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Vacature manager (aanjager)  

NewTechPark in Apeldoorn 

 
De schaarste aan technisch personeel in de maakindustrie, (installatie-)techniek en IT-sector 

doet zich al geruime tijd voelen. In Apeldoorn zijn er veel activiteiten met als doel meer kinderen, 

jongeren en volwassenen voor techniek te laten kiezen. Het bedrijfsleven streeft naar een betere 

samenwerking met het beroepsonderwijs. De activiteiten worden door een grote groep 

vrijwilligers uitgevoerd, maar door een beperkte groep ondernemers en instellingen gedragen. 

Het samenspel is daarmee broos en de continuïteit niet toekomstbestendig.  

 

Ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente Apeldoorn hebben gezamenlijk het initiatief 

genomen een concreet plan op te stellen, met als doel het samenspel tussen onderwijs en 

bedrijfsleven te verstevigen en toekomstbestendig te maken. 

 

Het NewTechPark Apeldoorn is de plek, op het Zwitsal-terrein, waar technische bedrijven 

samenwerken met onderwijs en overheid om kinderen, jongeren en volwassenen in contact te 

brengen met techniek.  Het is de broedplaats in Apeldoorn en de Cleantech Regio waar techniek 

in brede zin tot leven komt.  Het NewTechPark staat op een belangrijk kantelpunt in haar 

ontwikkeling, waarbij het plan daadwerkelijk gerealiseerd moet worden. 

 

18 september jl. is NewTechPark op het Zwitsalterrein in Apeldoorn feestelijke geopend. 

Leerlingen van het VMBO Sprengeloo hebben die dag een inspirerende loopbaanoriëntatie 

doorlopen.  

 

De beoogde manager (aanjager) is het boegbeeld van NewTechPark en geeft vanuit deze functie 

uitvoering aan de ambities voor NewTechPark. Het samenbrengen van initiatieven in het 

NewTechPark, het verbinden van partijen bij dit initiatief en aanspreekpunt zijn voor partners zijn 

belangrijke taakelementen. Zichtbaar resultaat is een ‘jaarronde programmering’ met een 

sluitende begroting en het komen tot afspraken over bijdragen van partners (in euro’s/in kind). 

 

De manager werkt onder aansturing van het bestuur NewTechPark. Beoogde startdatum  

is 1 januari 2020. 

 

Functie-eisen en competentieprofiel 

− Heeft HBO/Academisch werk- en denkniveau door opleiding en/of verkregen 

werkervaring; 

− Koppelt strategisch denken aan concreet handelen; 

− Weet partners en vrijwilligers te werven, te verbinden en blijvend te motiveren voor de 

ambities van NewTechPark; 
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− Heeft ervaring en gezag om op bestuurlijk- en directieniveau te kunnen (onder)handelen 

en partijen te verbinden en te laten samenwerken; 

− Werkt resultaat gericht en kan focus aanbrengen in een organisatie die in de opstartfase 

zit; 

− Heeft ervaring met het opstellen en werken met een begroting; 

− Heeft een sterke regionale binding en een relevant netwerk in Apeldoorn en de 

CleantechRegio; 

− Is 3 dagen per week beschikbaar, start 1 januari 2020 (voor de duur van 1 jaar, met 

mogelijke verlenging met nog eens 2 jaar). 

 

Beoogde acties en resultaten 

− Opstellen/uitvoeren businessplan / meerjaren programma NewTechPark 

(resultaatgericht) 2020 – 2022; 

− Resultaatverantwoordelijk voor uitvoeringsprogramma; 

− Leiding geven aan betrokken professionals en vrijwilligers; 

− Samenbrengen van meerdere initiatieven in het NewTechPark; 

− Inhoudelijk adviseren bestuur NewTechPark. 

 

Wat bieden wij? 

Een veelzijdige functie waar pioniergeest en ondernemerschap wordt gevraagd. 

Meer informatie? 

Wil je meer weten over deze functie dan kan je contact opnemen met  

Pieter Mulder (06-53278811), Jacob Brobbel (06-53347796) of Luc Pennings (06-30153500). 

Enthousiast geworden? 

Stuur dan jouw motivatiebrief of -film, voorzien van CV, vóór 8 december 2019 per e-mail naar: 

d.beij@apeldoorn.nl 
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