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Mura Zorgadvies: goede zorg maken we samen! 
Mura Zorgadvies helpt (eerstelijns) zorgverleners die vernieuwing en verbetering in de zorg willen 
realiseren. Onze adviseurs zijn verbindend, vindingrijk en voortvarend. Ons doel: betere zorg en 

gezondheid voor de inwoners in onze regio. Goede zorg maken we samen! 
 

Wij breiden ons team uit en zoeken een 
 

Adviseur / Projectleider 
28 uur per week 

 
Wat ga je doen?  

Als adviseur breng je vanuit een onafhankelijke positie eerstelijnszorgverleners en andere partijen uit 

zorg, welzijn en lokale overheden bij elkaar. Je weet trends en ideeën om te zetten in concrete 

oplossingen, waarbij je naar nieuwe werkwijzen zoekt. Je bent een resultaatgerichte adviseur met 

oog voor de positie van de patiënt/cliënt. Je bent flexibel en inzetbaar als projectleider, 

programmamanager en procesbegeleider. 

Je werk als adviseur is afwisselend en uitdagend: van het opzetten van een nieuw project, de 

ontwikkeling en implementatie van zorgvernieuwing tot evaluatie en monitoring. Daarnaast pak je 

een proactieve rol in het signaleren van kansen en subsidiemogelijkheden en weet je deze in 

opdrachten te verzilveren. 

 

Wie zoeken wij?  

Een enthousiaste adviseur die communicatief sterk is, goed kan samenwerken en initiatiefrijk is. Met 

een frisse blik werk je aan vernieuwing en verandering. Je weet draagvlak te creëren voor je adviezen 

en dit om te zetten in handelen. Dit betekent dat je:  

• academisch werk- en denkniveau hebt, met minimaal 3 jaar relevante werkervaring;  

• kennis van en ervaring met de sector (eerstelijns)zorg en welzijn;  

• analytisch bent, maar ook innovatief en oplossingsgericht werkt;  

• creatief en flexibel bent en vernieuwende ideeën hebt; 

• gevoel hebt voor groepsprocessen en verschillende belangen en hierbij je onafhankelijke rol 

bewaakt;  

• affiniteit hebt met thema’s als de juiste zorg op de juiste plek, ouderenzorg, 

persoonsgerichte zorg en digitalisering;  

• in het bezit bent van een auto en incidenteel bereid tot het verrichten van werkzaamheden 

in de avonduren.  

 

Wie zijn wij? 

Mura Zorgadvies is een onafhankelijk adviesbureau zonder winstoogmerk. Mura Zorgadvies is de 

regionale ondersteuningsstructuur (ROS) in de regio Gelderse Vallei, Gelders Rivierenland en de 

gemeente Zaltbommel. We werken aan versnelling, vernieuwing en verbetering binnen én buiten de 

zorg. Met pilots laten we zien wat mogelijk is, om successen daarna verder uit te bouwen. Samen 

met partners zoals zorgaanbieders, gemeenten, welzijn, zorgverzekeraars en inwoners. Want wij 

geloven dat gezondheid méér is dan het resultaat van zorg alleen. Zo komen we tot duurzame 



Mura Zorgadvies | Wij zoeken een adviseur / projectleider 

2 

oplossingen voor betere zorg en gezondheid. Altijd gericht op een tevreden patiënt én zorgverlener. 

Goede zorg maken we samen!  

 

Wat bieden wij?  

Bij Mura Zorgadvies vind je een afwisselende baan in een informele en innovatieve adviesorganisatie. 

Het gaat in eerste instantie om een vacature met een contract voor 28 uur per week, voor een 

periode van een jaar. De inschaling is afhankelijk van ervaring en vindt plaats in schaal 10 van de CAO 

Huisartsenzorg.  

We volgen de richtlijnen van het RIVM omtrent COVID-19. Dit betekent dat wij momenteel (deels) 

thuis werken. 

 

Enthousiast?  

Voor meer informatie over Mura Zorgadvies en onze projecten verwijzen wij je naar onze website: 

www.mura.nl. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Eefje de Bruijne (06 - 57 13 04 

09) of Ingrid Elie (06 - 83 89 87 75). 

Ben jij de kandidaat die we zoeken? Wij ontvangen je motivatiebrief en cv uiterlijk 10 oktober per 

email via info@mura.nl. De eerste gesprekken zijn gepland op 14 oktober. 
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