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Vacature  

Senior Programmamanager TKI Bouw en Techniek 

Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, de realisatie van 1 miljoen 

nieuwbouwwoningen, het vervangen en renoveren van tienduizenden bruggen, 

viaducten en tunnels en het reduceren van gebruik van primaire grondstoffen in 

de bouw: dit zijn topuitdagingen waarvoor innovatieve oplossingen nodig zijn.  

Op 1 juli 2022 is TKI Bouw en Techniek opgericht met als doel om in 2050 te 

komen tot een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving. Deze 

opgave staat centraal bij kennis- en innovatie-ontwikkeling in de ontwerp-, 

bouw- en technieksector. TKI Bouw en Techniek richt zich daarbij op de praktijk, 

op scholing en op een cultuuromslag. 

 

Word jij een van de senior programmamanagers die ervoor zorgt dat innovaties 

meerjarig, missiegedreven en programmatisch tot stand komen? We zoeken 

programmamanagers voor Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging 

gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust 

bouwen. 

Wat houdt de functie in? 

Als Senior Programmamanager werk je aan de ontwikkeling en uitvoering van één van 

onze drie Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Dat doe je samen 

met een Programma Adviesraad (PAR) die bestaat uit experts vanuit overheden, 

marktpartijen, kennisinstellingen en de publieke omgeving. Je gelooft in onze aanpak dat 

innovaties versneld ontwikkeld kunnen worden als we dit gezamenlijk met alle partijen in 

de ontwerp-, bouw- en technieksector doen en draagt dit positief uit. Je helpt bij het 

vormen van samenwerkingsverbanden, je begeleidt innovatieprojecten en onderhoudt 

intensieve contacten met bedrijven, kennisinstellingen en beleidsmedewerkers.  

 

Voor het betreffende innovatieprogramma betrek je alle relevante contacten en organiseer 

je netwerkevenementen. Hierbij zorg je ook voor kennisdeling en toepassing in de praktijk. 

Je behoudt het overzicht van het werkveld en de nationale en internationale 

onderzoeksactiviteiten gerelateerd aan het betreffende innovatieprogramma. Een nauwe 

afstemming met programmamanagers van andere TKI’s, de organisatie van cross-

sectorale activiteiten en de koppeling met doorsnijdende thema’s zoals digitalisering, 

human capital en industrialisatie behoort ook tot je verantwoordelijkheid. Je bewaakt de 

voortgang van het programma en rapporteert de resultaten die geboekt worden ten 

behoeve van het behalen van de topuitdagingen aan alle relevante betrokkenen. 

 

Wat breng je mee? 

• De ambitie om met TKI Bouw en Techniek koploper te zijn en te blijven, ten behoeve 

van de sector; 

• Ambitie om op een programmatische wijze innovatie te ontwikkelen;  

• Je bent in staat om opgaven vanuit technische, financiële en politiek-bestuurlijke 

perspectieven te bekijken;  

• Goede kennis van (deel)onderwerpen binnen het betreffende innovatieprogramma;  

https://tki-bouwentechniek.nl/circulariteit/
https://tki-bouwentechniek.nl/levensduurverlenging/
https://tki-bouwentechniek.nl/levensduurverlenging/
https://tki-bouwentechniek.nl/klimaatadaptatie/
https://tki-bouwentechniek.nl/klimaatadaptatie/
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• Een uitgebreid netwerk in de ontwerp-, bouw- en technieksector, de 

toeleveringsindustrie, betrokken kennisinstellingen en de overheid;  

• Academisch werk- en denkniveau; 

• Ruime ervaring (> 8 jaar) als programmamanager en/of met het werken in een 

projectorganisatie*; 

• Je wordt enthousiast van strategische vraagstukken, onderzoek, innovatie en 

techniek met maatschappelijke en economische impact; 

• Je bent een spin in het web in ecosystemen en houdt ervan samenwerkingen te 

vormen tussen overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en de publieke 

omgeving; 

• Je bent in staat om je te positioneren in een complex speelveld; 

• Je hebt de vaardigheid om complexe zaken begrijpelijk uit te leggen en te 

rapporteren; 

• Je bent een verbinder, netwerker, communicatief sterk, initiatiefrijk, 

resultaatgericht en hands-on. 

* Het betreft een seniorfunctie. Beschik je nog niet over het minimum aantal jaar aan ervaring? 
Laat het ons dan weten. In 2023 breiden wij onze organisatie uit met junior en medior 

programmamanagers. 

Wat bieden we? 

Je komt in dienst bij een kleinschalige organisatie met een groot netwerk en grote 

impact. TKI Bouw en Techniek biedt een marktconform salaris. Het betreft een functie 

van 32-40 uur, in overleg vast te stellen. De werkzaamheden kunnen in overleg vanuit 

het kantoor in Delft en vanuit huis worden verricht. Je rapporteert aan de directeur van 

TKI Bouw en Techniek. 

 

Solliciteren 

Spreekt het jou aan om programmamanager te worden bij TKI Bouw en Techniek voor 

één van de drie innovatieprogramma’s? Stuur dan jouw motivatie en CV naar de directie 

van TKI Bouw en Techniek via office@tkibt.nl. Je bent altijd welkom om ons te bellen als 

je meer wilt weten. De sollicitatiecommissie bestaat uit onze directeur, teamleden en 

PAR-voorzitters. 
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