
 

 
Vacature  

Programmamanager Themajaar 2021 
 

Tijdelijke opdracht voor het opzetten van een programma, een aanpak en een 
programmabureau voor de viering van het themajaar 2021 

 

Van ambitie naar uitvoering  
In 2021 is het 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed plaatsvond. Deze gebeurtenis markeert 
het ontstaan van de Biesbosch en de Delta. Meerdere partijen in het deltagebied hebben het plan 
opgevat om daar groots aandacht aan te schenken in 2021. Dit willen ze doen met een 
samenhangend programma met een groot aantal gevarieerde activiteiten en evenementen en met 
stevige publiciteit, waarin het verhaal en de kwaliteiten van de delta centraal staan. De partijen die 
tot nu hebben aangegeven bij te willen dragen aan het themajaar, hebben gezamenlijk een 
ambitiedocument opgesteld. Om de ambitie om te zetten naar een plan en uitvoering zijn wij op zoek 
naar een 
 

zelfstandig programmamanager 
met gevoel voor marketing en samenwerking 

 
voor 24 uur per week 

voor een periode van 6 tot 8 maanden tussen augustus 2019 en april 2020 
 
De programmamanager gaat zich bezig houden met het vormgeven van een samenhangend 
programma, een creatieve vertaling van het concept en het inrichten van een programmabureau, dat 
uitvoering gaat geven aan de verdere organisatie. Wij zoeken een programmamanager, die beschikt 
over een hiervoor relevant netwerk en met gevoel voor samenwerken met zowel overheden als 
ondernemers, verenigingen en belangenorganisaties.  
 
Van de programmamanager 2021 verwachten wij het volgende: 
 
• Uitgangspunt is het 'Ambitiedocument herdenkingsjaar 2021 600 jaar Sint Elisabethsvloed'. Dit 

document vormt de basis en geeft richting aan de stappen en uitdagingen. De 
programmamanager wordt gevraagd de ambities naar uitvoering te brengen. (Voorkeur hybride 
variant) 

• Commitment, mede-eigenaarschap, bevorderen van regionale samenwerking en samenhang, 
zodat de initiatieven en partners uit de regio ondersteund en gevoed worden.  

Verwacht resultaat 
• Plan van aanpak: van ambitie naar uitvoering (medio 2019) 
• Programmabureau: uitwerken programmastructuur en aanscherping  
• Procesmanagement:  Afstemming, draagvlak en samenwerking in de regio.  

Begeleiden samenwerking kwartiermakers in het veld. 
Ophalen, inspireren en verbinden van bestaande en nieuwe 
initiatieven en ideeën. 



• Gedragen creatief concept en plan voor gezamenlijke marketing en promotie  
• Verfijning en concretisering van toetsingskader voor de keuzes in programma en 

programmering  en de financiële randvoorwaarden voor uitvoer. 

Wat is er al naar aanleiding van het ambitiedocument 2021? 
1. Klankbordgroep: vertegenwoordigers van nu 12 organisaties die de schouders onder het 

programma willen zetten 
2. Begeleidingscommissie: klein comité met mandaat van de klankbordgroep, vertegenwoordigen 

nu Dordrecht, Rotterdam, NLDelta en Noord-Brabant 
3. NLDelta programmabureau, inclusief penvoerdersrol 
4. Verkenningsfase/kwartiermakers – vanaf maart 2019 voor een periode van 6 maanden in 

Brabant actief. 

Organisatie en inbedding 
Het NLDelta programmabureau faciliteert de samenwerking om tot een bestendige organisatie of 
een programmabureau 2021 te komen. Keuzes en besluiten worden door de begeleidingscommissie 
voorbereid en in de klankbordgroep besproken.  
 
Ben jij deze programmamanager? Degene die een plan van aanpak opstelt, met ambitie én realisme? 
Die de verhaallijn concretiseert, verbindingen legt tussen sectoren en partijen enthousiast maakt en 
beweegt om deel te nemen.  We komen graag met je in contact.  
Samen maken we het themajaar 2021 een jaar waarin de Delta met al haar partners en initiatieven 
met een spraakmakend programma nationaal in de belangstelling staat. 
 
Solliciteren naar de tijdelijke functie van programmamanager 2021 kun je doen door een 
motiverende mail met c.v. te sturen aan Stella van Uffelen, programmamanager NLDelta,  
via werving@drechtsteden.nl . 
 
Informatie over het project 2021 is te vinden op https://www.nldelta.nl/projecten/viering-2021-600-
jaar-sint-elisabethsvloed/ . Hier kun je ook het 'Ambitiedocument herdenkingsjaar 2021 600 jaar Sint 
Elisabethsvloed' downloaden.  
 
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Stella van Uffelen, telefoonnummer 06-
46101105 of info@nldelta.nl  
 
Gesprekken zullen plaatsvinden tussen 25 juni en 12 juli 2019. 
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