
                                                           
 
 
Voor Stichting Quadraten komt Heeredwinger Advies graag in contact met gekwalificeerde 
professionals voor de positie van 
 
 

Senior Adviseur HRM 
 
 
Een strategische en inspirerende gesprekspartner voor medewerkers, directeuren en het 
College van Bestuur. Een HRM professional met een hands on mentaliteit en overzicht die in 
staat is om succesvol invulling te geven aan een brede portefeuille met beheer- en 
beleidsonderwerpen. 
 
 
Stichting Quadraten 
Stichting Quadraten is een toonaangevende aanbieder van primair onderwijs, voorschoolse 
opvang en kinderopvang in de regio Westerkwartier-Noordenveld. De Stichting telt 35 
scholen, waaronder 6 samenwerkingsscholen en 2 samenlevingsscholen. Ruim 500 
medewerkers zetten zich dagelijks toegewijd in voor de ontwikkeling van 5100 kinderen. De 
Stichting is ook ondernemer in de kinderopvang en richt zich de komende jaren onder meer 
op de totstandkoming van integrale kindcentra. Op de inzichtelijke site www.quadraten.nl 
vindt u alle informatie over koers, beleid en besturing. 
 
 
Organisatie 
De kern van de organisatie wordt gevormd door leerkrachten en directeuren. Zij worden 
ondersteund door een Bestuursbureau en een tweehoofdig College van Bestuur. Het 
Bestuursbureau omvat de teams Personeel, Financiën, Facilitair & Infra en Onderwijs. Op dit 
moment wordt onderzocht welke overhead passend is om onderwijs en opvang adequaat te 
faciliteren. De huidige teamcoördinator Personeel doet een stapje terug. Stichting Quadraten 
is daarom op zoek naar een senior adviseur HRM. 
 
 
Opgaven 
De nieuwe senior adviseur is een belangrijke adviseur voor directeuren en het College van 
Bestuur. Uw portefeuille is breed en omvat actuele en meer permanente thema’s. Actueel is 
de CAO wijziging die leidt tot een aanpassing van het functiehuis. Omvang en organisatie 
van de staf staat eveneens prominent op de agenda evenals het vormgeven van het 
ondernemerschap in de kinderopvang. Stichting Quadraten wil een aantrekkelijke werkgever 
zijn en blijven. Van de nieuwe adviseur wordt strategische input verwacht om dit voornemen 
gestalte te geven. Bij Quadraten is het primair proces nadrukkelijk in the lead. Vanuit die 
gedachte ondersteunt u directeuren bij het vormgeven van hun strategische 
personeelsplanning, de aanpak van het ziekteverzuim en het ontwikkelen van hun 
medewerkers. De inzet van de nieuwe adviseur is voor een deel strategisch en beleidsmatig, 
maar omvat ook werkzaamheden die gericht zijn op implementatie en praktisch organiseren. 
 
 
 

http://www.quadraten.nl/


                                                           
 
 
Kwalificaties 
U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en u bent opgeleid in het HRM vak. U 
heeft aantoonbare ervaring als strategisch adviseur en sparring partner van het 
management, bij voorkeur bij meerdere organisaties. In die rol heeft u zichtbare resultaten 
laten zien. Een achtergrond in een organisatie voor primair onderwijs strekt tot voordeel, 
maar is niet strikt noodzakelijk. Wel wordt van u verwacht dat u zich de materie op korte 
termijn eigen maakt. U bent qua persoonlijkheid een inspirerend en empathisch HRM 
boegbeeld die gemakkelijk contact aangaat op alle niveaus in de organisatie en daarbuiten. 
U doet dat met flair, compassie en kennis van zaken. U overtuigt door tempo, 
realisatiekracht en accuratesse. U beschikt over een vlotte pen.  
 
 
Procedure 
Heeredwinger Advies doet voor Stichting Quadraten de werving en voorselectie van 
gekwalificeerde kandidatuur. U kunt reageren t/m 22 november bij Jacques Heldoorn 
(j.heldoorn@heeredwinger.nl; 06-25024328). U kunt ook bij hem terecht voor nadere 
informatie. De selectiegesprekken bij Quadraten zijn voorzien op donderdag 26 en vrijdag 27 
november. Het salaris voor deze positie bedraagt € 4861,- bruto per maand exclusief 
vakantiegeld en eindejaarsuitkering (schaal 11 CAO primair onderwijs). 
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