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DOEL VAN DE FUNCTIE 
De programmamedewerker is belast met de operationele activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering 

van landelijke coalities teneinde met samenwerkende partijen de zelfstandigheid en zelfregie van 

mensen te bevorderen door middel van digitale oplossingen.  

 

RAPPORTAGELIJN 
De programmamedewerker rapporteert aan de programmamanager of programmadirecteur. 

  

RESULTAATGEBIEDEN 
 

Programma’s  

1. Uitvoeren van programma’s 

De programmamedewerker voert activiteiten uit die behoren bij de programma’s van VitaValley. 

Het betreft operationele activiteiten die behoren bij de projecten en werkgroepen die uit pro-

gramma’s voortkomen.  

2. Relatiebeheer 

Onderhoudt contacten met voor VitaValley relevante organisaties en functionarissen, die deelne-

men in de coalities. Contacten die behoren bij het tot uitvoering brengen van de activiteiten die 

het programma met zich meebrengt. 

3. Financieel management 

Is ondersteunend in de financiële beheersing van programma’s: budgetbewaking, verantwoording 

op inzet en resultaat. 

4. Communicatie 

Draagt bij aan de communicatie over en de marketing van een programma. 

5. Programmaontwikkeling 

Draagt bij aan programmaontwikkeling van bestaande en nieuwe programma’s die passend zijn 

binnen de waardepropositie van VitaValley.  

 

COMPETENTIES 
1. Kennisintensiteit 

 HBO tot academisch werk- en denkniveau; relevante opleiding 

 meer dan 3 jaar ervaring met het ondersteunen van projecten in complexe multi-stakeholder 

omgevingen 

 kennis van wet- en regelgeving, beleid, processen en organisaties in de gezondheidszorg  

 affiniteit met de toepassing en implementatie van innovatieve toepassingen, methoden en 

processen en digitale technieken 

 affiniteit met veranderprocessen 

2. Projectondersteuning 

 ondersteunen en mee borgen van een complex VitaValley-programma 

 bijdragen aan financieel projectmanagement en inzichtelijke verantwoording 
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 uitvoeren van activiteiten en bijdragen aan producten volgens planning en budget, helpen re-

aliseren van beoogde resultaten 

 bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke impact 

3. Netwerkmanagement 

 onderhouden van contacten met partnerorganisaties 

 ondersteunen van samenwerkingsverbanden 

4. Persoonskenmerken 

 betrouwbare, accurate en energieke teamspeler 

 maatschappelijk engagement, gedrevenheid 

 communicatieve vaardigheden, empathisch 

 stressbestendig 

 

FUNCTIEWAARDERING 
Het functieprofiel Programmamedewerker kenmerkt zich door competenties die niet sectorspecifiek 

zijn. Dat pleit voor een generiek toepasbaar kader. Voor de functiewaardering van onze medewerkers 

maken we daarom voor de honorering generiek gebruik van het BBRA, zoals dat bij de Rijksoverheid 

wordt gehanteerd, onder handhaving van het WNT-plafond. Deze systematiek is gekozen op basis van 

een extern advies van functiewaarderingsdeskundigen. 

De functie van programmamedewerker is door de Raad van Bestuur van VitaValley vastgesteld op de 

BBRA-schalen 7/8 en 9/10. De stap van schaal 8 naar schaal 9 is voornamelijk afhankelijk van de 

mate waarin de functie vanuit een ruime ervaring, met professionaliteit en in zelfstandigheid wordt 

ingevuld. 


