om je duurzame inzetbaarheid te stimuleren 
 Met onze arbeidsvoorwaarden volgen wij de CAO-Welzijn, schaal 8 of 9 afhankelijk 

van ervaring en vooropleiding.  
 Rekening houdend met kennis en ervaring en de interne behoefte wordt bij 

indiensttreding een passend takenpakket samengesteld. 
 Je start voor de duur van 1 jaar, met kans op verlenging van je contract. 
 
Interesse? Laat het ons weten! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Benoît Hameleers, leidinggevende 
primair proces, 06-46113901, benoithameleers@burgerkrachtlimburg.nl 
 
Stuur je sollicitatiebrief met CV aan marleenvanhelden@burgerkrachtlimburg.nl onder 
vermelding van ‘vacature consulent/adviseur’ 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
Sluitingsdatum 29-11-2021 
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