
 
 

Functieprofiel projectmanager Bouw     
 

Ben jij geïnteresseerd in complexe bouwwerken in relatie tot gezondheid? Heb jij lef en durf 

jij beslissingen te nemen? Wil jij je verder ontwikkelen als projectmanager? Reageer dan 

direct! Stuur je naam, telefoonnummer of e-mail adres, dan nemen wij direct contact met je 

op.  

 
Wie zijn wij? 

BbDW is een advies- en projectmanagementbureau, gespecialiseerd in architectuur, 

interieur-ontwerp en bouwmanagement in de eerstelijns gezondheidszorg. Grofweg: het 

gehele traject van deskundig advies en creatief ontwerp tot bouw, oplevering en aftersales. 

De laatste 5 jaar heeft er een verschuiving plaatsgevonden van bouw/verbouw van 

solopraktijken naar de totale coördinatie van nieuwbouwprojecten met meerdere 

zorgdisciplines onder één dak. 
 

Onze missie: 

”Het creëren van duurzame, functionele huisvesting voor de eerstelijns zorgverlener, die 

voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen: een aangename, efficiënte omgeving voor de 

zorgverlener, die de juiste faciliteiten biedt om het vak tot in perfectie en met plezier te 

kunnen uitoefenen.’’ 
 

In deze eerstelijns zorgsector fungeert BbDW als adviseur en sparringpartner van 

zorgprofessionals, waarbij de zorgprofessional in het ontwikkel- en realisatieproces van hun 

praktijk/gezondheidscentrum wordt begeleid. Op dit moment werken wij bij BbDW met 19 

collega’s om dit te realiseren. 
 

Het profiel: 

De projectmanager Bouw is degene die vanaf het voorlopig ontwerp de zorgverleners 

meeneemt in het bouwproces. Jij zorgt dat kritische deadlines behaald worden en dat het 

project binnen de financieel en bouwkundig gestelde kaders wordt gerealiseerd. Jij geeft 

sturing aan het project (bouwteam en het interne team) en bent verantwoordelijk voor de 

bewaking van het voortgangsproces en het projectresultaat. Jij bent in een vroeg stadium de 

schakel tussen architect, constructeur en opdrachtgever, waarbij je stuurt op een financieel 

haalbaar plan. De uitdaging in deze rol zit in het projectmanagement in de breedste zin van 

het woord. Maar ook in relatiemanagement. Sterk kunnen aansturen op afspraken en 

haalbaarheid, maar ook verbindend zijn, dat vinden wij belangrijk. In onze projecten zijn 

meerdere stakeholders. Denk aan; gemeenten, architecten, omwonenden, leveranciers, 



 

partners, huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, en 

overige eerstelijns zorgverleners. Jij bent het aanspreekpunt voor al deze partijen. Natuurlijk 

valt er nog veel meer te vertellen over deze geweldige job, dat doen wij graag onder het 

genot van een kop koffie in ons prachtige nieuwe pand in Den Bosch. 

 

Wij bieden jou: 

Naast de arbeidsvoorwaarden, maken wij tijd voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit kan 

door het volgen van een opleiding of “coaching on the job”. Wat wij daarnaast beloven is 

gezelligheid. Wij zijn een hecht team, eerlijk en open. Wij werken hard en zijn kritisch, maar 

maken ook ontzettend veel lol samen. Daarnaast bieden wij de volgende 

arbeidsvoorwaarden: 

 

• 32 of 40-urige werkweek  

• 24 vakantie dagen (op basis van 40 uur) 

• 6 verplichte snipperdagen 

• Salaris afgestemd op zwaarte van functie en competentie van kandidaat 

• Pensioenregeling d.m.v. beschikbaar premiesysteem 

• Ontwikkeling en opleiding wordt door de directie ondersteund en gestimuleerd. 

• Er is een personeelsreglement 

• WIA-gat is verzekerd 

• Aanstelling voor een periode van 1 jaar en bij gebleken geschiktheid aanstelling voor  

onbepaalde tijd. 

 

Wie ben jij?  

Jij houdt net als wij van hard werken, tegenslagen zijn er, maar opgeven is geen optie. Je 

durft om hulp te vragen en deelt graag je kennis met het team. Projectmanagement en 

relatiemanagement heeft jouw interesse. Bouwkunde is je passie! Na het behalen van de 

opleiding HBO bouwkunde heb jij ervaring op gedaan bij een aannemer, projectenbureau of 

woningcorporatie. Nu is het tijd voor de volgende stap. Wil jij je verder ontwikkelen in mooie 

complexe bouwprojecten en ben jij nieuwsgierig naar bouwen in de gezondheidssector?  

 

Neem contact met ons op en stuur je cv met motivatie naar info@bbdw.nl t.a.v. Benno van 

Bergen. Indien je nog vragen hebt over de functie, bel 073 5510710. 

 

BbDW 

Veemarktkade 8, 5222 AE ’s-Hertogenbosch 

www.bbdw.nl 
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