
 

  

Programmamanager Bouw & Inrichting 

Jij hebt ervaring met het (ver)bouwen van grote bouw- en renovatieprojecten. Jij wordt enthousiast 

van het regisseren van grote projecten en streeft daarbij naar een optimaal resultaat. Bouw mee aan 

de toekomst van onze zorgorganisatie en solliciteer. 

 

Dit ga jij doen 

In deze functie begeleid jij, als vertegenwoordiger van deze grote, moderne zorgorganisatie in Noord 

Brabant, alle (ver)bouwprojecten van A tot Z. Je hebt zowel contact met interne partijen zoals 

gebruikers, bestuurders en collega's, als met externe partijen. Denk hierbij aan o.a. architecten, 

technisch adviseurs, aannemers, installateurs en lokale en regionale overheden. Het succes van 

bouwprojecten is sterk afhankelijk van de wijze waarop jij vorm geeft aan de samenwerking met alle 

betrokken partijen. We werken graag in samenwerkingsverbanden met vertrouwde partners. 

De komende jaren ligt de nadruk van onze projecten op de realisatie van een nieuw gebouw voor 

enkele afdelingen. Daarnaast staat het amoveren van bestaande bouwdelen, de inbreiding van 

poliklinieken, het realiseren van flex werkplekken in huis en een groot aantal kleinere renovaties op de 

kalender. De aanschaf van nieuwe medische apparatuur vraagt eveneens nauwe betrokkenheid van 

jou omdat er steeds meer eisen worden gesteld aan de huisvesting van nieuwe apparatuur. 

Het is belangrijk dat je de Raad van Bestuur goed weet te adviseren met oog voor de vele 

(tegengestelde) belangen in onze zorgorganisatie. Daarnaast: 

• bewaak jij en stuur je op de voortgang van bouwprojecten in alle fases van een 

(ver)bouwproject;  

• geef je leiding aan de afdeling Bouw en Inrichting en stuur je 5 fte interne collega’s aan; 

• ben je verantwoordelijk voor het organiseren en implementeren van het nieuw op te zetten 

Project Office van waaruit alle projecten van de afdeling gecoördineerd en uitgevoerd gaan 

worden; 

• tevens stuur je de externe opdrachtnemers en betrokken projectleiders aan en ben je voor hen 

het gezicht van de organisatie; 

• daarnaast werk je nauw samen met je collega’s van Gebouw Gebonden Services en van de 

afdeling MICT. Samen met hen werk je aan een integrale langetermijnvisie op het gebied van 

huisvesting, duurzaamheid, onderhoud en het ziekenhuis van de toekomst;  

• breng je de afdeling van een fase waarin veel gebouwd is, naar een fase waarbij we streven naar 

optimale benutting van onze bestaande vierkante meters. 

 

Dit ben jij 

• beschikt over een WO-niveau uitgebreide kennis van het werkveld en 

van(bouw)projectmanagement; 

• kennis van zorginhoudelijke processen; 

• bouwkundig en technisch inzicht. Je bent op de hoogte van werkzaamheden van partijen in de 

bouw en gebruikte materialen en technieken; 

• kent de functies van bouwdelen, constructies en installaties met de bijbehorende risico's en 

aandachtspunten. Je volgt de ontwikkelingen op technologisch gebied en past deze toe; 



 

  

• kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bouw en huisvesting, arbo en milieu, NEN-

normen en bouwbesluit. Ook regels met betrekking tot aanbesteding van werken en diensten en 

rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en –nemer en bent op de hoogte van de verschillende 

overheden en hun taken bij de handhaving van wetten en regels; 

• kennis en ervaring met procesbesturing en -bewaking van de voortgang van een project. Fasering 

is vaak ingebed in het bouwproces, maar tijdige controle voorkomt stilstand of vertraging. Dit 

vereist uitvoerige kennis van werkmethodes van de betrokken in- en externe partijen en het 

vermogen om de verschillende processen zoveel mogelijk in elkaar te vlechten tot één 

bouwstroom; 

• financieel goed onderlegd met ervaring in investeringstrajecten en eindverantwoordelijkheid voor 

grote budgetten; 

• communicatief sterk, standvastig en een gesprekspartner van medici en andere medewerkers. 

 

Wij bieden je 

• de mogelijkheid om tussen de 36 -40 uur per week te werken;  

• een marktconform salaris, passend bij de functie en afhankelijk van opleiding en werkervaring;  

• de intentie tot een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd; 

Voor het tijdpad wordt ervan uitgegaan de programmamanager te benoemen per 1 januari 2022. 

 

Solliciteren en procedure  

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Marieke Oosting of Mirjam van Dijk 

van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie 

geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en 

motivatie sturen naar mail@crowngillmore.nl. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 20 september 

2021. Kennismakingsgesprekken op ons kantoor in Woudenberg vinden plaats op 16, 22 en 23 

september 2021.  


