
   

 

 

 

 

            
 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Radboud Universiteit 

 Ontwikkelmanager  
  
 
 “Bouwen aan de toekomst van de campus” 

 
 
Standplaats:  Nijmegen   
 

 
1. Radboud Universiteit, divisie Campus & Facilities 
 
Radboud Universiteit te Nijmegen biedt haar ruim 22.000 studenten, vanuit zeven faculteiten, bijna 
honderd bachelor en master opleidingen aan. De primaire taken van Radboud Universiteit zijn 
gericht op Onderwijs en Onderzoek. Radboud Services ondersteunt en faciliteert het onderwijs en 
onderzoek. Ze biedt optimale voorzieningen, draagt bij aan een gastvrije en inspirerende werk- en 
leefomgeving voor studenten, medewerkers en gasten uit binnen- en buitenland en hanteert 
efficiënte administratieve processen en processen beleidsontwikkeling en de uitvoering hiervan. 
Radboud Services bestaat vanaf 1 januari 2020 uit zes divisies: Academic Affairs, Information 
Services, Marketing & Communications, Human Resources, Finance & Control en Campus & Facilities.  
 
De divisie Campus & Facilities is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de 
voorzieningen en faciliteiten op de campus en heeft een totale omvang van ca. 220 fte’s. Het 
werkgebied van de divisie is breed en omvat onder meer: campusontwikkeling, vastgoedbeheer, 
sportvoorzieningen, horeca en catering, logistiek, audiovisuele ondersteuning, copyshop, veiligheid 
en milieu. De divisie zorgt voor een geïntegreerd beleid en uitvoering op het gebied van faciliteiten 
en vastgoed en het voldoen aan de wetgeving voor een veilige werkomgeving. De divisie heeft als 
prioriteit een substantiële bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, levendigheid en kwaliteit van de 
campus. Door het creëren van de beste omstandigheden draagt de divisie bij aan de vitaliteit en 
successen van de academische gemeenschap.  
 
Campus Development 
Bij Campus Development worden strategische beleidskaders ontwikkeld voor beleidsterreinen als 
mobiliteit, duurzaamheid, vastgoed, werkomgeving, dienstverlening, terreininrichting, verbinding en 
cultuur. Beleid dat afdelingen overstijgt wordt uitgewerkt in programma’s die binnen andere 
afdelingen van Campus & Facilities kunnen worden geïntegreerd. Hiermee zorgt Campus 
Development voor de balans tussen ‘de vraag naar’ en ‘het aanbod’ van de faciliteiten. De afdeling 
draagt zorg voor de formulering van de campusstrategie en het daaruit voortvloeiende campusplan.  



   

 

 

 

 

            
 

Ook zorgt de afdeling ervoor dat op basis daarvan projecten en programma’s worden gedefinieerd, 
waarmee de faciliteiten op de campus worden ontwikkeld en gemanaged.  
 
 
Naar de website: https://ru.nl/uvb/  
 

 
Plaats in de organisatie 

Het team Campus Development bestaat uit zes personen en kent naast drie ontwikkelmanagers een 
Hoofd Campus Development, een medewerker met aandachtsgebied energietransitie en een 
medewerker met aandachtsgebieden energie en duurzaamheid. De Ontwikkelmanager rapporteert 
rechtstreeks aan het hoofd Campus Development. In deze functie heeft u eveneens veelvuldig 
contact met collega’s elders in de organisatie.   
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als Ontwikkelmanager werkt u aan de ontwikkeling van de campus van de Radboud Universiteit in de 
breedste zin van het woord. U ontwikkelt, implementeert en evalueert op een creatieve en 
pragmatische manier beleid op meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen van de afdeling 
Campus Development.  
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 U vertaalt de wensen vanuit de diverse afdelingen van de organisatie, zowel binnen als buiten de 

divisie Campus & Facilities, naar beleid dat aansluit bij de strategie van de universiteit en bij de 

campusstrategie in het bijzonder.  

 U schakelt externe adviseurs in waarvoor u de rol van opdrachtgever heeft.  

 U bent de gesprekspartner en adviseur voor de Radboud Universiteit op de beleidsterreinen 

binnen Campus & Facilities.  

 U volgt de (lange termijn) ontwikkelingen op de voet en bent in staat om op een creatieve wijze 

in te spelen op de vraag van morgen. 

 U initieert en definieert programma’s en projecten op de genoemde beleidsterreinen waarvan u 

de uitvoering overdraagt aan collega’s van de afdeling Consultancy & Projects of andere 

afdelingen van Campus & Facilities. 

 U legt gemakkelijk verbanden met andere beleidsterreinen en maakt daarbij soepel contact met 

veel collega’s binnen de Radboud Universiteit.  

 U investeert in de relatie om de eisen en wensen ten aanzien van de campus te snappen en 

koppelt deze aan het algemene beleid.  

 U draagt bij aan het ontwikkelen en bijstellen van de campusstrategie en het campusplan vanuit 

opgedane ervaring.  



   

 

 

 

 

            
 

4.         PROFIEL 
 

 Academisch werk- en denkniveau of HBO+ met ervaring. 

 Een opleiding in building/urban/industrial design is een pré. 

 U hebt minimaal vijf jaar werkervaring op het gebied van (campus)ontwikkeling. 

 U hebt ervaring met het ontwikkelen en implementeren van (strategisch) beleid in een complexe 

organisatie. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 U bent van nature een integrale en conceptuele denker. 

 U bent een netwerker en durft op de voorgrond te treden.  

 U bezit strategische denkkracht en handelt vanuit een helicopterview.  

 U hebt een sterk analytisch vermogen en kunt structuur aanbrengen en overzicht houden in een 

complexe omgeving.  

 U bent samenwerkingsgericht en kunt draagvlak creëren.   

 U bent ondernemend, overtuigend en resultaatgericht. 

 U bent (organisatie)sensitief en communicatief sterk.  

 

 
6. DE RADBOUD UNIVERSITEIT BIEDT U 
 
Een fulltime functie in een dynamische werkomgeving.  
Een maximum salaris per maand € 5.826,-- op basis van een 38-urige werkweek (schaal 12), waarbij 
het salaris afhankelijk is van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring. 
Aangeboden wordt een contract voor de duur van een jaar, met het voornemen om deze om te 
zetten in een vaste aanstelling. Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3 % 
eindejaarsuitkering. Overige aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede 
balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden 
en een uitstekende pensioenregeling.  
 
 
 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
   
Greetje Jakobs, Senior consultant recruitment BeljonWesterterp  
06-5022 1272 


