Adviseur Belonen & Waarderen
Een ervaren adviseur die op zoek gaat naar de mens achter de functie.
Ben jij een adviseur die de systematiek niet centraal zet. Die juist de vertaalslag wil maken
naar de mens achter het systeem en de systematiek ten dienste van de mens en organisatie
stelt met als doel deze te laten groeien? Dan ben je bij ons aan het goede adres.
Wat ga je doen?
Wij adviseren en begeleiden organisaties bij de invoering van een nieuwe belonings- en
functiewaarderingssystematiek. Dat doen we net even anders. Door niet uit te gaan van de
functie maar de vertaalslag te maken het benodigde probleemoplossend vermogen en
gedrag dat nodig is om een functie of rol succesvol uit te kunnen voeren. We doen dit met
het model Baarda (vernoemd naar de bedenker en oprichter van Bureau Baarda). Samen
met de klant ontwerp je een passende job matrix. Hierbij kijk je niet alleen naar de huidige
stand van zaken maar neem je ook een voorschot op de nabije toekomst. Hiervoor is het
noodzakelijk dat je met een strategische blik naar organisaties kijkt.
Daar stopt jouw werk echter niet, samen met onze opdrachtgevers breng je in kaart welke
rol iedere medewerker het beste past. Het doel: medewerkers inzicht te geven in het werk
dat het beste bij ze past maar ook hoe ze hun professionele ontwikkeling verder vorm
kunnen geven. Mensen worden zo niet over- maar ook niet ondervraagd.
Daarnaast adviseer je de opdrachtgever over een passende beloningsstructuur en een
moderne performance management aanpak. Wij spreken trouwens liever over value
management, het gaat tenslotte over de waarde die de aanpak moet toevoegen voor
medewerkers en organisatie.
Wie zijn wij?
Alhoewel Bureau Baarda al 25 jaar bestaat, zijn wij een klein en soms eigenwijs adviesbureau
dat net even anders tegen de zaken aankijkt. Door onze benadering sluit onze aanpak goed
aan bij organisaties die werken volgens het Agile gedachtegoed of een vorm van zelfsturing
nastreven. Wij hebben een hechte band met onze opdrachtgevers, dat betekent dat wij er
altijd naar streven dat de opdrachtgever, na het project, zelf verder met het model aan de
slag kan... maar dat ze altijd op onze expertise kunnen terugvallen.
En wie ben jij?
Je bent een ervaren adviseur die graag verder denkt over de ontwikkelingen in ons
vakgebied en organisatievormen. Je hebt een duidelijke visie en eigen ideeën. Daarmee
verrijk je ons portfolio en over overtuig je de opdrachtgever. Je bent iemand die niet bang is
de oude structuren los te laten en steeds met een open blik de opdrachtgever bij de hand
wil nemen.
Je kunt op management- en directieniveau met opdrachtgevers communiceren en een
vertrouwensband op te bouwen. Je weet de vraag achter de vraag te achterhalen.

Commercieel gevoel is belangrijk. Je bent bij Bureau Baarda verantwoordelijk voor
het hele proces. Van acquisitiegesprek, het opzetten van de projectaanpak, maken van het
samenwerkingsvoorstel tot de uitvoering en begeleiding van de klant na het initiële project.
Zelfstandigheid is een noodzaak… wij hebben geen kantoor en werken vanuit huis of bij de
klant. Iedere maandagochtend komen we samen om de komende week door te nemen en
met en van elkaar te leren.
Interesse?
Wij zijn benieuwd wie je bent en waarom jij denkt dat je bij Bureau Baarda past. Neem
contact op met Geke Schuiteman via geke@bureaubaarda.nl of geef een belletje:
+31 6 406 389 79.

