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AKROS is hoogvlieger in Kinderopvang en Welzijn. Vanuit stichting AKROS Welzijn bieden wij 

al meer dan 20 jaar taal- en inburgering cursussen en participatie-activiteiten in Amsterdam. 

Wij zijn gespecialiseerd in het taalaanbod voor moeilijk lerende doelgroepen (NT2) in 

combinatie met het participatieaanbod. In 2021 staat een strategische heroriëntatie op de 

agenda met als doel meer (kwetsbare) doelgroepen te bereiken en ons taal- en participatie 

aanbod uit te breiden. De aftrap hiervan is een gedegen marktkansenplan. Om de directeur-

bestuurder bij dit proces te ondersteunen en adviseren, zoeken wij een: 

 

Adviseur Marktontwikkeling Taal & 

Participatie (freelance) 

Voor 24 uur per week op zzp-contract basis in de periode maart-juli 2021 
 

Wat ga je doen? 
Als Adviseur Marktontwikkeling Taal & Participatie werk je samen met de projectmanagers van het 
Taal & Participatie team. Je bent de inhoudelijk en procesmatige trekker van het tot stand komen van 
een concreet en gedragen marktkansenplan voor stichting AKROS Welzijn. De focus ligt op de vraag 
en het aanbod voor taaltrajecten voor volwassenen en participatie in Amsterdam en omstreken. 
Kansen binnen het bredere maatschappelijk- en welzijnswerk kunnen bij dit onderzoek in overleg ook 
onderwerp zijn. 
 
Binnen de opdracht lever je de volgende zaken op: 
 
- Nulmeting door middel van een snelle analyse van de huidige inhoudelijke diensten- en 

financieringsportfolio (hiervoor is al voorwerk gedaan); 
- SWOT-analyse van de huidige situatie, waarbij je relevante marktontwikkelingen, de vraag van 

gemeente(n) en doelgroepen, financieringsmogelijkheden, het huidige team, bestaande en 
eventuele nieuw aan te trekken inhoudelijke expertise én het concurrentie- en 
samenwerkingsveld voor bestaande en eventuele nieuwe diensten in kaart brengt; 

- Opstellen van een concreet marktkansenplan met uitgewerkte strategische scenario’s, 
bijbehorende business cases en aanbevolen vervolgstappen; 

- Inhoudelijke rapportages en presentaties voor interne stakeholders (team T&P, MT, 
bestuur/RvT); 

- Plan van aanpak, voortgangrapportages en eindrapportage voor opdrachtgever (directeur-
bestuurder); 

- Desgewenst inhoudelijk bijdragen aan actuele subsidie/aanbesteding procedures. 
 
Wat breng je mee? 
- Je hebt actuele en brede kennis van vraag en aanbod met betrekking tot taaleducatie voor 

volwassenen – en bij voorkeur ook participatie - in de regio Amsterdam. Een sterk netwerk op dit 
gebied is een pré. 

- Je bent analytisch sterk met een academisch werk- en denkniveau; 
- Je combineert marktonderzoek kwaliteiten met ondernemend denken en schrijfvaardigheid; 
- Je kunt je onderzoeksresultaten en analyses vertalen naar concrete adviezen op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau; 
- Je bent in staat het team mee te nemen bij het onderzoeken van de vraagstukken en het vinden 

van oplossingsrichtingen (deskundigheidsbevordering); 
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- Je hebt ruime ervaring in een soortgelijke rol en werkt als ‘senior-adviseur’ volledig zelfstandig, 
maar weet hoe en wanneer je anderen moet betrekken om draagvlak en resultaat te realiseren; 

- Je bent resultaatgericht, proactief, flexibel en communicatief sterk; 
- Je werkt nauwkeurig, je bent stressbestendig en gewend aan deadlines. 
- Marketingkennis is een pré; 

 
Wat wij bieden: 

- Een mooie tijdelijke opdracht met impact binnen een maatschappelijke organisatie vol ambitie; 
- Een ZZP overeenkomst (of indien gewenst een tijdelijk dienstverband) met heldere beoogde 

resultaten; 
- Marktconform tarief; 
- Wanneer de samenwerking goed verloopt kan gekeken worden of een langdurige samenwerking 

tot de opties behoort. 
 

 
Waar en bij wie kom je te werken? 

Het centraal bureau van AKROS en het taal & participatie team zijn gevestigd in het hart van 

Amsterdam West, de Baarsjes. Binnen AKROS werken 240 medewerkers (waarvan 19 bij Welzijn) en 

gaan we informeel met elkaar om; we zijn echte ‘doeners’, met humor en een open, respectvolle 

houding naar elkaar. We zien dat onze dienstverlening altijd beter kan en we willen flexibel inspelen 

op de veranderingen om ons heen. In de komende jaren zullen onze maatschappelijke educatieve 

activiteiten gericht op volwassenen in Amsterdam integreren met het lokale aanbod van buurt- en 

welzijnsactiviteiten. 

 

Ben je enthousiast? 

Je CV en motivatie waarom deze opdracht bij jou past kun je vóór 20 maart mailen aan AKROS, 

afdeling HR, via sollicitatie@akros-amsterdam.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021005.  

Voor meer informatie over de inhoud van de opdracht kun je contact opnemen met Mechteld van der 

Westen, directeur-bestuurder. Voor informatie over de procedure of andere vragen kun je contact 

opnemen met Mel de Smit, Manager HR. Beide via telefoonnummer: 020-2610500. 

 

Privacy 

Voor de afhandeling van je reactie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De 

door jou aan AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard gedurende een periode 

van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


