
Senior strategisch adviseur 

Algemene kenmerken 
De senior strategisch adviseur adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de Vereniging 
inzake het proces en de inhoud van de strategie- en beleidsontwikkeling. De senior strategisch 
adviseur vervult een monitoringfunctie ten aanzien van de realisatie van het beleid en de aansluiting 
op de beoogde strategie en visie. Daarnaast richt de senior strategisch adviseur zich op het aanjagen 
van vernieuwing binnen de organisatie en het vergroten van het innovatief vermogen. De senior 
strategisch adviseur treedt in voorkomende gevallen op als projectleider van verenigingsbrede 
(veranderings)projecten. 
 
Doel van de functie 
De senior strategisch adviseur toetst, voor de aan hem toebedeelde strategische vraagstukken, 
actuele ontwikkelingen op hun impact op de missie van VluchtelingenWerk Nederland, adviseert over 
de vertaling naar visie, strategie en zorgt mede voor de ontwikkeling van het beleid. De senior 
strategisch adviseur levert een inhoudelijke en procesmatige bijdrage aan veranderingsprocessen en 
strategische projecten binnen de organisatie. 
 
Organisatorische positie 
De senior strategisch adviseur ressorteert hiërarchisch onder de directeur/bestuursvoorzitter, maar 
werkt grotendeels zelfstandig/autonoom. De senior strategisch adviseur werkt intensief samen met 
medewerkers in alle geledingen van de vereniging en in voorkomende gevallen samen met stagiaires 
en/of vrijwilligers en treedt eventueel op als mentor/begeleider. 
 
Resultaatgebieden 
 

Resultaatgebied 1 Ontwikkelen beleid, structuur en processen 
Activiteiten/ 
werkzaamheden 

 Verricht onderzoek, zoekt, volgt en analyseert actief trends en 
ontwikkelingen en vertaalt deze naar consequenties, mogelijkheden en 
nieuwe ideeën voor strategie, beleid, structuur en processen binnen de 
Vereniging; 

 Onderhoudt relevante externe contacten, neemt deel aan conferenties en 
bijeenkomsten om op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen en 
trends; 

 Formuleert beleidsinitiatieven en –aanpassingen, faciliteert processen van 
strategie-, visie en beleidsvorming, werkt beleidskaders en 
visiedocumenten uit en draagt waar nodig zorg voor de benodigde 
afstemming en draagvlak; 

 Evalueert de geformuleerde visie en het beleid, analyseert mogelijke 
knelpunten en formuleert mogelijke oplossingen/verbeteringen; 

 Levert op basis van gemaakte afspraken een inhoudelijke en 
coördinerende bijdrage aan projecten t.b.v. het initiëren, ontwikkelen, 
opstarten en implementeren van nieuwe beleidskaders, producten, 
procedures en besluiten; 

 Ontwikkelt nieuwe structuren en processen binnen de Vereniging en werkt 
hiertoe onderbouwde voorstellen uit; 

 Organiseert pilots voor het uittesten van concepten en levert een bijdrage 
aan reviews. 

Resultaat Beleid- en visieontwikkeling is ondersteund, zodanig dat nieuwe initiatieven 
gebaseerd zijn op actuele ontwikkelingen, beleidskaders kunnen worden 
vastgesteld en bijbehorende processen en structuren kunnen worden 
uitgewerkt. 

 

Resultaatgebied 2 Adviseren en informeren 

Activiteiten/ 
werkzaamheden 

 Functioneert als deskundige op het terrein van toebedeelde strategische 
vraagstukken, zorgt in dat kader actief voor informatie- en 
kennisoverdracht, beantwoording van vragen en stelt (meningvormende) 
notities, informatieve artikelen en inhoudelijke rapportages op; 

 



 Stelt inhoudelijke en procesgerichte adviezen op t.b.v. het bestuur, de  
RvT en de Verenigingsraad; 

 Ondersteunt de interne besluitvormingsprocessen door het geven van 
adviezen, verstrekken van informatie, monitoren van de processen en 
signaleren van knelpunten en verbetermogelijkheden; 

 Treedt op als projectleider van of neemt deel aan strategische projecten 
ter ondersteuning van het bestuur. 

Resultaat Adviezen zijn gegeven en de noodzakelijke kennis is geborgd en gedeeld 
ten behoeve van de beleids- en strategievorming binnen de Vereniging. 

 

Resultaatgebied 3 Bijdragen aan verandering en innovatie binnen de Vereniging 

Activiteiten/ 
werkzaamheden 

 Monitort mede de realisatie van het vastgestelde beleid en de 
verenigingsbrede samenhang tussen inzet en activiteiten, signaleert 
verbetermogelijkheden en werkt de daarvoor vereiste veranderingen uit; 

 Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van innovatieve methodieken, 
concepten, instrumenten en activiteiten; 

 Ontwikkelt initiatieven ter bevordering van het innovatieve vermogen van 
de organisatie en levert een bijdrage aan veranderingsprocessen; 

 Signaleert mogelijkheden voor en draagt bij aan het vormgeven van 
nieuwe in- en externe samenwerkingsverbanden. 

Resultaat Veranderingstrajecten zijn vormgegeven of ondersteund en het innovatief 
vermogen van de Vereniging is vergroot. 

 
Profiel van de functie 
 
Kennis 
 WO werk- en denkniveau: 
 Ruime kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling en strategische advisering; 
 Minimaal vijf jaar relevante werkervaring; 
 Ervaring met projectmatig werken en het aansturen van projecten; 
 Ervaring met veranderprocessen; 
 Ervaring of affiniteit met het gehele werkveld van de Vereniging 
 Ervaring met politieke en bestuurlijke spanningsvelden; 
 Kennis van onderzoeksmethoden en technieken. 

 
Specifieke functiekenmerken 
 Zelfstandig/autonoom 
 Brede maatschappelijke belangstelling; 
 Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden; 
 Omgevingsbewustzijn; 
 Organisatiesensitiviteit/betrokkenheid; 
 Beoordelingsvermogen/oordeelvorming; 
 Overtuigingskracht; 
 Resultaatgerichtheid/doelgerichtheid; 
 Visie. 

 


