
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stijgende zorgvraag en zorgkosten in combinatie met arbeidsmarktkrapte vragen om anders werken  
in de zorg. Bij SGE werken we met alle professionals vanuit 11 gezondheidscentra voortdurend aan 
“anders werken”. Onze teams van apothekers, huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, tandartsen 
en een breed netwerk van zorgspecialisten werken aan de gezondheid en het welzijn van ruim 80.000 
Eindhovenaren. Wij gaan uit van de kracht van de mensen zelf en helpen deze, waar nodig, te 
versterken. Onze deur staat open voor alle wijkbewoners, in elke fase van hun leven. Dichtbij, 
laagdrempelig en persoonlijk; dat is eerstelijnszorg volgens SGE. Vanuit ons team op het 
bedrijfsbureau worden professionals ondersteund op het gebied van o.a. HR, financiën, communicatie 
en “anders werken”. De manager strategische ontwikkeling geeft, samen met de manager IT-
ontwikkeling en twee stafmedewerkers, richting aan alle activiteiten rondom “anders werken”. We 
willen dit team op korte termijn versterken.   
 
 
 
 
 
 
  
 

Ben jij de persoon die ons team “anders werken” komt versterken en samen met 
onze zorgprofessionals goede ideeën daadwerkelijk omzet in resultaten? Dan zijn we 

op zoek naar jou! De “anders werken” agenda staat in de steigers en vraagt nu om 
nadere uitwerking en uitvoering. We zijn op zoek naar een hands on 

programmamanager “anders werken” die onze innovatieve agenda voor de 
(organisatie van de) zorg versterkt en versnelt. 

 
 
Wij bieden:  

 Werken in een prachtige, innovatieve organisatie die de maatschappelijke opdracht tot 
verandering en versterking van de eerstelijnszorg wil waarmaken; 

 Een enthousiast team waarin samenwerking met andere collega’s hoog in het vaandel staat!  
 Een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, conform CAO Huisartsenzorg en een 

aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen, 8% 
vakantiegeld, 6% eindejaarsuitkering en opname in pensioenfonds PFZW;  

 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op 
verlenging voor de duur van 1 jaar; 

 Een goed bereikbare werkplek, met voldoende parkeermogelijkheden. 

 

SGE zoekt wij per direct een: 

Programmacoördinator “Anders werken” 
24 uur per week  



 

 
 
Wij zoeken een collega die:  

 In afstemming met de managers strategische ontwikkeling en IT-ontwikkeling de SGE agenda 
“anders werken” omzet in concrete resultaten rondom digitalisering en taakdelegatie; 

 Kan verbinden en mensen weet te motiveren en uit te dagen om resultaten te boeken; 

 Een creatieve kijk heeft op vernieuwing, en vooral in staat is om snel tot resultaten te komen 
vanuit de urgentie die er is om de eerstelijnszorg echt ingrijpend te veranderen; 

 HBO werk- en/of denkniveau heeft; 

 Ervaring heeft met programmamanagement en specifieke aspecten hiervan zoals 
scrum/agile/pdca. Een belangrijk aspect hierbij is ook resultaten inzichtelijk maken op basis 
van objectieve data via een goed systeem van meten en monitoren; 

 Goede communicatieve vaardigheden en een brede organisatiescope heeft, een sparring 
partner is op strategisch niveau en in teamverband kan samenwerken;  

 Collegiaal en enthousiast is en de uitdaging aan durft om ingrijpende re-design van de zorg te 
realiseren.  

 
Informatie: 
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Mariëlle Nellen, manager 
Strategische Ontwikkeling op telefoonnummer 06 – 43167632 of 040- 711 6022 of per e-mail 
m.nellen@sge.nl. 
 
Solliciteren:  
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV kunnen gericht worden aan Pam Verpalen, HRM 
adviseur. De sollicitatie kan digitaal verstuurd worden via www.sge.nl, klik op ‘Werken bij SGE’ > 
‘Solliciteren’.  
 
 

 
 
 
 

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid 
gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.  

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

 


