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Geïnteresseerd?  

Als je jezelf in dit profiel herkent, neem dan contact op 

met Manon de Caluwé via manon@commoneye.nl of  

06 5133 0728. 

 

Voor meer achtergrondinformatie over ons bureau, 

bekijk onze website www.commoneye.nl. 

 

 

Common Eye is een organisatieadviesbureau dat zich volledig richt op samenwerken. Onze drijfveer is om 

bedrijven en organisaties beter te laten samenwerken. Uniek in Nederland. Onze diensten zijn: advies, 

procesbegeleiding, evaluaties, trainingen en coaching. Dat doen wij in veel sectoren, maar met een duidelijke 

focus op publieke en semi-publieke sectoren. Wij publiceren onze ervaringen en reflecties en ontwikkelen 

praktische handvatten en spellen. We zijn gevestigd in het midden van het land in Bilthoven. Onze 

opdrachtgevers zitten in heel Nederland.  

 

Wat ons, de adviseurs van Common Eye verbindt, is onze passie voor het adviesvak en het vak van samenwerken. 

Wij willen daarover van elkaar leren en met opdrachtgevers optrekken om met hen te leren hoe samenwerken in de 

praktijk (nog) beter kan. Dat doen wij overigens allemaal op onze eigen, unieke manier. Wij zijn als bureau altijd op 

zoek naar goede professionals die willen leren, zich durven te laten verrassen en die een unieke bijdrage kunnen 

leveren aan ons team. 

 

Voor uitbreiding van onze werkzaamheden op het terrein van openbaar bestuur zijn wij op zoek naar een: 

 
Adviseur in de overheid/openbaar bestuur 

 

Vacatureprofiel: 

Je hebt bij voorkeur vijf jaar of meer advieservaring in de overheid en het openbaar bestuur. Wij denken daarbij 

vooral aan lokale en regionale overheden: gemeenten, provincies en waterschappen. Je bent bekend met 

vraagstukken die zij tegenkomen op het gebied van samenwerken: regionale samenwerkingsverbanden, 

samenwerken met maatschappelijke partners, aansluiten bij initiatieven en netwerken in de samenleving. Opgave- of 

gebiedsgericht werken is jou niet vreemd. Je hebt opvattingen over de manier waarop we gedeelde vraagstukken 

effectief kunnen adresseren.  

 

Je beweegt je makkelijk in een middelgroot bureau tussen de 15 en 25 mensen. Je bent communicatief zeer sterk en 

bent prettig in de omgang. Je hebt liefde voor het oplossen van samenwerkingsvraagstukken om daarmee onze 

opdrachtgevers in het publieke domein verder te brengen bij het realiseren van hun opgaven. De wens om 

Nederland een beetje mooier te maken is ook een belangrijke drijfveer voor je. 

 

Je hebt kennis en ervaring met het Nederlandse politiek-bestuurlijke landschap en je begrijpt hoe je je daarin moet 

bewegen. Je hebt een stevig netwerk in Nederland in het publieke domein. Je kunt zowel zelfstandig opdrachten 

aanpakken als in teamverband.  

 

Wat bieden wij je: 

Leuke, enthousiaste en inspirerende collega’s, mooie klanten, marktconform salaris, goede arbeidsvoorwaarden en 

volop kansen je verder te ontwikkelen.  
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