
 

 

 

Bij Obelon noemen we ons organisatieadviseurs in de zorg, maar wat houdt dat nu precies in? We 
kijken naar de werkweek van Erik Schep, adviseur bij Obelon  

Leeftijd: 28 jaar 
Functie: Adviseur  

Mijn eerste contact met Obelon was in 2015. Tijdens mijn afstudeeropdracht bij de gemeente Delft 
ontmoette ik een van de partners van Obelon die daar als projectleider voor de toegangsorganisatie 
werd ingehuurd. Na mijn opleiding besloot ik om een trainee-ship bij een groot kantoor te volgen.  
Enkele jaren later kwam ik weer met Obelon in contact en na enkele gesprekken waren zowel ik als 
de toekomstige collega’s bij Obelon enthousiast waardoor ik besloot om verder te gaan bij Obelon. 
Inmiddels werk ik hier 3,5 jaar.  

Maandag  
Vandaag staat een gesprek met de huisartsen van een gezondheidscentrum gepland. Samen met 
collega Ad brengen we d.m.v. gesprekken en data-analyse in beeld hoe het centrum ervoor staat en 
welke aanknopingspunten voor verbetering er zijn in bijvoorbeeld de samenwerking rondom het 
primaire proces.  

Het gesprek staat om 10:30 uur gepland. Ik start mijn werkdag vanuit huis en werk mijn mail bij en 
stap vervolgens in de auto naar Utrecht. Na afloop praat ik nog even na met Ad en ga ik weer richting 
huis. In de middag werk ik o.a. aan een kort verslag van het gesprek en verschillende lopende zaken 
voor mijn interim opdracht als adviseur zorgverkoop bij een landelijke gehandicaptenzorgaanbieder. 

Dinsdag 
Op dinsdag staat er opnieuw een gesprek in het gezondheidscentrum gepland, maar deze keer met 
de praktijkondersteuners. Naast het voorbereiden hiervoor werk ik deze dag vanuit huis aan het 
beschrijven van de maatschappelijke businesscase voor Thuisplusflats van de gemeente Rotterdam 
en bel ik hierover met de projectleiders van de zorgaanbieders van de verschillende Thuisplusflats.  

In de middag werk ik aan de agenda voor het bestuur van een verloskundig samenwerkingsverband 
en verschillende stukken die vanuit de werkgroepen aan het bestuur worden voorgelegd. Vervolgens 
spreek ik dit telefonisch door met mijn Obelon collega Johan ter voorbereiding van de 
bestuursvergadering donderdag.  

Woensdag 
Vandaag werk ik de hele dag op het kantoor van een landelijke gehandicaptenzorgaanbieder. Ik ben 
hier verantwoordelijk voor de zorgverkoop voor Wmo en Jeugdwet. Het fysiek aanwezig zijn geeft de 
ruimte voor leuk informeel contact met het gezellige team bij deze zorgaanbieder.  

Donderdag 
Vanochtend hebben Johan en ik digitaal een bestuursvergadering van een verloskundig 
samenwerkingsverband. Direct erna spring ik in de auto voor het derde gesprek van de week in het 
gezondheidscentrum. In de middag werk ik verder aan de businesscase voor de Thuisplusflat van de 
gemeente Rotterdam. 

Vrijdag 
Op vrijdagmiddag staat de Obelon vergadering gepland. Eén keer per twee weken bespreken we de 
lopende projecten van iedereen en de vraagstukken waar we als adviseur tegenaan lopen. Daarnaast 
is dit een plek voor gezelligheid en humor waarbij we met elkaar de week afsluiten.   



 

 

In de ochtend ben ik samen met verschillende andere collega’s al op kantoor. We praten bij en ik 
werk samen met collega Esther aan de maatschappelijke businesscase voor de gemeente Rotterdam.  


