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Programma manager       23 februari 2023 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en maatschappelijk geëngageerde programmamanager die staat voor de ambities 
van het Nationaal Fonds voor de Sport. En die past bij onze kernwaarden: verbindend, integer, nieuwsgierig, robuust en 
ondernemend.  
 
Als programmamanager moet je in staat zijn onze missie te vertalen naar toekomstbestendige en duurzame programma- 
en projectondersteuning met oog voor de belangen van kwetsbare mensen in onze samenleving. 
Je bent flexibel en krijgt energie van de dynamische omgeving van een start-up. 
Je hebt daarbij ruime ervaring met programma management en hebt een procesmatige aanpak. Je hebt gevoel voor de 
onderlinge verhoudingen en bent gericht op samenwerking.  
 
 
Functieomschrijving: 

• Het mede vorm geven, omschrijven en goed inrichten van de gedefinieerde werkterreinen en doelgroepen met 
relevante projecten en programma’s in deze fase;  

• Continue zorgdragen voor de ontwikkeling en het aanbod van nieuwe projecten en programma’s  op maat die 
aansluiten bij de gekozen werkterreinen, doelgroepen en het donatiebeleid; 

• Het toezien op en coördineren van bestaande projecten en programma’s en de gerelateerde budgetten;  
• Bijdragen aan een sterke en succesvolle samenwerking met zowel (kennis)partners als beneficianten; 
• Coördineren, informeren, rapporteren aan en begeleiden van de onafhankelijke besteding adviescommissie; 
• Zorgdragen voor een tijdige en kwalitatief goede rapportage en evaluatie per project/ programma; 
• Coördineren van en bijdragen aan het nieuwe kennisconsortium over impact management volgens de Theory of 

Change  
• Actief bijdragen en betrokken zijn bij de planning, monitoring en uitvoering van het jaarplan van het fonds;  

 
 

Je voldoet aan de volgende kenmerken:  
- Aantoonbaar grote affiniteit met de sociaal maatschappelijke kracht van sport; 
- Kennis van de sportinfrastructuur;  
- Vaardig op het gebied van programmamanagement, bij voorkeur bekend met de Theory of Change; 
- Vaardigheid in het op afstand ondersteunen en begeleiden van programma’s; 
- Ervaring met strategische partnerships;  
- Qua agenda en ook qua instelling passen bij het startup karakter van het nieuwe fonds.  
- Academisch werk- en denkniveau; 
- Je bent een teamspeler die kan samenwerken en tot creatieve oplossingen komt. 
 
 
Wij bieden je: 
Het nieuwe sportfonds bestaat uit een klein enthousiast team. Collegialiteit en eigen inbreng staan hoog in het vaandel 
en wij zoeken een collega die ook in dat opzicht meerwaarde heeft. We bieden een dynamische baan in een startup 
omgeving. Werkomgeving Sportcentrum Papendal en Maliebaan Utrecht. Inzet 3 -4 dagen per week bij een tijdelijk 
dienstverband . Start per direct. 
 
 
Solliciteren: 
Ben je geïnteresseerd? Schrijf een brief met CV t.a.v. dhr C. Juffermans en mw. E.J. Roelofs via 
info@nationaalfondsvoordesport.nl. Als je een inhoudelijke vraag hebt over deze functie, neem contact op met Esther 
Roelofs via telefoonnummer 06-34942846. Solliciteren kan tot en met 31 maart 


