
   

 

Hallo Organisatieadviseur! 
 
Geniet jij van je vak,  
maar mis je collega’s? 
 

 

 

Je zit al een poosje als zelfstandig adviseur in het vak. De variatie en uitdagingen 

bevallen je prima, maar toch voelt het niet altijd goed. Je staat er vaak alleen 

voor en die vrijblijvende samenwerking met anderen blijkt niet zo goed te 

werken. Maar jij gelooft wel in de kracht van het collectief, werkt continu aan je 

persoonlijke ontwikkeling en zoekt af en toe steun bij commerciële inspanningen.  

 

Mogelijk had je ook al wat langer ‘kriebels in de buik’, ‘de wens om structureel 

samen te werken met andere professionals’ en ‘het gevoel dat je nog veel meer 

voor je klanten kan betekenen’. Durf je het daarbij aan om voor groepen te 

staan en beschik je over de vaardigheden om anderen tactvol en duidelijk 

feedback te geven? Dan is aansluiting bij het SpartnerS collectief wellicht wat 

voor jou.   

 

Wat houdt samenwerking bij SpartnerS in?  

 

• Circa 30% van je tijd besteed je gezamenlijk.  

• Leren van en met elkaar is ons adagium.  

• Adviestrajecten geheel of gedeeltelijk samen met collega’s uitvoeren, 

bijvoorbeeld een verbeterteam bij de klant begeleiden bij het uitwerken van 

een waarde-stroom analyse.  

• Gebruik maken van centrale IT faciliteiten en de back office.  

• Samen met een collega naar een prospect of bestaande relatie.  

• Elkaar uitdagen, aanspreken en helpen zorgt voor team spirit en persoonlijke 

prestaties.  

• In sub teams werken aan de ontwikkeling van je eigen regio en relevante 

netwerken.  

• Intern sparren over een moeilijke klus.  

• Een aansprekend adviesproduct ontwikkelen met collega’s.  

• Het bijwonen van het maandelijkse werkoverleg.  

• Periodiek het inhoudelijke onderwerp voorbereiden voor het maandelijkse 

werkoverleg. 

• Twee keer per jaar twee dagen ‘op de hei’ en natuurlijk ontbreken de 

barbecue voor de zomervakantie en het eindejaarsdiner niet.  

  



 

 

 

 

Wat houdt het werk van organisatieadviseur bij SpartnerS in?  

 

Niet iedereen doet als organisatieadviseur bij SpartnerS dezelfde dingen, 

afhankelijk van jouw achtergrond, competenties en interesses maak jij daarin 

keuzes waarbij het belang van de klant altijd centraal staat.  

 

Wij streven naar lange termijn relaties. Dat is alleen mogelijk als je in staat bent 

om in uiteenlopende klantbehoeften te voorzien, ook als die in de loop der tijd 

veranderen. SpartnerS beschikt daarom over een breed scala aan competenties 

in de volgende vakgebieden:  

• organisatie & leiderschap 

• lean & logistiek 

• strategie, marketing & sales  

Ook zijn wij materie deskundig op het vlak van financiën en ICT, altijd vanuit een 

bedrijfskundige invalshoek met de overtuiging dat je als generalist het beste in 

staat bent klanten te helpen. 

 

Kenmerkend voor onze aanpak:  

We helpen bedrijven, gaan samen aan de slag en geven nooit op! 

 

‘Wij helpen bedrijven’, om hun mensen en processen te verbeteren 

Onze organisatieadviseurs komen zelf ook uit de maakindustrie en weten hoe 

moeilijk veranderen kan zijn. Wij spreken dus de taal en schakelen moeiteloos 

tussen werkvloer en management. 

 

‘Gaan samen aan de slag’, om veranderingen blijvend te verankeren 

Roepen aan de zijlijn dat het beter kan is niet zo moeilijk. Verbeteringen 

daadwerkelijk en blijvend voor elkaar krijgen: dat is waar het om gaat. Onze 

organisatieadviseurs gaan daarbij samen met de medewerkers aan de slag. Onze 

werkwijze is mensgericht, respectvol, oprecht én doortastend. 

 

‘En geven nooit op’, SpartnerS maakt het waar 

Veranderingen realiseren gaat vaak gepaard met tegenslagen en weerstand. 

Geen enkel bedrijf is hetzelfde, elke situatie is weer anders. Voor ons is het 

resultaat heilig en onze organisatieadviseurs halen alles uit de kast om het bij 

onze klanten te laten lukken.  

 

  



 

 

 

 

En jouw achtergrond?  

 

Je herkent je in de woorden: empathisch, doelgericht, tactvol, maar ook 

doortastend, communicatief vaardig, klantgericht en vindingrijk. In je gedrag 

naar anderen toe ben je op een prettige manier sturend en beïnvloedend. 

Feedback staat in jouw woordenboek en jezelf blijven ontwikkelen is 

vanzelfsprekend. Je ziet jezelf eerder als generalist dan als specialist.  

 

Om bij SpartnerS succesvol te zijn, beschik je over academisch werk- en 

denkniveau, idealiter ben je bedrijfskundig geschoold. Je bent woonachtig in het 

werkgebied van SpartnerS organisatieadvies: Oost-, Zuid-, West- of Midden-

Nederland. Tot slot: je voelt je absoluut thuis in de wereld van de maakindustrie.  

 

Waarom zou jij aansluiten bij het SpartnerS collectief? 

 

Wij bieden je:  

• De vrijheid van ondernemerschap gecombineerd met de voordelen van hechte 

samenwerking. 

• Een succesvolle, bewezen formule. 

• Afwisselende en uitdagende werkzaamheden. 

• Een professioneel intern klankbord en een collegiaal team waarin intensief 

wordt samengewerkt. 

• Een groot netwerk dat expansie mogelijk maakt. 

• Een steile leercurve op het vlak van je persoonlijke ontwikkeling, onder 

andere door in projecten samen te werken met meerdere adviseurs. 

• Significant betere beloningsmogelijkheden ten opzichte van een 

loondienstverband. 

• Het gezamenlijk uitbouwen van netwerken en het acquireren van opdrachten. 

  

Wil je meer weten? 

 

Neem een kijkje op www.werkenbijspartners.nl. Wat wij betekenen voor onze 

klanten in de maakindustrie vind je op www.spartners.nl en via de berichten op 

onze LinkedIn bedrijfspagina proef je nog meer sfeer en inhoud.  

 

Heb je nog prangende vragen voordat je reageert? Neem dan contact op met 

Paul Egelmeers (06 51551907). Weet je genoeg en wil je reageren? Stuur jouw 

CV met begeleidend schrijven naar spartnerworden@spartners.nl.  

 

http://www.werkenbijspartners.nl/
http://www.spartners.nl/
mailto:spartnerworden@spartners.nl

