
Bijlage programmastructuur 
Binnen het programma wordt gewerkt met een programmastructuur. De eindverantwoordelijkheid 

ligt bij de programmaleider.  De onderstaande groepen maken onderdeel uit van deze 

programmastructuur.  

 

 
 

3.4.1 Stuurgroep 
De landelijke stuurgroep stuurt het programma aan. VWS, landelijke en regionale penvoerder(s) en 

beroeps- en werkgeversverenigingen.  

 

3.4.2 Penvoerdersoverleg 
De programmaleider, inhoudelijk projectleider, vertegenwoordiging vanuit het Capaciteitsorgaan en 

landelijke penvoerder stemmen af over alle facetten van het programma.   

 

3.4.3 Kernteam 
Het kernteam bestaat uit een inhoudelijk projectleider, een organisatorisch projectleider, 

programmaleider, programmaondersteuner en een projectondersteuner. Het kernteam vormt op 

hoofdlijnen het inhoudelijke programma en bewaakt de voortgang.  

 

3.4.4 Projectleiders 
De projectleiders vormen de spil van het programma. Iedere regio heeft een inhoudelijk projectleider 
(Specialist Ouderengeneeskunde) en organisatorisch projectleider. Samen zorgen zij voor de 
uitvoering en afstemming van het programma in de regio. In het projectleidersoverleg stemmen de 
projectleiders voortgang en samenhang met elkaar af.  

  
De rol van organisatorisch projectleider richt zich daarbij op:  
  

• Inrichten en organiseren van het ramingsproces  
• Coördinatie en voortgangsbewaking van het ramingsproces  
• Beheer, financiën en rapportage van de regiovoortgang  
• Informatie en communicatie binnen de regio  
• Aanspreekpunt voor landelijke en regiozaken naar penvoerder  

  



  
  
De inhoudelijk projectleider is verantwoordelijk voor:  
  

• Beoordelen en interpreteren van de ramingsuitkomsten  
• Vertalen van raming naar regionale context  
• Begeleiden van regionale dialoog over uitkomsten ramingen  
• Begeleiden van regionale dialoog over beleidscyclus  
• Begeleiden van regionale dialoog over taakzuiverheid  

 
 

3.4.5 Capaciteitsorgaan 
Het Capaciteitsorgaan is het uitvoerend orgaan voor het model van regionale capaciteitsraming, de 

ontwikkeling en het beheer van het regionaal ramingsinstrument. Zij nemen hierdoor een cruciale 

positie in binnen het programma.  

 

3.4.6 Overige ondersteuning 
Projectondersteuning: het programmamanagement en de projectleiders worden administratief 

ondersteund.  

Projectcontrol: ondersteunt het programma door controle op geld, risico, organisatie, tijd, informatie 

en kwaliteit.  

Communicatie: ondersteunt het programma met externe communicatie richting stakeholders, 

bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of een website.  

 

 


