
 

 
1 

PROGRAMMAMANAGER VASTGOED (36 UUR, SCHAAL 13)  
GEMEENTE MOLENLANDEN 
 

Wij zijn Molenlanden  
Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke 
Randstad met een grenzeloze ambitie. Zij stelt haar inwoners centraal en is 
actief aanwezig in de twintig karakteristieke kernen.  De gemeente 
Molenlanden verbindt zich met 44.600  inwoners, ondernemers en 
partners in de regio door hen te ontmoeten, kennis te delen, samen 
oplossingen te vinden en elkaar te inspireren.  
 
In Molenlanden is er een plezierig en uitdagend werkklimaat. Vertrouwen, 
vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij de uitgangspunten. 
Zelforganiserende teams nemen verantwoordelijkheid voor de eigen 
werkzaamheden, monitoren hun prestaties en passen waar nodig hun 
werkstrategie aan. Zij luisteren naar wat de ander nodig heeft, sluiten 
flexibel aan op behoeften en zien win-win oplossingen. Het gaat om 
partnerschap en samenspel. 
 
Hoe zorgen we ervoor dat we onze vastgoedportefeuille optimaal 
faciliteren en tegelijkertijd zelf ook invulling geven aan vraagstukken 
rondom onze ambities; energietransitie, klimaatadaptie en circulariteit.  
Hoe komen we in de gemeente tot een duurzame en toekomstbestendige 
vastgoedportefeuille. Uitdagingen waar wij voor staan en waar jij als 
programmamanager een belangrijke bijdrage aan gaat leveren.  
 

De rol van programmamanager vastgoed 
Jij hebt aantoonbare ervaring in programmasturing en integrale strategische 
advisering op het terrein van vastgoed en weet goed te schakelen op de 
verschillende niveaus; strategisch, tactisch en operationeel.  Jij snapt hoe 
gemeentelijk vastgoed, de maatschappelijke organisaties en gebruikers 
faciliteert en weet hun belangen op waarde te schatten. Als 
programmamanager vastgoed heb je een tweeledige taak. Het adviseren van 
bestuur en directie en het aansturen van het programma vastgoed, zodat we 
met elkaar de goede dingen goed doen in de komende jaren. Wij hebben het 
Integraal Huisvestingsplan 2021-2032 en het accommodatiebeleid vastgesteld. 
Een belangrijke opgave is het verduurzamen van onze gemeentelijke 
vastgoedportefeuille. Onze opgave is dat we 80 objecten hebben 
verduurzaamd in 2030! 

En dan zijn er ook nog eens schoolgebouwen die gecertificeerd moeten 
worden volgens BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw). Jouw eerste 
opdracht is om in de kadernota 2023 de gedragen bestuurlijke 
wensen te laten landen in een plan van aanpak met een passende 
dekking. In Molenlanden hebben we een diverse 
vastgoedportefeuille. Er is ook een aantal schoolgebouwen in 
gebruik als multifunctionele accommodatie. Die voorzieningen geven 
kleur aan de leefbaarheid van een buurt of dorp. Maatschappelijk 
vastgoed is dus veel meer dan een stapel stenen, het is als lijm die 
alles verbindt en continu in beweging is. 
 
Jouw plek in de organisatie 
Je werkt met vijf collega’s die goed op elkaar zijn ingespeeld. Dit 

vakteam Vastgoed en Facilitaire Zaken (VFZ) is jouw thuisbasis. 

Met VFZ bevind je je in het hart van de maatschappelijke 
ontwikkelingen in Molenlanden. Jouw focus is de integraliteit en jij  
schakelt gemakkelijk tussen de verschillende disciplines en niveaus. 
Jij definieert en bewaakt de structuur van het programma en voert 
de regie op de processen, verbind de verschillende disciplines, stuurt 
projectleiders aan en verzorgt de informatie naar de stakeholders. Jij 
stuurt en monitort op politiek/bestuurlijke-, financiële- en de 
maatschappelijke risico’s. Jij draagt zorg voor de in- en externe 
communicatie over het programma. En adviseert de directie en 
bestuur over de voortgang en mogelijke bijsturing van het 
programma. Jouw focus is de toekomstbestendige vastgoed 
portefeuille in Molenlanden. 

Dit ben jij? 
Je hebt ruime ervaring met het leiden van vastgoedprogramma’s. Je bent 
deskundig op het gebied van vastgoed en onderwijshuisvesting. Hebt 
relevante strategische ervaring opgedaan, aangevuld met een bouw- of 
vastgoedopleiding. Denk bijvoorbeeld aan  een afgeronde master facility 
and real estate management. Je acteert doelgericht met geduld en begrip 
voor partners /stakeholders en hebt een goed gevoel voor belangen en 
besluitvormingsprocessen.  Je kan goed communiceren, samenwerken en 
gedijt in een dynamische omgeving met veel partijen. Je begrijpt de wereld 

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Molenlanden op zoek naar de bevlogen en 
professionele programmamanager (36 uur, schaal 13) die wil gaan, voor een duurzaam Molenlanden.  
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van het onderwijs, sport, cultuur en wijkcentra en kunt daarin effectief 
meebewegen.  
Je bent de stevige gesprekspartner voor het bestuur en de directie en in 
staat  om creatieve en passende oplossingen voor diverse (complexe) 
vraagstukken te bedenken en deze met jouw collega’s uit te voeren. Je 
combineert jouw strategische blik met een flinke dosis executiekracht. Je 
hebt een duidelijke visie, bent proactief en vernieuwend. Je bent ervaren in 
het sturen van complexe bestuurlijke processen. Je hebt ervaring in het 
succesvol implementeren van beleidsontwikkelingen op het terrein 
van duurzaamheid en onderhoud. 
Ook de huurders van jouw vastgoedportefeuille zijn tevreden over de 
contacten die er zijn en de wijze waarop we als gemeente invulling geven 
aan onze eigenaarsrol. Je vindt het een uitdaging om het sociale én fysieke 
van maatschappelijk vastgoed met elkaar te verbinden.  
Dankzij je kennis, ervaring en overzicht van het speelveld ben je een 
krachtige en professionele sparringpartner op elk niveau. Wat er ook 
gebeurt, je blijft altijd in verbinding. Je hebt het talent om 
ingewikkeld jargon helder te verwoorden aan niet-inhoudelijk 
betrokkenen, bestuurders en andere stakeholders. 
Je hebt een vlotte pen en schrijft moeiteloos heldere college- en 
raadsvoorstellen. 
 

Wat biedt de gemeenten Molenlanden? 

Werken in een moderne organisatie met ruime mogelijkheden voor 

persoonlijke ontwikkeling en groei. En jij bent de architect van jouw 

loopbaan. Het salaris is afhankelijk van relevante opleiding en 

ervaring en bedraagt maximaal  € 6.616,- bruto per maand 

(functieschaal 13 salarispeil 1 april 2022) op basis van een 36-urige 

werkweek. Daarnaast biedt de gemeente een uitstekend pakket aan 

secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05 % IKB).  

 
 
 
 
 
 

Geïnteresseerd? 
Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór  31 oktober 2022 en upload 
jouw cv en motivatiebrief naar onze website via: www.geerts-
partners.nl/vacatures/. 
Deze vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld. 
Wil je meer weten bel dan met Piet Wanrooij via 0651997717. 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 31 oktober en 1 november 
a.s. 
De gesprekken bij de gemeente Molenlanden vinden plaats op 7 en 15 
november 2022.  
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