
Profielschets programmamanager Duurzaamheidspact Eindhoven  

(16-24 uur) 
 

Als programmamanager ben je binnen het Duurzaamheidspact Eindhoven verantwoordelijkheid voor het 

overzien van het programma met de 4 pijlers en bijbehorende doelen: “energie”, “materialen & gesloten 

kringlopen”, “natuurlijke stad” en “kwaliteit van leven”. Je zorgt ervoor dat die doelen met het gewenste 

resultaat worden behaald. Je signaleert tijdig in- en externe ontwikkelingen die verband houden met of van 

invloed zijn op het realiseren van die doelen. Daarnaast verwachten wij van jou dat je voor de betrokkenen, 

zoals de projectleiders en coördinatoren duidelijk zichtbaar en benaderbaar bent. We verwachten dat je 

zorgt voor samenhang tussen de werkgroepen en dat je, indien nodig, bijstuurt om te zorgen dat de doelen 

of projecten binnen de gestelde planning worden uitgevoerd. Je monitort de verschillende projecten op de 

vastgestelde budgetten, houdt contact met de (bestuurlijke) opdrachtgevers en informeert hen over de 

voortgang. 

 

Ervaring: 

• Brede ervaring met het begeleiden van samenwerkingsprocessen tussen organisaties in 

maatschappelijke complexe opgaven algemeen, en specifiek ervaring met duurzaamheidopgaven.  

• Ervaring in het woningcorporatie- en/of gemeentelijke domein. 

• Ervaring met en kennis van programmamanagement / projectmanagement, bij voorkeur ook enige 

ervaring met innovatiemanagement / innovatieregie en/of transitiedenken. 

• Met de “voeten in de klei” gestaan hebben is een pre.  

• Inhoudelijk affiniteit en niet alleen op het proces is gewenst.  

 

Kennis, expertise: 

• Affiniteit met duurzaamheid. Kan het veld van duurzaamheid goed overzien (ontwikkelingen, 

experts, nieuwe ideeën en studies). 

• Kan verbinding leggen tussen technische en sociale opgaven en domeinen. 

• Kennis, expertise en affiniteit met procesbegeleiding, samenwerking(svormen), innovatieregie.  

• Kan ontwikkelingen (rond duurzaamheid, duurzame stedelijke ontwikkeling) goed overzien en 

inbrengen waar relevant.  

• Kan netwerk inbrengen wanneer relevant.  

• Kan creatief meedenken over goede en vernieuwende concepten, op programma- en 

projectniveau. 

 

Kwaliteiten, vaardigheden, capaciteiten: 

• Kan goed samenwerken met verschillende type mensen, empathisch, kan mensen en ideeën 

verbinden. 

• Communicatief sterk; kan goed luisteren, samenvatten / verhelderen / vertalen wat anderen 

zeggen, kan horen wat iemand (niet) zegt, het onbenoemde benoemen. 

• Kan belangen (van mensen, organisaties) identificeren, verbinden (synergie creëren) en erop 

acteren. 

• Maakt verbinding tussen strategische lijnen, tactisch en projectmatig / operationeel niveau.  

• Kan ver vooruitdenken over wat noodzakelijk en nodig is, en kan de praktische vertaalslag naar de 

lokale context en het hier en nu maken. 

• Denker én doener: kan zaken oppakken, doorzetten, bemiddelen én forceren als nodig. 

 

Werkzaamheden (niet uitputtend): 

• Voorbereiden en begeleiden van overleggen van kernteam samen met voorzitter en 

programmaondersteuning. 

• Strategisch doordenken van lopende en nieuwe projecten, verbindingen daartussen, uitwerken 

van strategisch plan / mijlpalen. 

• (Mede) inrichten van de programma’s “energie”, “materialen & spullen”, “natuurlijke stad” en 

“kwaliteit van leven” met samenhang van individuele projecten. Dat betekent: 

- Korte, middellange en lange termijn doelen opstellen. 

- Activiteiten / projecten benoemen om die doelen te halen. 

- Meedenken over samenwerkingsvormen om de activiteiten / projecten uit te voeren. 



- Indien nodig voor gezamenlijke activiteiten / projecten (tijdelijke) werkgroepen formeren. 

• Monitoren van concrete resultaten. Doel daarbij is het krijgen van totaalbeeld van maatregelen, 

acties en projecten (gevoed door de kennis uit de 4 pijlers) en de impact van dat alles vertaald in 

KPI’s. Harde KPI’s (CO2, hoeveelheden materialen, m2’s groen, m3’s waterberging, etc.) en zachte 

KPI’s (wooncomfort, betaalbaarheid, gezondheid, betrokkenheid, etc.). 

• Samen met voorzitter kernteam: verzorgen van stukken voor bestuurders zoals oplegnotities en 

rapportages.  

• Betrekken TNS als inspirator en adviseur bij de noodzakelijke vertaling van de ambities in concrete 

activiteiten. 

• Wanneer nodig aansluiten bij één of meerdere werkgroepen om te adviseren of input te geven.  

• Strategisch klankbord van managers / collega’s (kernteamleden) en soms van bestuurders rond 

(inhoudelijke) zaken m.b.t. duurzaamheid en/of procesgang en vordering van resultaten: spiegelen 

van proces / dynamiek, wanneer nodig (proces)interventies inbrengen om samenwerking te 

verbeteren. 

• (Meedenken in) programmering en praktische organisatie van jaarlijkse 

evenementen. Verslaglegging en follow-up hiervan. 

• Signaleren van relevante ontwikkelingen, nieuws, tools en kennis, en het delen hiervan in de 

digitale samenwerkingsomgeving. Kennisbeheer, vastleggen van inzichten. 
 
 

 


