
 

 

Profiel projectleider samenwerkingsverband O3 Heusden (24 uur) 

Inleiding: O3  Heusden  

 
O3 is een samenwerkingsverband van diverse organisaties in het sociaal domein. In Heusden 
vormen Contour de Twern, Juvans, MEE en de GGD de O3 partijen die één subsidieafspraak 
hebben met de gemeente Heusden.  
 
O3 zet zich in voor een sterke sociale samenleving door: 
 Innovatieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken in de gemeente Heusden 
 Verbindingen te leggen tussen kwetsbaar en krachtig 
 Het werven, boeien, binden en begeleiden van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen 
 Mantelzorgers zichtbaar te maken en te ondersteunen 
 Sociale cohesie te vergroten 
 Er te zijn; zichtbaar en vindbaar, actief en ‘erop af’ 
 Waar nodig burgerinitiatieven te faciliteren en te ondersteunen 
 
O3 werkt gebiedsgericht. De medewerkers van O3 maken deel uit van de brede, 
multidisciplinaire teams van Bijeen. Deze teams zijn vormgegeven rond de drie grote kernen 
van de gemeente Heusden; Drunen, Oud Heusden en Vlijmen en houden de lokale 
wijkwinkel als uitvalsbasis.  
 
 
Takenpakket projectleider 

 Opstellen en uitvoeren van projectplannen vanuit de offerte van O3 en de aan O3 
gegeven opdracht van de gemeente Heusden. 

 Bewaken van de voortgang en bijsturen bij afwijkingen 
 Met regelmaat afleveren van resultaatgerichte verantwoordingsrapportages die zich 

lenen voor ambtelijke en bestuurlijke besprekingen. 
 (Mede) vormgeven aan Innovatie binnen het voorliggend veld van O3.  
 Uitoefenen van invloed op en bijdragen aan de ontwikkeling van projectmatige 

interdisciplinaire samenwerking binnen O3 projectteams. 
 Technisch voorzitten en faciliteren van de  lopende projectgroepen en de projectleden. 
 Procesmatige verbindingen aanbrengen tussen de innovatieve projecten en aansturen 

op inhoudelijke verbindingen door de professionals van O3 
 Vertalen van O3 doelstellingen naar praktijkgerichte projectprocessen. 
 Ontwikkelen en implementeren van een uniforme projectmanagementmethodiek voor 

het voorliggend veld. Accent hierbij op de ‘harde kant’ van projectmatig werken 

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het initiëren en coördineren van de 
projectportfolio. Je legt verantwoording af aan de managers van de organisaties in het 
samenwerkingsververband O3 

 

 



 

Functie-eisen 

 HBO werk- en denkniveau, aangevuld met relevante aanvullende kennis en scholing op 
het gebied van projectmanagement. 

 Ervaring als resultaatgerichte projectleider die gewend is om te werken met 
hoogopgeleide professionals. 

 Kennis/affiniteit met het publieke domein. 
 Verbinding leggen tussen abstracte doelstellingen (de grote beweging) en concrete 

activiteiten en daar een heldere richting aan te geven. 
 Innovatief, ontwikkelingsgericht, resultaatgericht en tegelijk gericht op het hogere doel. 
 Je bent vaardig in het aanspreken en aansturen van medewerkers 
 Vanuit eigen expertise zelfstandig handelen en beslissingen durven nemen. 
 Lef en een proactieve, resultaatgerichte instelling met oog voor risico’s en haalbaarheid. 
 Tijdelijke in dienstneming bij een van de O3 partners. 

Je hebt aantoonbare ervaring in het realiseren van programma’s/projecten gericht op het 
doorvoeren van veranderings- c.q. ontwikkelingsprocessen.  

Salaris 

Salarisschaal 55. Bruto maandsalaris bij fulltime dienstverband is minimaal 2.547,- euro en 
maximaal 3.798 euro conform cao gehandicaptenzorg. Er is sprake van verschillende CAO’s 
binnen het samenwerkingsverband O3. Mocht je afkomstig zijn vanuit een andere CAO dan 
is een passende oplossing bespreekbaar.  

Bijzonderheden 

Het betreft vooralsnog een functie voor een jaar.  

De sollicitatiegesprekken zijn op woensdag 22 maart tussen 9.00-13.00 uur.  

Werktijden in onderling overleg te bepalen. 

Informatie 

Neem contact op met Ilse van Mierlo, programmamanager O3 mobiel: 06 543 45 066. 

Solliciteren 

Schriftelijk voor 20 maart aanstaande via een e-mail naar secretariaat.meebn@meebn.nl 

 Vermeld op de sollicitatie ‘projectleider O3 Heusden’. 
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