
Wanneer trefwoorden als gedreven, service- en resultaatgericht, creatief, enthousiasmerend 
en prioriteiten kunnen stellen op jou van toepassing zijn, ben jij misschien de ervaren 
projectleider die Stichting Rijnmondnet zoekt! 

De organisatie 
RijnmondNet, gevestigd in Capelle aan den IJssel, heeft als doel de uitwisseling van medische 
gegevens tussen een breed scala aan zorgverleners in de regio Rijnmond te stimuleren om zo 
de zorgverlening te verbeteren. RijnmondNet verleent hiertoe sinds 1996 een aantal 
diensten aan haar participanten, waaronder een veilige infrastructuur voor elektronische 
communicatie. RijnmondNet is een netwerkplatform, is faciliterend in de 
ketensamenwerking, initieert in opdracht van en in samenwerking met haar partners en 
participanten programma’s en projecten en voert deze uit. 
 
De functie 
Als projectleider coördineer en begeleid je lopende projecten en ben je verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe projecten. Je werkt nauw samen met en bent 
een deskundige gesprekspartner voor onze opdrachtgevers, denkt me ze mee, hoort de 
vraag achter de vraag en weet de gewenste resultaten te behalen. Je stemt af met en 
rapporteert aan de manager operations. 
 
Je belangrijkste taken zijn: 
o Bij nieuwe projecten, conform de planning zoals vastgelegd in het projecten-jaarplan, 

opstellen van projectplannen en zorg dragen voor en faciliteren van de totstandkoming 
van een adequate projectorganisatie.  

o Regelen, plannen en verdelen van de projectwerkzaamheden binnen de projectgroep 
vanuit een coördinerende rol. Bewaken van de planning, voortgang en kwaliteit van de 
projectwerkzaamheden. 

o Signaleren van eventuele knelpunten en ondersteunen van projectmedewerkers bij het 
vinden van oplossingen. Vervullen van een klankbordfunctie voor projectmedewerkers 
en fungeren als eerste aanspreekpunt voor de werkinhoud. 

o Rapporteren, overleggen en afstemmen over (de voortgang en resultaten van) de 
projecten, zowel intern als naar de opdrachtgever(s). 

o Voeren van een transparante projectadministratie en verantwoordelijk voor het 
budgetbeheer. 

o Voeling houden met relevante regionale en landelijke initiatieven en signaleren van 
ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor (de projecten van) Rijnmondnet. 

 
Functie-eisen 
o Tenminste HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld bedrijfskunde in combinatie met ICT 
o Je hebt meerjarige ervaring als projectleider en hebt aantoonbaar resultaten behaald. Je 

hebt een sterke focus op het projectresultaat, en weet daarbij het draagvlak bij alle 
betrokkenen te behouden.  

o Je hebt kennis van verschillende projectmethodieken. 
o Je beschikt over een zodanige ICT-kennis dat je een gesprekspartner bent voor de ICT-

managers van de zorginstellingen. 
o Je kent de zorgsector, hebt daarin een netwerk en je kunt je daar op verschillende 

niveaus gemakkelijk in bewegen.  



Competenties 
o Je beschikt over overtuigingskracht, bent klantgericht, hebt een goede antenne voor de 

wensen en behoeften van klanten en bent een initiërende persoonlijkheid. Je bent 
dienstverlenend naar de opdrachtgever(s) en weet ook grenzen te stellen. 

o Je straalt overwicht uit, bent in staat om zelfstandig te opereren en kent de grenzen 
daarvan.   

o Je bent flexibel, kunt gemakkelijk schakelen, bent creatief en praktisch. 
o Je bent een uitstekende communicator, die helder taalgebruik paart aan tactvol 

optreden.  
 

Overige informatie 
o Arbeidsomvang 24-40 uur; werktijden in overleg. 
o Salaris passend bij het niveau van de functie (indicatie schaal 55 CAO Ziekenhuizen) . 
o Prima secundaire arbeidsvoorwaarden 
o Aanstelling voor 1 jaar; bij gebleken geschiktheid kan een vaste aanstelling volgen 
o Bezit van rijbewijs en auto. 
 
Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Marco Ebbers (manager 
operations a.i.) via m.ebbers@rijnmondnet.nl. 
 
Je sollicitatiebrief met c.v. kun je uiterlijk 10 februari sturen naar Marco Ebbers, via 
bovenstaande emailadres.  

mailto:m.ebbers@rijnmondnet.nl

