
 

 
 
 

Adviseur 
 
Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland 
versterken. Dit doen we door proactieve, innovatieve en toegankelijke ondersteuning te bieden aan 
dorpshuizen, dorpsbelangen en andere burgerinitiatieven die de gemeenschapszin in dorpskernen 
versterken. Wij doen dit altijd van onderop, duurzaam en democratisch. 
 
De adviseur van Doarpswurk is geen ‘alles beter weter’. Hij/zij inspireert, begeleidt en verbindt 
vrijwilligers en dorpen bij het verder brengen van hun leefbaarheidsinitiatieven.  
 
Doel van de functie 
 
Het bevorderen van de (maatschappelijke) zelfstandigheid/zelfredzaamheid van groepen, individuen 
en organisaties. 
 
 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

• Advies geven aan besturen van dorpshuizen op een breed aantal terreinen: nieuwbouw, 
verbouw en verduurzaming van gebouwen, energiebesparing, exploitatie en beheer, wet- en 
regelgeving; 

• Het uitvoeren van het kwaliteitszorgtraject bij dorpshuizen en/of de Quick Scan; 

• Het organiseren van diverse (thema) bijeenkomsten voor vrijwilligers (de doelgroep) en het 
verbinden van vrijwilligers (het ontwikkelen van netwerken); 

• Het onderhouden van contacten met provinciale en gemeentelijke ambtenaren op het gebied 
van plattelandsbeleid en meer specifiek met betrekking tot de dorpshuizenregeling;  

• Doet aan deskundigheidsbevordering bij individuen, groepen, overheden & instellingen en 
begeleidt hierin;  

• Doet aan federatievorming en neemt deel aan federatie overleggen (overleg met bestuur van 
dorpshuizen, provincie en gemeente in federatief verband); 

• Ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van projecten, maar maakt zodra dit mogelijk is 
plaats voor de inzet van vrijwilligers; 

• Biedt groepen ondersteuning bij het organiseren en begeleiden van studie- en 
ontmoetingsdagen;  

• Doet voorstellen voor nieuw materiaal ten behoeve van cursussen, scholing, training en 
advies;  

• Volgt actief ontwikkelingen op het gebied van beleid en wetgeving; 

• Volgt actief maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken en vertaalt deze in voorstellen 
tot verbetering van de dienstverlening en/of nieuwe producten;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Profiel van de functie  
 

Kennis en ervaring 
 

• HBO/ WO werk- en denkniveau;  

• Ervaring met (overheid) instellingen, -beleid, -procedures en –richtlijnen; 

• Kennis van de van toepassing zijnde doelgroepen, ontwikkelingen en werksoorten;  

• Spreekt Fries en het kunnen schrijven van Fries strekt tot aanbeveling.  

 

 

 
Specifieke functiekenmerken  
 

• Heeft duidelijk affiniteit en bij voorkeur ervaring met dorpshuizen in de snel veranderende 
samenleving al centrum van ontmoeten en als broeinest van innovatie: exploitatie, functie 
uitbreiding, enz.;  

• Heeft duidelijke affiniteit met het Friese platteland en de rol die (vrijwilligers)organisaties 
daarin (kunnen) spelen; 

• Analytisch vermogen voor het signaleren van knelpunten en het vertalen hiervan in advies;  

• Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, 
overheden en instellingen en voor het coachen en begeleiden van individuen of groepen 
binnen een organisatie;  

• Het leuk vinden om te werken met verschillende mensen van vrijwilliger tot bestuurder en het 
snel kunnen schakelen daartussen; 

• Reactief en ondernemend in het volgen van (markt) ontwikkelingen en het bepalen van de 
consequenties hiervan voor adviezen en de eigen organisaties;  

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bij het geven van advies; 

• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bij het opstellen van voorlichtingsmateriaal en het maken 
van projectplannen; 

• Kunnen organiseren binnen de dynamiek van “Bestaand” en “Innovatie”; 

• Ervaring met het organiseren van interessante en uitdagende themabijeenkomsten;  

• Oplossingsgericht denken.  

• Je bent in staat kansen en mogelijkheden te signaleren voor nieuwe opdrachten. 

 
 
Wat bieden wij  
 

• Een energieke organisatie die volop in beweging is; 

• Een team met heel verschillende, interessante collega’s;  

• Deelname aan een breed regionaal en landelijk netwerk;  

• Een jaarcontract voor minimaal 0,5 fte met mogelijkheid tot meer uren bij het verwerven van 
opdrachten bij een werkweek van 40 uur. Een zzp-constructie is eventueel bespreekbaar. 

• Eventueel een telefoon en laptop  


