
  

                        

 

 
Vacature Projectadviseur (32-36 uur) 
 
Kansfonds gelooft dat ieder mens telt en iedereen recht heeft op een thuis: een dak boven je hoofd, voldoende geld om 
van rond te komen en het gevoel erbij te horen. Toch zijn er in ons land meer dan 1 miljoen mensen die geen thuis 
hebben. Daarom helpt Kansfonds waar niemand anders dat doet of durft. We zien om naar de meest kwetsbare mensen, 
zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede. Het katholiek sociaal denken is onze 
inspiratiebron. Met een team van ruim 20 mensen en samen met projectpartners, donateurs en maatschappelijke 
organisaties maken we zichtbaar wat de werkelijke oorzaken zijn van ‘geen thuis’. We steunen lokale initiatieven. We 
zoeken ook zelf naar gedurfde oplossingen, soms buiten de gebaande paden. Én we zetten een vliegwiel op de 
oplossingen die werken. Net zolang tot iedereen een thuis heeft. 
Kijk voor meer informatie op www.kansfonds.nl  
 
Wat doe je? 
 
Samen met de collega’s van het team projectadvies ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke programma’s en de 
advisering over de aanvragen die bij Kansfonds binnenkomen. Als projectadviseur werk je deels programmatisch: je speelt 
proactief in op ontwikkelingen in het maatschappelijk veld, zet nieuwe samenwerkingen op, organiseert bijeenkomsten 
en vertaalt onze ambitieuze strategie in heldere plannen en impactdoelen. Je vertaalt geleerde lessen uit projecten en 
programma’s naar nieuw (bestedings)beleid en communiceert hierover, zowel intern als extern. Hierbij trek je samen op 
met collega’s van de afdeling fondsenwerving en communicatie. Omdat we een zo groot mogelijke impact nastreven, 
ontwikkelen we ons steeds meer tot een lerende organisatie. Dit vergt voortdurende reflectie. Jij speelt een belangrijke 
rol in deze ontwikkeling. 
Als adviseur ben je ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig en tijdig afhandelen van projectaanvragen. Je fungeert als 
aanspreekpunt voor projectpartners in de fase van onderzoek en advies, ondersteunt (potentiële) aanvragers bij het 
realiseren en formuleren van projectaanvragen en onderzoekt aanvragen als grondslag voor het schrijven van een 
onderbouwd advies. Dit ten behoeve van de projectbeoordeling op basis van de door Kansfonds opgestelde criteria en 
procedures.   

Welke ervaring en kennis neem je mee?  

• Ten minste een HBO werk- en denkniveau en strategisch denkvermogen 
• Minimaal 5 jaar (relevante) werkervaring, bij voorkeur binnen de goede doelen sector 

• Kennis van en ervaring in het maatschappelijk middenveld 

• Ervaring met en/of enthousiasme voor de ontwikkeling richting een meer lerende organisatie 

• Financiële kennis van jaarrekeningen en begrotingen is een pré 

• Affiniteit met het Katholiek Sociaal Denken is een pré 

• Je herkent je in de kerncompetenties van Kansfonds: versterkend, zorgvuldig, initiatiefrijk en oprecht 

Wat bieden wij?  

• Een zelfstandige functie bij een ambitieuze organisatie in ontwikkeling, zeer actief in een breed sociaal 
maatschappelijk werkveld.  

• Een moderne werkplek aan de ’s-Gravelandseweg te Hilversum. 

• Een hecht team van enthousiaste en betrokken collega’s die werken vanuit hoofd én hart.  

• Een salaris van maximaal € 4166 bruto per maand op basis van 36 uur (schaal G, CAO voor het Omroeppersoneel) 
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en uitstekende pensioenregeling 
bij Pensioenfonds PNO Media. 

http://www.kansfonds.nl/


  

                        

 

 

Enthousiast over deze functie?  

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie, stuur dan voor vrijdag 19 november 2021 een motivatiebrief met CV per e-mail 

naar sollicitatie@kansfonds.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eline Crins (hoofd projecten): 035 624 96 51. 

Houd er vast rekening mee dat de gesprekken voor de eerste ronde en tweede ronde plaats vinden in de week van maandag 22 

november.  

— U wordt vriendelijk verzocht om acquisitie naar aanleiding van deze vacature achterwege te laten— 


