
 

 

Wil jij een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave de zorg voor 

ouderen toegankelijk te houden? En houd jij van samenwerken in een 
netwerk? Solliciteer dan voor: 

 

Programma-manager “Ketenbrede aanpak stimuleren 
zelfredzaamheid” Midden-Brabant 

Gemiddeld 12 á 16 uur per week voor een periode van 2 jaar 
(loondienst/detachering/zzp) 

 

In Midden-Brabant wordt domeinoverstijgend actief samengewerkt aan de Juiste 
Zorg op de Juiste Plaats voor de (kwetsbare) ouderen. Vanuit de hele keten 

willen we (kwetsbare) ouderen zo goed mogelijk ondersteunen en empoweren 
zodat zij zo lang mogelijk eigen regie houden en alleen van professionele zorg 

gebruik maakt als dat echt nodig is. Zodat zij (zo lang mogelijk) zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen en kwaliteit van leven ervaren. Dit vraagt niet alleen een 
cultuuromslag bij de burgers maar ook bij de professionals in de hele keten. 

Hiertoe is binnen het Zorgnetwerk Midden-Brabant  het programma “Ketenbrede 
aanpak stimuleren zelfredzaamheid bij (kwetsbare) ouderen” opgezet. Voor de 

uitvoering van dit programma zijn wij opzoek naar een programma-manager.   
 
Wat ga je doen? 

Wij zijn op zoek naar een programma-manager  die uitvoering geeft aan het door 
ZonMw goedgekeurde programmaplan. Je gaat samen met projectleiders uit de 

vele organisaties aan de slag met de uitvoering van diverse projecten en houdt 
het overall resultaat en de samenhang goed in beeld. Je bent de verbinder voor 
de gehele keten en zorgt dat de professionals dezelfde taal gaan spreken. Je 

werkt aan bewustwording bij professionals en burgers en gaat aan de slag met 
inrichting van zorgpaden vanuit de zelf tenzij, thuis tenzij en digitaal tenzij-

gedachte. 
 
Wat zijn jouw talenten?  

• HBO+ werk en denkniveau 
• Je hebt ervaring met project en programma-management in de zorg 

• Je weet doelstellingen SMART te formuleren en te sturen op resultaten  
• De gestelde planning verlies je niet uit het oog  
• Je neemt eigenaarschap, ook bij knelpunten 

• Met jouw kennis en kunde creëer je draagvlak binnen de organisaties  
• Je bent creatief en inventief 

• Je kan goed zelfstandig werken, en zeker ook samenwerken 
• Je stapt makkelijk op mensen af, kan goed verbindingen leggen 
• Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en verschillende belangen 

• Kennis van, en ervaring binnen de zorg in Midden-Brabant is een pré. 

 

Ons aanbod  
• Een overeenkomst voor 1 jaar (met een optie voor verlenging van nog een 

jaar) voor 12 á 16 uur gemiddeld per week. Flexibel inzetbaar. 
• Je werkplaats is in Tilburg 
• Informele vriendelijke sfeer 

• Passende arbeidsvoorwaarden 



 

 

• Detachering vanuit je huidige arbeidsovereenkomst behoort ook tot de 

mogelijkheden (indien werkzaam bij een van de netwerkpartners van ZMBR). 
Evenals een overeenkomst van opdracht voor zelfstandigen. 

 

Reageer vóór dinsdag 3 januari, zodat de gesprekken met potentiële kandidaten 
plats kunnen vinden op 5 en 6 januari 2023. Stuur jouw brief en CV naar: 

info@zmbr.nl 
 
Nog vragen?  

Stuur een mail naar Tonny de Groot, directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant op 
T.degroot@zmbr.nl 

 
 

Past deze vacature niet bij jou, maar ken je iemand bij wie deze wel past? Delen 
is fijn! 
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