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FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan.
Daarom zetten wij ons in voor het vergroten van kansen. Kansen op meer gezondheid,
kwaliteit van leven en toekomstperspectief voor mensen met een kwetsbare gezondheid,
een beperking of chronische aandoening. Dit doen we door het samenbrengen van partijen,
het verzamelen en delen van kennis, en door het financieren van projecten. Het FNOprogramma GeestKracht heeft de missie dat elke jongvolwassene zichzelf kan zijn en ook
met een psychische kwetsbaarheid krachtig kan (blijven) meedoen in de maatschappij. Wil
jij hier een bijdrage aan leveren en herken jij jezelf in onderstaand profiel?
Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige programmaleider
ontstaat per 1 april 2021 de vacature van:

PROGRAMMALEIDER (38 UUR, PARTTIME BESPREEKBAAR)
PROGRAMMA GEESTKRACHT
GeestKracht wil meerdere projecten in samenhang realiseren om een overkoepelend
strategisch doel te bereiken. Het programma heeft daarom een hoge inhoudelijke
complexiteit en een groot aantal betrokken partijen met diverse belangen.
JOUW ROL
Jij geeft leiding aan het bureauteam van GeestKracht (met een programmalijnmanager en
-secretaris), stuurt het programma en bewaakt het programma, de projecten en
activiteiten op drie aspecten:
• resultaten en financiën
• processen
• samenhang
Je bent ook zelf trekker van programma-activiteiten. Je onderhoudt goede contacten met
de strategische partners van GeestKracht, experts in het werkveld, de
programmacommissie, de begeleidingscommissie van het evaluatieonderzoek en de
programmaleiders van de andere FNO-programma’s. Je volgt relevante trends in zorg en
maatschappij, bent primaire woordvoerder en schakelt met de afdeling communicatie van
FNO over communicatie en PR-activiteiten rondom het programma. Je rapporteert aan de
directeur/bestuurder.
JOUW PROFIEL
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau en affiniteit met jongvolwassenen met
een psychische kwetsbaarheid.
• Je hebt aantoonbare inhoudelijke kennis van en een netwerk binnen het gebied van
het programma, inclusief de daarin opererende partijen.
• Je hebt ervaring met management, coördinatie en planning van werkzaamheden op
het niveau van meerjarige en complexe processen (programmamanagement).
• Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn.
• Je bent in staat om een visie om te zetten in een uitvoeringsprogramma met
aantoonbare resultaten.
• Je kunt inspireren, beïnvloeden en trends volgen en die vertalen in beleid.
ONS AANBOD
• een uitdagende baan bij een vermogensfonds dat sterk gericht is op maatschappelijke
impact;
• een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezondheid, kwaliteit van leven en
toekomstperspectief, in het bijzonder bij jongvolwassenen met een psychische
kwetsbaarheid;

•
•
•

een jaarcontract met vooruitzicht op verlenging voor de looptijd van het programma;
afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een passende salariëring van €4.351 tot
€5.222 bruto per maand op basis van fulltime;
goede arbeidsvoorwaarden (o.a. 13e maand en 30 vakantiedagen bij fulltime invulling)
met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit van inzetbaarheid.

MEER INFORMATIE
Als je meer wilt weten over onze organisatie, kun je terecht op www.fnozorgvoorkansen.nl.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Bert
Kuipers (huidige programmaleider) bert.kuipers@fnozorgvoorkansen.nl, 06 59 395 104.
REAGEREN
Herken je jezelf in dit profiel? Stuur je reactie met een korte motivatie + CV o.v.v.
‘Sollicitatie programmaleider’ naar vacature@fnozorgvoorkansen.nl. We willen je reactie
graag ontvangen voor 15 januari 2021. De kennismakingsgesprekken zijn online.

