
 
 

Programmamanager Veiligheid Voorop 

(fulltime) 

  

De stichting Veiligheid Voorop zoekt een doortastende, accurate en energieke 

Programmamanager met uitstekende communicatievaardigheden en gevoel voor politieke 

verhoudingen. 

Veiligheid Voorop 

In 2011 zijn 5 partijen gestart met het programma Veiligheid Voorop om de 

veiligheidscultuur- en prestaties binnen de BRZO-bedrijven verder te verbeteren. Door 

middel van een themagerichte aanpak - 

 betrokken leiderschap, 

 excellente veiligheidsbeheerssystemen, 

 regionale veiligheidsnetwerken en versterking competenties en  

 veiligheid in de keten 

 

- zijn inmiddels driekwart van de betreffende bedrijven, 15 brancheorganisaties en 6 

regionale veiligheidsnetwerken verbonden. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de 

veiligheidsprestaties op basis van een aantal indicatoren en activiteiten die mede vanuit het 

programma zijn geïnitieerd. 

In 2018 moet het meerjarenprogramma voor 2017-2019 uitgevoerd worden. Dit staat in het 

teken van een concrete manifestatie van de collectieve inspanningen van de branches voor 

wat betreft het verbeteren van de veiligheidscultuur. Dat betekent dat naast het 

gestructureerd verzamelen, uitwisselen en vergelijken van kennis en informatie de 

meerwaarde voor de aangesloten en betrokken partijen georganiseerd en zichtbaar 

geconcretiseerd zal moeten worden. Het netwerk onderling verbinden, ontsluiten maar vooral 

ook in een bredere context geldend laten zijn.  

 

Wat is de inhoud van je werk? 

De programmanager van de Stichting Veiligheid Voorop: 

 Ondersteunt het bestuur in de visieontwikkeling op structurele veiligheidsverbetering. 

 Bouwt het bestaande ledenveld uit tot een constructief, lerend netwerk.  

 Maakt jaarlijks een jaarplan van activiteiten en update het meerjarenplan en legt dat 

ter goedkeuring voor aan bestuur.   

 Zorgt voor de uitvoering van het meerjarenprogramma “Veiligheid Voorop ”. 

 Denkt mee en ontwikkelt samen met branches activiteiten en projecten binnen het 

programma.   

 Ondersteunt de branche die verantwoordelijk is voor één van de specifieke pijlers van 

Veiligheid Voorop bij de invulling van het programma voor die pijler.   

 Initieert projecten en zorgt voor draagvlak bij bestuur en de leden, de voorbereiding 

en de (financiële) bewaking hiervan.  

 



 

 Voert gesprekken ter uitvoering van het programma met de aangesloten branches, 

andere bedrijfstakken, regionale veiligheidsnetwerken, bedrijfsleven, overheden, 

wetenschap en niet-gouvernementele organisaties.  

 Participeert namens ‘Veiligheid Voorop’ in werkgroepen en overlegorganen, en weet 

met overtuiging de belangen van het programma voor het voetlicht te brengen.  

 Informeert en adviseert de deelnemers van het programma ‘Veiligheid Voorop’ over 

relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor het programma.  

 Rapporteert aan voorzitter en aan bestuur Stichting Veiligheid Voorop.  

 Maakt de jaarlijkse voortgangsrapportage voor het programma Veiligheid Voorop, 

mede met oog op toezending Staatssecretaris I&W. 

 Bewaakt dat Veiligheid Voorop voldoet aan de subsidiebeschikking en verzorgt 

rapportage hierover in lijn met eisen van subsidiebeschikking en legt hierover 

verantwoording af aan bestuur.  

 

Wat vragen wij van jou? 

De toekomstige programmamanager: 

 heeft affiniteit met en visie op thema veiligheid;  

 werkervaring in de industrie; 

 een Hbo-niveau werk en denkniveau;  

 bewezen leidinggevende ervaring met complexe projecten, programma- en  

projectmanagement; 

 is in staat om intern en extern samenhang te creëren, faciliteren en te duiden; 

 organiseert en stimuleert samenwerking en draagvlak; 

 heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; 

 is charismatisch, authentiek en empathisch; 

 heeft concrete toegevoegde waarde voor het programma.  

 Je hebt een afgeronde hbo-/wo-opleiding en beschikt over 4 tot 8 jaar relevante 

werkervaring. 

 Je hebt kennis van politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen - ervaring in de 

Tweede Kamer is een pré. 

 Je hebt kennis van of affiniteit met de chemische industrie. 

 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift. 

 Je hebt een relevant netwerk en je bent in staat dit uit te bouwen. 

 Samenwerken staat bij jou voorop. 

 Je bent ZZP-er. 

  

Wij bieden wij jou? 

Een dynamisch werkomgeving binnen VNO-NCW met de mogelijkheid om te werken bij de 

verschillende aangesloten brancheverenigingen. Wij bieden een fulltime baan voor een jaar 

met mogelijkheid tot verlenging met een beloning in lijn met de verantwoordelijkheden. 

 

Meer informatie 

Solliciteren kan tot 22 december 2017 en gericht worden aan Sandra de Bont, directeur 

VOTOB/bestuurslid Veiligheid Voorop via debont@votob.nl o.v.v. ‘Vacature 

Programmamanager Veiligheid Voorop’.  

 

Wil je meer weten over de vacature, neem dan contact op met Sandra de Bont, 070 337 87 

50. Meer informatie over Veiligheid Voorop is te vinden op veiligheidvoorop.nu.   

mailto:debont@votob.nl
http://veiligheidvoorop.nu/

