Programmamanager Samendraads
Samendraads is een samenwerkingsverband van het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis
(ETZ) en de Regionale Coöperatie Huisartsen Midden-Brabant (RCH). Doel van
Samendraads is om vanuit een regionaal populatiegericht programma met de patiënt als
vertrekpunt te werken aan de best mogelijk zorg, op het juiste moment, de juiste plek en
doelmatig.
Afgelopen jaren is gewerkt aan de missie en visie van Samendraads en zijn de eerste
projecten gecontracteerd en is de samenwerking gegroeid. De opstartfase is afgesloten en
het programma komt in de fase van implementatie en borging.
Wij zijn op zoek naar een programmamanager die Samendraads door deze nieuwe fase
leidt. Wij zoeken een onafhankelijke programma-manager, die de belangen van de betrokken
organisaties behartigt. Ben jij die netwerker en zie je de ontwikkelingen in de zorg als een
grote uitdaging, dan is dit dé functie voor jou! Wij nodigen je van harte uit om te solliciteren.

Wat houdt de functie in?
Als programmamanager heb je een procesbegeleidende en adviserende rol. Jouw
belangrijkste taken zijn:
je bent verantwoordelijk voor de voortgang, structuur en vormgeving van de projecten
die vanuit Samendraads zijn geïnitieerd en je bewaakt de gemaakte afspraken. Je wordt
hierbij ondersteund door een programmateam.
je legt op periodieke basis verantwoording af aan de stuurgroep Samendraads door
inzicht te geven in de voortgang en resultaten en indien nodig voorzien van een advies.
De stuurgroep besluit over bijsturing en/of wijziging van de in opdracht gegeven
initiatieven/projecten.
je draagt zorg voor de voorbereiding en facilitering van de diverse overleggen in
samenspraak met de voorzitter van de stuurgroep.
Je bent de verbindende schakel tussen stuurgroep, programmateam en de
projectleiders van de inhoudelijke initiatieven.
je richt in samenspraak met de stuurgroep monitoring van resultaten en uitkomsten in en
bewaakt het overzicht van het totale proces en de samenhang tussen diverse
initiatieven.
je onderhoudt de contacten met relevante stakeholders, organisaties en netwerken in de
regio en legt waar nodig verbindingen tussen de diverse netwerken.

Wat zoeken wij?
-

-

Je beschikt over HBO plus werk- en denkniveau
Je bent een goede verbinder en netwerker, gericht op samenwerking
Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, voor de werkwijze van
professionals en de positie van de patiënt. Je spreekt de ‘taal’ van de verschillende
partners
Je bent in staat om organisatie-overstijgend te denken en te werken
Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de regio op gebied van zorg
Je bent flexibel, enthousiast, zelfstandig, ondernemend en resultaatgericht
Je kunt goed plannen en organiseren
Je hebt een hands-on mentaliteit
Je hebt kennis op het gebied van inhoud, data, financiën en communicatie

Wat bieden wij?
Wij bieden je een functie van 20 uur per week (0,5 FTE). Je komt in dienst bij de RCH, maar
werkt vanuit een onafhankelijke positie voor alle partners van Samendraads en
vertegenwoordigt de visie en de belangen van Samendraads. De aansturing/afstemming
gebeurt met de voorzitter van de Stuurgroep. Vooralsnog gaat het om een aanstelling van
twee jaar. Bij ambitie en goed functioneren bestaat er zeker uitzicht op een overeenkomst
voor een langere periode.
De functie is ingedeeld in schaal 10 van de cao Huisartsenzorg.
Een assessment kan een onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn.

Meer informatie of solliciteren
Meer informatie kun je opvragen bij Angela van Liempd, medisch directeur RCH (0135948124 of angela.van.liempd@rchmbr.nl) en bij Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur ETZ
en huidige voorzitter van de stuurgroep Samendraads (013-5393411 of a.wydoodt@etz.nl)
Ook kun je kijken op onze website: www.samendraads.nl
Je kunt je sollicitatie en CV tot en met vrijdag 12 juli as. per e-mail via
secretariaat@rchmbr.nl toesturen aan Zorggroep RCH Midden-Brabant BV, vermeld bij het
onderwerp Sollicitatie programmamanager Samendraads. De gesprekken vinden plaats op
donderdagochtend 15 augustus en dinsdagochtend 20 augustus resp. donderdagochtend 22
augustus.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

