
 

 

Bureau Obelon zoekt een 

junioradviseur met passie voor organisatieontwikkeling in de zorg. 

 

De Nederlandse zorg is voortdurend in verandering. Als adviseur bij Obelon krijg je de kans om met 
een onafhankelijke en gedegen blik zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars te helpen bij deze 
veranderingen. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband.  

Obelon is een team van zeven organisatieadviseurs met grote betrokkenheid bij elkaar en bij het vak. 
We kijken met meer dan 40 jaar ervaring onafhankelijk en ‘door de mode heen’ naar 
organisatievraagstukken. Zo ondersteunden we recent de landelijk aanjager respijtzorg, droegen bij 
aan het realiseren van integrale bekostiging in de geboortezorg en adviseerden een grote verzekeraar 
op het gebied van zorginkoop. We vervullen ook interim-functies, zoals management bij een VVT 
organisatie en bij een landelijke gehandicaptenzorgaanbieder.  

Obelon vindt dat adviseurs voortdurende groei en ontwikkeling door moeten maken om van 
toegevoegde waarde te blijven voor de sector. Naast intervisie en kennisuitwisseling begeleiden we 
junioradviseurs intensief in een mentorrelatie en zijn er aanvullende opleidingen op maat mogelijk.  

 

Wie zoeken we? 

Wij zoeken een talentvolle en gedreven consultant met goede communicatieve en analytische 
vaardigheden. Je hebt een relevante WO-opleiding afgerond en bij voorkeur enkele jaren 
werkervaring. Je hebt een praktische instelling en hebt affiniteit met zowel de onderzoeks- als met de 
interventie kant van het adviesvak.  Tenslotte heb je ambitie om echt iets bij te dragen aan de sectoren 
waarin we werkzaam zijn.  

 

Wat biedt Obelon jou? 

• Een hecht team van ervaren adviseurs;  
• Continue aandacht en ruimte voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling; 
• Flexibele afwisseling van thuiswerken, op kantoor, of bij de opdrachtgever; 
• Ruimte voor ondernemerschap;  
• Mogelijkheid om door te groeien tot senioradviseur en uiteindelijk partner; 
• Ruime opleidingsmogelijkheden en uitstekende arbeidsvoorwaarden. 

 

Geïnteresseerd?  

Stuur je curriculum vitae en motivatie naar: Erik Schep (adviseur) e.schep@obelon.nl. Voor vragen of 
verdere informatie is Erik te bereiken op 0681415514 

 

Kijk hier mee in de werkweek van Erik Schep, adviseur bij Obelon 


