Vacature: Programma Manager Technologie voor een
duurzame toekomst
Fulltime, Den Haag

HollandBIO, de belangenvereniging voor biotech bedrijven in Nederland, heeft een
duidelijke stip aan de horizon: een maatschappij die biotech innovaties snel en breed
toepast zodat zij bijdragen aan onze gezondheid, een duurzame samenleving en een
bloeiende economie. HollandBIO werkt aan vier programma’s die bijdragen aan het
verwezenlijken van ons toekomstideaal en die direct duidelijk maken waar we voor
staan en gaan:
-

Een ijzersterk innovatieklimaat
Technologie voor een duurzame toekomst
Sneller & beter van lab naar patiënt
Voorkomen is beter dan genezen

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een ervaren en ondernemende programma
manager die zijn schouders zet onder het programma Technologie voor een duurzame toekomst.
De maatschappij staat te springen om baanbrekende innovaties ter verduurzaming van landbouw,
veeteelt, visserij en chemie. Onze leden ontwikkelen weerbare gewassen, hoogwaardige
voedingsstoffen, gecultiveerd vlees, en biobased materialen en grondstoffen. De programma
manager levert een significante en zichtbare bijdrage aan het optimaliseren van de weg die deze
innovaties afleggen van lab naar maatschappij. Dit doet hij door in samenspraak met leden
knelpunten in kaart te brengen, oplossingen te identificeren en de juiste stakeholders te betrekken
om oplossingen te realiseren die onderzoek, ontwikkeling en implementatie verbeteren en
versnellen.
De functie
De programma manager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het programma
Technologie voor een duurzame toekomst. Hij signaleert trends en sectorontwikkelingen en
identificeert sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen die relevant zijn voor bedrijven die zich met
agri-food en biobased toepassingen van biotechnologie bezighouden. De programma manager
initieert en ontwikkelt concrete projecten die bijdragen aan de programmadoelen. Ook draagt hij
zorg voor de uitvoering van projecten en monitort hij of projectresultaten de gewenste effecten
hebben.
De programma manager heeft het stakeholderveld uitstekend in beeld en legt en onderhoudt
contact met relevante partijen. Dankzij een scherp oog voor politieke verhoudingen en belangen,
komt hij tot effectieve samenwerkingsverbanden om de programma- en projectdoelen te
verwezenlijken.
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Het gericht betrekken, benutten en mobiliseren van HollandBIO’s leden bij het programma en elk
project maakt integraal deel uit de functie, evenals de communicatie over en profilering van het
programma en de projecten. De programma manager geeft daartoe presentaties, intern en extern,
levert bijdragen aan diverse communicatiemiddelen van HollandBIO en verzilvert proactief kansen
om het programma en projecten onder de aandacht te brengen.
De programma manager rapporteert aan de programma directeur.
Het profiel
HollandBIO’s ideale programma manager heeft passie voor biotech en onderschrijft de
doelstellingen en de aanpak van HollandBIO. Hij is ambitieus, inventief, analytisch en weet
prioriteiten te stellen. We zoeken een echte teamspeler die weet van aanpakken. De programma
manager is een netwerker pur sang en weet mensen te overtuigen en te enthousiasmeren, is
resultaatgericht en zet het belang van onze leden altijd voorop.
Kandidaten beschikken over:
• een afgeronde universitaire master
• minimaal tien jaar ervaring op het gebied van life sciences
• een relevant netwerk in de agri-food en/of biobased sector
• kennis van en passie voor duurzaamheid, voeding en (bio)technologie
• ruime ervaring met programma-, project- en stakeholdermanagement, ervaring in
consultancy is een pré
• uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
• een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels
• gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen, politiek, nieuws en social media
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie met CV t.a.v. Wieteke Wouters (programma directeur) tot en met 14 februari naar
info@hollandbio.nl.
Voor meer informatie over de functie neem je contact op met Wieteke via telefoonnummer
070-8331333 of 06-14038452.
Het programma Technologie voor een duurzame toekomst
Knippen en plakken met DNA. Dat doen we al duizenden jaren: we kruisen, telen, kweken, brouwen,
fokken en veredelen. Met traditionele methoden, tegen hoge maatschappelijke kosten, met veel
moeite en wisselend resultaat. Dankzij moderne wetenschap kunnen we stoppen met trial and error
en ontwikkelen we producten met moderne technologie op een wijze die niet alleen sneller en
gerichter is, maar ook schoner, verantwoorder en diervriendelijker.
Langzaam komt een verbluffende wereld aan mogelijkheden in zicht. Robuuste gewassen die
duurzaam te telen zijn, voedsel met een betere voedingswaarde en houdbaarheid. Alternatieve
eiwitten, die de smaken van een roerei met bacon of een sappige hamburger evenaren. Plastics,
garens en verf, gemaakt zonder een spoortje aardolie. En dat is nog maar de top van de ijsberg. Een
biorevolutie is op handen.
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Met het programma technologie voor een duurzame toekomst breken wij een lans voor innovatief
ondernemerschap van eigen bodem. We nemen drempels weg die agri-food en biobased
ondernemers belemmeren om hun biotech innovaties van het lab de wereld in te brengen. We
sturen aan op stimulerende wet- en regelgeving, een innovatieminnend beleid en de beste
uitvoering van Europa. Van oudsher is Nederland sterk in landbouw en chemie. Onze
toonaangevende biotech sector is een ijzersterke troef om die positie toekomstbestendig te maken.
En als het aan HollandBIO ligt, begint die toekomst vandaag.
Over HollandBIO
HollandBIO draagt bij aan het succes van de Nederlandse life sciences sector door ruim 200
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 (11 FTE) initieert en coördineert de activiteiten
van HollandBIO.
Meer informatie over HollandBIO en het programma is te vinden op onze website:
www.hollandbio.nl.
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