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FNO zet zich in voor én met mensen in kwetsbare situaties in Nederland. We brengen 

partijen samen, verzamelen en delen kennis en financieren projecten. Zodat iedereen 

blijvend betere kansen krijgt op meer gezondheid, kwaliteit van leven en 

toekomstperspectief. 

 

Doel van ons programma Klein Geluk is het vergroten van de ervaren kwaliteit van leven 

van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Wil jij hieraan een 

bijdrage leveren en herken je jezelf in onderstaand profiel? 

 

PROGRAMMAMEDEWERKER KLEIN GELUK (24-32 UUR) 
 

JOUW ROL 

Jij werkt in het team van Klein Geluk samen aan de sturing en uitvoering van het 
programma en het bereiken van resultaten. Je vervult met name intern een belangrijke 
rol, met een focus op processen. 
 
Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van subsidieaanvragen en toetst de 
voortgang van projecten op resultaten, budget en voorwaarden. Je coördineert en 
ondersteunt onderzoeken van het programma. Je onderhoudt goede contacten met 
subsidieaanvragers, experts in het werkveld en collega’s van andere FNO-programma’s. Je 
schakelt met de afdeling communicatie van FNO. Je volgt relevante trends in zorg en 
maatschappij en ontsluit deze op adequate wijze. Je rapporteert aan de programmaleider. 
 

JOUW PROFIEL 

• Je hebt hbo- of academisch werk- en denkniveau. 

• Je kunt goed schrijven en bent kwaliteitsgericht. 

• Je bent sterk in plannen en coördineren, hebt een groot organisatietalent en vindt het 

heerlijk om orde te scheppen en analyses te maken. 

• Je beschikt over integriteit en bestuurlijke sensitiviteit. 

• Je bent in staat om een netwerk op te bouwen. 

• Je kunt inspireren, beïnvloeden en trends volgen en die vertalen in beleid. 

• Je bent in staat visie te vertalen in een uitvoeringsprogramma. 

• Je kunt een borgingsstrategie ontwikkelen om na het programma de resultaten te 

verduurzamen. 

• Je kunt zelfstandig en op afstand werken. 

 

We zoeken collega’s: 

die door hun gezondheidsbeperking niet altijd de kans krijgen om hun kwaliteiten te laten 

zien en/of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 



 

ONS AANBOD 

• een uitdagende baan bij een vermogensfonds dat sterk in ontwikkeling is; 

• een bijdrage leveren aan een programma met een droom; 

• een jaarcontract met uitzicht op verlenging voor de looptijd van het programma; 

• afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van starter € 3440,- tot ervaren 

medewerker € 4585,- bruto per maand bij fulltime; 

• goede arbeidsvoorwaarden (onder andere 13e maand en 30 vakantiedagen bij 

fulltime), aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheid om hybride te 

werken. 

 

MEER INFORMATIE 

Als je meer wil weten over onze organisatie kun je kijken op www.fnozorgvoorkansen.nl.  

 

REAGEREN 

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur je CV onder vermelding van ‘Sollicitatie 

programmamedewerker Klein Geluk’ naar hr@fnozorgvoorkansen.nl. We ontvangen je 

reactie graag uiterlijk op 1 februari 2023, liefst eerder. Eerste gesprekken plannen we in via 

Teams. 
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