
Ervaren
Programmamanager

32-36 uur per week

De zorgorganisaties waarvoor we 
werken verwachten dat je gedegen 
kennis hebt van data-uitwisseling,  
bij voorkeur in de zorg en dat je daar-
over (proactief) advies geeft. Je stelt 
samen met de betrokken zorgorgani-
saties een ICT-ontwikkelagenda op 
die de basis vormt voor de prioritering 
van projecten en regionale speer- 
punten. Daarnaast werk je samen  
met projectleiders, zorgverleners 
en patiënten aan korte- en langeter-
mijnverbeteringen in het zorgproces, 
ondersteund door ICT. Je houdt over-
zicht, stuurt op resultaat en geeft 
tactisch en strategisch sturing. Je bent 
een aanspreekpunt voor bestuurders 
en werkt nauw samen met de directeur 
van Connect4Care. 

Meer over de functie
Connect4Care voert sinds 2012 een 
ambitieus en innovatief programma 
uit voor 26 deelnemende zorgorga-
nisaties aan de Programmaraad. Via 
4 ICT-programmalijnen realiseerden 
we onder meer een Regioportaal met 
een online toestemmingsvoorziening 
voor patiënten, de dienst veilig com-
municeren, een zorgcoördinatie-app 
en een CoLab. Momenteel werken 
we onder meer aan een data-uitwis-
selingsplatform op basis van onder 
andere XDS-, FHIR- en MedMij- 
standaarden. We maken hierbij 
gebruik van een regionale doel- 
architectuur en een regionaal privacy- 
en informatieveiligheidsbeleid. 

Wij zijn op zoek naar een ervaren programmamanager met 
minimaal 6 jaar ICT-projectmanagementervaring. Bij voorkeur 
heb je ervaring met data-uitwisseling in de zorg. Daarnaast weet 
je bestuurders, managers en zorgverleners te binden en boeien 
onder de vlag van een nog verder door te ontwikkelen regionale 
ICT-ontwikkelagenda.

Connect4Care is een impact-
volle regionale samenwerkings-
organisatie die optimale zorg 
aan patiënten/cliënten onder-
steunt en verder vormgeeft. 
Wij zijn de spil van een regionaal 
ecosysteem dat data-uitwisseling 
stimuleert en realiseert. We 
inspireren op inhoud, verbinden 
de juiste mensen en bouwen 
aan duurzame ICT-oplossingen. 
Voor de bij Connect4Care 
aangesloten zorgorganisaties 
organiseren we de ICT-infra-
structuur, het ICT-beheer en een 
ontwikkelprogramma samen 
met het CoLab. We rekenen 
Kennemerland, Haarlemmer-
meer, Meerlanden en Amstel-
land (Noord-Holland Zuid) tot 
onze regio en zijn gevestigd in 
Hoofddorp.

Meer over Connect4Care en alle 
aangesloten zorgorganisaties 
vind je op connect4care.nl

https://connect4care.nl


Je profiel:
We verwachten de volgende competenties, kennis en  
vaardigheden:
• Academisch werk- en denkniveau.
• Bij voorkeur een opleiding op het gebied van 

informatisering in combinatie met gezondheidszorg.
• Kennis en ervaring met ICT in de gezondheidszorg is een 

pre, bij voorkeur kennis van architectuur, standaarden en 
landelijke programma’s.

• Gedegen ervaring en kennis van projectmanagement en 
programmamanagement.

• Zelfstarter, ondernemend, hands-on.
• Goed gevoel voor bestuurlijke en politieke 

verhoudingen.
• Ervaring met coalitievorming en het schrijven van 

adviezen en projectvoorstellen.
• Ervaring met kennisuitwisseling en kennisopbouw.
• Ervaring met stakeholdermanagement.
• Ervaring met het aanvragen van subsidies is een pre.
• Goede sociale, communicatieve en schriftelijke 

vaardigheden.

Je arbeidsvoorwaarden
Connect4Care volgt de CAO Ziekenhuizen. Salaris 
conform schaal 75, mede afhankelijk van je ervaring.

Je takenpakket:
• Ontwikkelen en managen van een complex programma 

met roadmaps en projectdoelstellingen.
• Aansturen op concrete projectresultaten van 

projectleiders en penvoerders van stuurgroepen/
coalities.

• Stakeholdermanagement en sturen op cohesie binnen 
bestaande samenwerkingsverbanden.

• Managen van subsidietrajecten, indien voorhanden en 
opportuun.

Je beoogde resultaten:
• Een regio waarin zorgorganisaties en hun medewerkers 

zich regionaal verbonden en geïnspireerd voelen.
• Meetbare projectresultaten en verbeteringen van het 

zorgproces, ondersteund door ICT/data-uitwisseling.
• Realisatie van projecten waarop de regio trots kan zijn. 
• Verbondenheid met andere regio’s en het landelijk 

niveau (ministerie van VWS).
• Realisatie van Connect4Care als expertisecentrum.
• Acquireren van subsidies.

Geïnteresseerd?
Mail je cv en een korte motivatiebrief vóór 1 september 2022 aan:

Fredrik Knoeff, directeur 
E | fredrik.knoeff@connect4care.nl
T | 06 21 65 87 00

mailto:fredrik.knoeff%40connect4care.nl?subject=

