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Adviseur worden bij KNHM foundation 
Wil jij je expertise, ervaring, netwerk en tijd inzetten voor burgerinitiatieven die zich verder willen 
ontwikkelen? Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om het team van KNHM adviseurs te versterken.  

 

Wat vragen we? 

• Je bent geïnteresseerd en op de hoogte van ontwikkelingen in de samenleving.   
• Je bent belangstellend en nieuwsgierig en hebt een open en collegiale houding. Je doet een 

adviestraject altijd samen met een collega-adviseur en beleeft daar plezier aan.  
• Je hebt een relevant netwerk dat je kunt inzetten en (pro)actief kunt verbinden met projecten van 

KNHM foundation, bijvoorbeeld onder lokale maatschappelijke initiatieven of gemeenten.  
• Je deelt je kennis en ervaring graag met KNHM adviseurs en initiatieven.  
• Je bent over het algemeen goed bereikbaar, hebt een flexibele agenda en je bent minimaal 2 à 3 

dagen per maand beschikbaar voor KNHM foundation.  
• Je bent betrokken, positief kritisch, enthousiasmerend en aanmoedigend en je durft ‘nee’ te zeggen. 

 

Wat krijg je ervoor terug? 
Daar staat natuurlijk ook iets tegenover. Je kunt je kennis en ervaring inzetten om bevlogen mensen te 
helpen de samenleving mooier en socialer te maken. Zo werk je aan sociale innovatie voor het oplossen 
van lokale maatschappelijke vraagstukken. Je inzet als adviseur biedt naast een nieuw netwerk, 
inspiratie en collegialiteit, zinvol werk met burgerinitiatieven in de samenleving. Dat betekent veel 
waardering en dankbaarheid van de initiatieven die je ondersteunt. Ook kun je kosteloos deelnemen aan 
verschillende trainingen die nuttig zijn voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
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Voor onze programma’s zoeken wij adviseurs met de volgende profielen: 

1. Regionaal adviseur KNHM Advies 
De adviseur binnen team KNHM Advies begeleidt adviestrajecten op maat. Dat kan zijn als procesbegeleider, 
vakinhoudelijk deskundige of als sparringpartner/coach. Zo heb je bij het ene initiatief een coachende rol bij 
organisatorische vraagstukken, adviseer je elders bij het creëren van draagvlak in de buurt, denk je mee over 
plannen van aanpak en ondernemingsplannen of geef je workshops en trainingen aan initiatiefnemers. 
Daarbij maak je gebruik van je eigen netwerk en dat van KNHM foundation.  

Je bent onderdeel van een regionaal adviesteam dat bestaat uit 10-15 adviseurs met ondersteuning vanuit 
het landelijk bureau. Daarnaast kan deskundigheid worden ingezet van het advies- en ingenieursbureau 
Arcadis. Arcadis doet dit vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid. 

Gevraagde expertise:  

 Organisatieontwikkeling en financiën  
 Procesmanagement en stakeholdermanagement 
 (Sociaal) ondernemerschap en bedrijfsmatig denken 
 Maatschappelijk vastgoed 
 Welzijn, zorg, wonen 
 Ruimtelijke ordening 
 Communicatie 

 

2. Adviseur KNHM Participaties 
KNHM Participaties begeleidt en ondersteunt ondernemende burgerinitiatieven in de verschillende fasen 
van ontwikkeling. Als adviseur coach je beginnende bewonersbedrijven met het versterken van hun 
bedrijfsplan en organisatie. Je toetst hun plannen op financiële haalbaarheid, organisatorische kracht en 
maatschappelijke impact. Ook adviseer je de investeringscommissie over het financieel participeren in deze 
bewonersbedrijven middels leningen of aandelen. Voor bewonersbedrijven in latere fasen fungeer je als 
coach waarbij je kennis inbrengt over ondernemerschap, organisatorische vraagstukken en financieel 
management. Dit kan vorm krijgen via deelname in een stuurgroep, Raad van Advies of Raad van Toezicht.  

Je bent onderdeel van een landelijk team dat bestaat uit circa 15 adviseurs met ondersteuning vanuit het 
landelijk bureau. Daarnaast kan deskundigheid worden ingezet van het advies- en ingenieursbureau Arcadis. 
Arcadis doet dit vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid. 

Gevraagde expertise:  

 Organisatieontwikkeling en financiën  
 Procesmanagement en stakeholdermanagement 
 (Sociaal) ondernemerschap en bedrijfsmatig denken 
 Maatschappelijk vastgoed 
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3. Adviseur Kern met Pit 
Kern met Pit-adviseurs leggen en onderhouden contacten met burgerinitiatieven en organisaties als 
gemeenten, fondsen, media en andere samenwerkingspartners. Zij organiseren Kern met Pit en andere 
kennis- en netwerkbijeenkomsten. Ze zijn contactpersoon voor de burgerinitiatieven die deelnemen aan 
Kern met Pit.  

Je bent onderdeel van een regionaal adviesteam dat bestaat uit circa 10-15 adviseurs. Samen met twee 
collega-adviseurs ben je verantwoordelijk voor de organisatie van Kern met Pit in de provincie. Hierbij krijg je 
ondersteuning vanuit het landelijk bureau. Daarnaast kan ook deskundigheid worden ingezet van het advies- 
en ingenieursbureau Arcadis. Arcadis doet dit vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid. 

Verantwoordelijkheden: 

 Onderhouden van regionale contacten en netwerken 
 Organiseren en coördineren van Kern met Pit-bijeenkomsten 
 Enthousiasmerend en motiverend aanspreekpunt zijn voor initiatieven  


