
 
 

Vacature programmaleider Spoedzorg WestWest 

WestWest heeft voor het programma spoedzorg per direct een 

vacature voor de functie van programmaleider 24 uur per week. 

WestWest, een transmuraal samenwerkingsverband in westelijk West-Brabant tussen 9 
zorg- en welzijnsorganisaties in de regio, zet zich in voor twee doelen: 
1. Een gezondere bevolking in westelijk West-Brabant 
2. Naadloze samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties. 
 
Om de zorg toegankelijk te houden, willen we een programma Spoedzorg starten. De 
spoedzorg staat voor grote uitdagingen. Met een toenemende zorgvraag en 
personeelstekorten zal in de toekomst ‘meer met minder’ moeten. Regionale 
ketensamenwerking wordt steeds essentiëler om de kwaliteit, beschikbaarheid en 
zorgcontinuïteit te borgen.  
 
Het programma Spoedzorg is opgesteld door betrokken organisaties van WestWest. Ook 
andere partners als de RAV, HAP West-Brabant en Het Huisartsenteam zijn bij dit 
programma betrokken. Belangrijke overkoepelende projecten gaan over data-analyse, data 
delen, verwachtingsmanagement en kennis delen. Daarnaast zijn er twee thema’s 
vastgesteld waarbinnen verschillende onderliggende projecten moeten worden opgepakt. De 
thema’s zijn: voorkomen van spoed en spoedzorg op de juiste plek. 
 

Voor dit programma zoeken wij voor een periode van 2 
jaar een programmaleider: 
 
Als programmaleider verbind je de betrokken organisaties bij de spoedzorg in westelijk West-
Brabant. Je bent de schakel tussen het bestuur WestWest en de betrokken organisaties en 
zorgt voor de uitvoering van het programma. Je toont eigenaarschap, verbindt landelijke, 
regionale en lokale ontwikkelingen en bewaakt de samenhang tussen de verschillende 
projecten. Jij vertelt hét verhaal van het programma, binnen en ook buiten onze 
netwerkpartners. Dit doe je in zeer nauwe samenwerking met de projectleiders, leiders en de 
bestuurders. Ieder heeft hierin zijn eigen rol. Als programmaleider ben je verantwoordelijk 
voor de realisatie van de doelen en opgaven van het programma. Je bewaakt de voortgang 
en kan verzoeken doen bij de betrokken organisaties voor benodigde mensen en middelen. 
 
Je bouwt daarnaast mee aan een sterk netwerk binnen de regio, ook in samenwerking met 
regionale spelers, zoals het ROAZ. Het programma spoedzorg vindt plaats binnen een 
bredere hervorming van de zorg in de regio, zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord. 
Continue afstemming en bijsturing met die andere ontwikkelingen is nodig als 
programmaleider. Je legt verbindingen tussen de verschillende relaties en stakeholders en je 
bouwt een netwerk op dat je onderhoudt. Daarnaast ga je op zoek naar financiering voor het 
programma en leg je benodigde verantwoording af. 

   

 

https://www.westwest.nl/


 
 

Jouw profiel 

• Je beschikt academisch werk- en denkniveau.  
• Je hebt kennis van en ervaring met project- en verandermanagement en 

gezondheidszorg bij voorkeur op het gebied van spoedzorg/acute zorg. 
• Je legt snel verbanden en overziet raakvlakken. 
• Je bent pro-actief, een enthousiaste verbinder en flexibel, ook qua werktijden.  
• Je kunt oplossingsgericht werken met focus op resultaat en weet beweging te creëren. 
• Je hebt ervaring in het doorgronden van complexe vraagstukken, rekening houdend met 

verschillende (politieke/organisatorische) belangen en je weet de kern helder te vertalen 
in de vorm van doelstellingen en activiteiten. Het hanteren van een brede scope gaat je 
goed af. Je durft beslissingen te nemen en regisseert op de besluitvorming. 

• Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Daarbij ben je diplomatiek 
en heb je gevoel voor verhoudingen binnen en tussen verschillende organisaties.  

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto. 

 

Wat hebben we je te bieden? 

- De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten met het Bravis ziekenhuis, één van de 
deelnemers van WestWest. 

- Salarisschaal volgens FWG 65 CAO ziekenhuizen lopende van € 3.850,- tot € 5.801,- op 
basis van 36 uur per week; daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van kennis en 
ervaring. 

- Tijdelijk dienstverband van 2 jaar. 
- Je valt onder CAO ziekenhuizen met een goede pensioenopbouw. 
- Eindejaarsuitkering (8,33%) en vakantietoeslag (8,33%). 
- Flexibele arbeidsvoorwaarden met o.a. bedrijfsfitness of aanschaf van fiets of 

laptop en benefits at work met korting op winkels, uitjes en vakanties. 

 

Informatie en sollicitatie 

Neem voor meer informatie contact op met Claudia Langenberg, coördinator WestWest, via 
06-22773777 of Bianka Mennema, Voorzitter WestWest via 088-7067875.  
 
Je kunt tot uiterlijk 12 april 2023 online solliciteren via www.werkenbijbravis.nl/vacatures 
waarbij je wordt verzocht jouw sollicitatiebrief en CV te uploaden als Word-of Pdf-bestand. 
 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 21 april 2023 in het Bravis 
ziekenhuis, locatie Roosendaal. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

http://www.werkenbijbravis.nl/vacatures

