
Vacature Programmamanager 
De Riethorst Stromenland, Surplus,Thebe, Volckaert, Avoord zorg en wonen, Amphia, 

Revant en de Marq werken samen aan de beste transmurale zorg in West- Brabant. 

Samen de juiste zorg voor de cliënt, op het juiste moment en op de juiste plaats in de 

keten in de regio. Dat is wat deze zorgorganisaties belangrijk vinden. 

 

Over de functie: 
Als programmanager ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van een efficiënte 

en effectieve inrichting van het programma en het netwerk in de regio rondom 

ketenzorg.  

Je draagt zorg voor een goede voortgang en structurering van het project. In deze 

functie maak je een planning waarin je deadlines stelt. Je organiseert bijeenkomsten en 

je jaagt op een positieve en inspirerende manier de werkgroepen aan, binnen de 

verschillende organisaties. In jouw werk staan het leggen van nieuwe verbindingen en 

het bouwen aan vertrouwen tussen samenwerkingspartners centraal. Je bewaakt 

consistentie en je volgt inhoudelijk zowel de voortgang ten aanzien van het gehele 

programma als de deelprojecten. 

Je bent verantwoordelijk voor het inrichten van het transmurale project tussen de diverse 

aangesloten organisaties. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het tot stand 

komen van de diverse producten en de implementatie hiervan.  

 
Herken jij jezelf in onderstaande vaardigheden: 

 je hebt ruime ervaring in de gezondheidszorg; 

 je hebt een academisch werk- en denkniveau; 

 je hebt aantoonbare ervaring met (complex) projectmanagement; 

 je bent een netwerker en verbinder; 

 je kunt zelfstandig werken en je bent in staat om tegengestelde belangen 

transparant en bespreekbaar te maken. 

 je kunt samenwerkingsverbanden aangaan op verschillende niveaus en je kunt 

hiertussen snel schakelen; 

 Je bent in staat om beleidsstukken te schrijven; 

 Je hebt een goede politieke radar en organisatiesensitiviteit. 

 
Wij bieden: 

 Een boeiende functie met veel afwisseling en verantwoordelijkheid; 

 Een jaarcontract voor 20 tot 24 uur per week; 

 Een dienstverband van 1 jaar; 

 De functie is ingeschaald in de CAO VVT schaal 70; 

 Een uitstekende pensioenregeling; 

 Secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao VVT; 

 

Informatie: 
Voor meer informatie kan je het beste contact opnemen met Mireille de Wee, bestuurder 

de Riethorst Stromenland te bereiken via het secretariaat op 0162-582056, of met Roos 

Leber, bestuurder Amphia ziekenhuis, via het secretariaat op 076-5953070 of per email 

via Ivo Schreuder recruiter op i.schreuder@drsn.nl 

 

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 4 februari in de middag. 

 

Solliciteren? 
Ben je enthousiast geworden over de functie van programmamanager? Dan zien wij je 

sollicitatie met veel belangstelling tegemoet. 

Stuur je motivatie en CV voor 28 januari 2019 naar werkenbij@drsn.nl ter attentie van 

de vacature van “programmamanager”. 

 

mailto:werkenbij@drsn.nl


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld  

 

 


