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Vacature: Programma manager IJzersterk Innovatieklimaat 
Full time, Den Haag 
 
 
HollandBIO, de belangenvereniging voor biotech bedrijven in Nederland, heeft een duidelijke 

stip aan de horizon: een samenleving waarin biotech innovaties snel en breed worden ingezet 

om bij te dragen aan onze gezondheid, een duurzame samenleving en een bloeiende economie. 

Om dat toekomstideaal te realiseren, werkt HollandBIO aan vier programma’s, die direct 

duidelijk maken waar we voor staan en gaan: 

 

- Een ijzersterk innovatieklimaat 

- Technologie voor een betere toekomst 

- Sneller & beter van lab naar patiënt 

- Voorkomen is beter dan genezen 

 

HollandBIO draagt bij aan het succes van de Nederlandse life sciences sector door ruim 190 

bedrijven te verenigen en te ondersteunen. We zijn een actieve, privaat gefinancierde, snel 

groeiende vereniging. De HollandBIO achterban is een afspiegeling van de Nederlandse life 

sciences sector: van start-ups, midden- en kleinbedrijf tot grote bedrijven, actief in gezondheid, 

voeding of biobased economy. Een ambitieus en gedreven team (9 FTE) initieert en coördineert 

de activiteiten van HollandBIO. 

 

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een bevlogen en ervaren programma manager 

die zijn schouders zet onder het Programma IJzersterk Innovatieklimaat. Samen met je collega’s en 

leden zet je in op het leveren van een significante en zichtbare bijdrage aan verbetering van het 

innovatieklimaat door onder andere verbetering van financieringsmogelijkheden, door doelgerichte 

en goedlopende valorisatieprocessen tussen academie en bedrijfsleven en door een innovatie-

minnend vestigingsklimaat. 

 

De functie 

Als programma manager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van het 

programma IJzersterk Innovatieklimaat. Je houdt relevante ontwikkelingen in de gaten, signaleert 

(on)mogelijkheden en vertaalt deze naar je programma en projecten. Je brengt stakeholders in kaart 

en onderhoudt contacten met relevante partijen. Je identificeert de belangen van de verschillende 

stakeholders, signaleert gedeelde belangen en bent in staat om tot samenwerking te komen.  

 

Je vertaalt doelen van het programma naar concrete projectvoorstellen, variërend van onderzoek en 

analyse tot events en lobbytrajecten, voert deze uit en monitort de resultaten en effecten. Je benut 
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de kennis van de leden om resultaat te behalen en zorgt voor betrokkenheid van de leden bij het 

programma.  

Je draagt zorg voor de communicatie over en profilering van het programma en de projecten. Je 

geeft presentaties, levert een bijdrage aan diverse communicatiemiddelen van HollandBIO en 

verzilvert kansen om het programma onder de aandacht te brengen.  

 

In deze functie rapporteer je aan de programma directeur. 

 

Jouw profiel 

Je hebt passie voor biotech en je onderschrijft de doelstellingen en de aanpak van HollandBIO.  

Je bent ambitieus, een teamspeler die houdt van aanpakken. Je bent inventief, analytisch scherp en 

weet prioriteiten te stellen. Je bent een netwerker pur sang en je weet mensen te overtuigen, je bent 

resultaatgericht en zet het belang van onze leden altijd voorop. Kortom: je bent een gedreven, 

slagvaardige en slimme collega. 

 

Je beschikt over:  

• een afgeronde universitaire master 

• minimaal vijf jaar ervaring op het gebied van life sciences 

• kennis van (ondernemerschap in) de life sciences sector  

• ervaring met programma- en projectmanagement, ervaring in consultancy is een pré 

• uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 

• een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels 

• gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen, nieuws en social media 

  

Geïnteresseerd? 

Stuur voor 23 juli 2019 je motivatie met CV t.a.v. Wieteke Wouters (programma directeur) aan 

info@hollandbio.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in week 34 en week 35. Voor meer 

informatie over de functie neem je contact op met Wieteke Wouters (programma directeur), via 

telefoonnummer 070-8331333 of 06-14038452.

Het Programma IJzersterk innovatieklimaat 

Kapitaal, kennis en infrastructuur maakt Nederland onbetwist de biotech place to be. 
 
De Nederlandse life sciences-sector zit in de lift: de afgelopen tien jaar verdubbelde de sector in 
omvang. Ons land heeft alle ingrediënten in huis om van een Europese top vijf positie door te stoten 
naar de wereldtop. Om de sector voor 2030 nogmaals te laten verdubbelen en uit te groeien tot het 
onbetwiste Boston van Europa, is een ijzersterk innovatieklimaat een absolute voorwaarde. 

 
Dankzij onze toonaangevende wetenschap, wacht ons een mooie toekomst. De Nederlandse life 
sciences-sector is niet alleen een belangrijke motor van innovaties voor gezondheid en 
duurzaamheid, ook realiseert zij economische groei door hoogwaardige werkgelegenheid, een 
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magneetwerking op internationale bedrijven en toenemende private investeringen. De mensen in 
de life sciences-sector zijn gedreven en bevlogen, met een ongeëvenaard doorzettingsvermogen 
om hun ambities te realiseren. 
 
HollandBIO maakt zich hard voor een innovatieklimaat waarin biotech ondernemers en bedrijven 
kunnen excelleren. We zetten in op verruiming en verbetering van de financieringsmogelijkheden, 
voor doelgerichte en goedlopende valorisatieprocessen tussen academie en bedrijfsleven en voor 
een innovatie-minnend vestigingsklimaat. 
 
Hier lees je meer over het programma. 

 

https://www.hollandbio.nl/programmas/ijzersterk-innovatie-klimaat/

