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Vacature voorzitter NewTechPark 

 
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. 

 

Tientallen bedrijven uit de maakindustrie, techniek en IT-sector hebben het afgelopen jaar samen 

met de Apeldoornse schoolbesturen en gemeente Apeldoorn toegezegd actief mee te doen en bij 

te dragen. Ondertussen worden er al diverse activiteiten georganiseerd met de betrokkenheid 

van NewTechPark, zoals loopbaanoriëntatie VMBO, beroepenmarkt, workshops voor bedrijven 

en docenten, Girls Day, Technodiscovery en Week van de Techniek  

 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de organisatie, structuur en financiering. 

Inmiddels is de vereniging opgericht, is er een bestuur benoemd dat alle belanghebbenden 

representeert en start de manager NewTechPark. Deze verbindt initiatieven en organisaties aan 

ons initiatief en zorgt voor een ‘jaarronde programmering’.  

 

De prille vereniging NewTechPark staat op een belangrijk kantelpunt in haar ontwikkeling. De 

beoogde voorzitter geeft leiding aan het bestuur dat de opdracht heeft duurzaam invulling te 

geven aan de ambities van NewTechPark. We moeten onze ambities vertalen naar een concrete 

aanpak die voor de korte en lange termijn wordt uitgevoerd. De vereniging met betrokkenheid 

van haar leden en andere stakeholders moet daarbij nog worden ingericht. De voorzitter geeft 

tevens leiding aan de beginnende manager NewTechPark.  

 

 

 
Beoogde startdatum: Zo spoedig mogelijk 
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Functie-eisen en competentieprofiel 

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

− Is een verbinder. Heeft ervaring en gezag om op bestuurlijk- en directieniveau binnen de  

3 O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) te handelen, te laten samenwerken en om te 

gaan met tegengestelde belangen;  

− De voorzitter is onafhankelijk en is niet werkzaam bij één van de leden van NewTechPark; 

− Werkt resultaatgericht en kan focus aanbrengen in een vereniging die in de opstartfase zit; 

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

Cleantech Regio. 

 

Takenpakket: 

− De voorzitter geeft leiding aan het bestuur; 

− De voorzitter is he 1e aanspreekpunt naar/ stuurt de manager NewTechPark aan; 

− Representatieve functie bij officiële momenten; 

− Draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het 

verenigingsbeleid; 

− Bereidt de bestuursvergaderingen en ALV voor. Zit deze voor en zorgt voor een goede 

taakverdeling binnen het bestuur en bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat. 

 

Tijdsbesteding:  

De tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht. De verwachting is dat in de opstartfase  

1 dag per week nodig zal zijn. 

 

 

Wat bieden wij? 

Een veelzijdige rol binnen een ambitieuze en enthousiaste vereniging in de opstartfase.  

De voorzitter kan een redelijke beloning genieten voor zijn werkzaamheden binnen de vereniging. 

 

Meer informatie? 

Wil je meer weten over deze functie dan kan je contact opnemen met Tjeerd Biesterbosch van de 

Veluwse Onderwijsgroep (06- 35121952), Jaap Fluit van Bredenoord (06- 27002841)  

of Roelof de Graaf van de gemeente Apeldoorn (06-53738271). 

 

Procedure 

De selectie gesprekken vinden 18 en 20 maart 2020 in de ochtend plaats. Mogelijk volgt er een 

2e gesprek met de overige bestuursleden van het NewTechPark plaats. Benoeming van de 

voorzitter zal plaatsvinden tijdens een nog te plannen A.L.V. 

 

Enthousiast geworden? 

Stuur dan een korte motivatie met curriculum vitae tot 5 maart 2020 naar: 

bestuur@newtechpark.nl 
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