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Wij zijn Involve 

Involve is als enige bureau in Nederland 
volledig gespecialiseerd in interne 
communicatie. Wij werken voor organisaties 
die vernieuwen en steeds weer inspelen op 
ontwikkelingen in hun omgeving. Dat lukt 
alleen als medewerkers zich verbonden 
voelen met waar de organisatie voor staat. En 
meebewegen en meebouwen om hun 
gezamenlijke ambitie elke dag samen waar te 
maken. Wij helpen organisaties al 25 jaar om 
te vernieuwen, door een communicatie- en 
veranderaanpak die werkt. Interactie, 
leiderschap en actieve betrokkenheid van 
mensen staan centraal in onze aanpak. Met 
ruim 20 gedreven professionals brengen we 
onze klanten elke dag de expertise en 
ervaring die nodig is om organisaties echt in 
beweging te brengen. 
Vaak staan onze opdrachtgevers voor een 
transformatie of voeren ze een ingrijpende 
reorganisatie door. Andere opdrachtgevers 
zoeken onze expertise omdat zij willen dat 
hun mensen zich meer verbonden voelen met 
de strategie of merkbelofte. Bijvoorbeeld bij 
een nieuwe koers of bij de integratie na een 
fusie of overname. En we hebben ook 
opdrachtgevers die gericht willen werken aan 
meer betrokkenheid of een betere interne 
samenwerking.  
Als virtueel bureau werken we meestal vanuit 
huis en samen bij de klant. En toch zijn we 
een warm en hecht team. 
 
 

 

 

Wij zoeken een adviseur 

 Involve groeit en daarom zoeken we een 
adviseur om ons team te versterken. Een 
ambitieuze man of vrouw die net als wij 
gedreven is om projecten te doen met impact 
voor onze klanten. Onze adviseurs hebben 
verschillende profielen – sommigen meer 
gericht op het ontwikkelen van 
communicatie- en changeprogramma’s, 
sommigen meer gericht op training, 
faciliteren en coachen. Op dit moment zoeken 
wij een collega die vooral affiniteit heeft met 
het begeleiden van veranderprogramma’s en 
die hierin op een goed niveau kan adviseren.  
 
Onze nieuwe collega: 

• Heeft een academisch werk- en 
denkniveau en een achtergrond in 
communicatie, bedrijfskunde, HR, 
psychologie, sociologie of…; 

• Heeft >4 jaar relevante werkervaring; 
• Is kritisch, analytisch én pragmatisch; 
• Heeft de ambitie om een topadviseur te 

worden; 
• Is betrokken bij collega's en klanten en 

geïnteresseerd in mensen en 
organisaties; 

• Heeft een goed netwerk en wil  leren om 
(vanuit de inhoud) opdrachten te 
verwerven;  

• Is flexibel en mobiel (in tijd, afstand en in 
geest). 

 
Geinteresseerd of meer weten? Stuur ons snel 
een mailtje via info@involve.eu of bel ons op 
024 323 77 39. Tot snel! 


