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BOUF Legal zoekt adviseur politiek en bestuur (36 uur) met het accent op lobby 
 
Wie zoeken we?  
Ben jij de adviseur die denkt vanuit belangen, weet wat er in Den Haag speelt en aanvoelt waar 
organisaties in de zorg behoefte aan hebben? Ben jij op zoek naar een brede benadering van het 
adviseurschap en sta je graag op eigen benen? Dan is deze functie zeker wat voor jou! Met je 
collega’s zaken voor elkaar krijgen is waar wij hier voldoening uit halen.   
 
Wat doet BOUF Legal? 
BOUF Legal werkt voor branche- en beroepsverenigingen in de zorg, (grote) zorgorganisaties en 
organisaties in het publieke domein. Juristen, politicologen en bestuurskundigen werken samen 
aan uiteenlopende vraagstukken: van het adviseren bij het inkoopbeleid van een 
zorgverzekeraar, het vormgeven en uitvoeren van lobby strategieën richting Tweede Kamer tot 
het geven van governance advies aan Raden van Bestuur en Raden van Toezicht in de zorg. Dat 
vraagt om een open blik, natuurlijke nieuwsgierigheid en een goed gevoel voor politieke en 
bestuurlijke verhoudingen.  
 
Wat ga je doen als adviseur politiek en bestuur? 

 In kaart brengen van trends en ontwikkelingen binnen de zorg in Nederland en hier over 
rapporteren en adviseren aan (potentiële) opdrachtgevers. 

 Schrijven van position papers aan Kamerleden, ministers en ambtenaren. 
 Ontwikkelingen van lobby- en PR-strategieën.  
 Volgen van procedurevergaderingen, Algemeen Overleggen en andere vergaderingen 

van met name de Vaste Commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport. 
 Organiseren en presenteren van masterclasses en trainingen. 
 Opzetten en onderhouden van een eigen netwerk. 

 
Wat heb je daarvoor nodig? 

 Goede communicatieve vaardigheden met een heldere schrijfstijl. 
 Een flexibele houding. 
 Goed ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit. 
 Stressbestendigheid. 

 
Wat vragen wij van jou?  

 Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding op WO-niveau in de richting van 
politicologie, bestuurskunde, filosofie of sociologie. (Aantoonbare affiniteit en/of 
ervaring met de issues en de uitdagingen in de zorgsector is een pré.) 

 Je bent maatschappelijk betrokken en op de hoogte van de politieke situatie in Den Haag. 
 Je denkt vanuit (commerciële) kansen, bent assertief en resultaatgericht.  
 Je voelt je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de eigen organisatie. 
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Wat bieden wij? 
 Een marktconform salaris + arbeidsvoorwaarden.  
 Een functie met maatschappelijke impact.  
 Ruimte om eigen initiatieven en interesses om te zetten in dagelijkse werkzaamheden. 
 Budget voor opleiding en nascholing om jezelf verder te ontwikkelen als professional. 
 Een hecht team binnen een fris en eigenzinnig bedrijf. 
 Een lidmaatschap bij de Beroepsvereniging Voor Public Affairs (BVPA) en Nieuwspoort. 
 Kunstmatige intelligentie ter ondersteuning van je werkzaamheden.  
 Een fijne werkplek in het hartje van Zeist waar vitaliteit wordt gestimuleerd en 

gefaciliteerd. Zo bestaat er de mogelijkheid om op kantoor te sporten, douchen en te 
koken.  

 
Ben jij de adviseur die wij zoeken? 
Spreekt de bovenstaande functie jou aan en voldoe je aan ons profiel? Dan maken wij graag 
kennis met je! Stuur jouw CV, motivatiebrief en cijferlijst (met eventuele 
werkgeversverklaringen) naar office@bouflegal.nl o.v.v. vacature adviseur politiek en bestuur.  
  
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Daniëlle Kikken, te bereiken op 06-
16175789 


