Directeur TKI Duurzame Chemie en Circulariteit
(Hybride, 0,8 - 1,0 fte)
Innovatie is voor Nederland essentieel. Wil jij bijdragen aan de circulaire wereld van
morgen, bijdragen aan de energie- en grondstoffentransitie en de slimme medicijnen
van de toekomst? Dat kan als directeur van het nieuwe TKI Duurzame Chemie en
Circulariteit (werktitel).
De chemie speelt een sleutelrol: innovatie en verduurzaming in de chemie werkt
door in verschillende markten (materialen, grondstoffen, energiedragers, medicijnen,
conversie- en detectietechnologie) en daarmee in grote delen van de economie
Nederland behoort tot de wereldwijde koplopers op het gebied van kennis van
chemie, chemische technologie en circulaire materialen en processen. De chemie in
Nederland is qua omzet de vierde van Europa en de tiende wereldwijd.
Wat zoeken we?
Een proactieve verbindende leider, een resultaatgerichte relatiemanager voor onze
partners, een teammanager voor het uitbouwen van onze organisatie en een
aanjager in het professionaliseren van onze processen. In deze veelzijdige en
dynamische rol komen marktervaring, inhoudelijke expertise en
managementvaardigheden samen.
Brede kennis van en ervaring in de chemische industrie en/of de chemische
wetenschap is een must. Ervaring op de gebieden van circulaire economie en
biobased economy is een pre. Essentieel is ook een inspirerende visie op hoe
technologische en wetenschappelijke vernieuwingen een weg kunnen vinden in de
waardeketen van producten en hoe missie uitdagingen rond duurzame chemie,
circulariteit en biobased economy gerealiseerd kunnen worden.
Verantwoordelijkheden
-

-

-

Je bent de spil bij het op- en uitbouwen van de innovatieagenda van de
chemie en biobased economy (BBE), gericht op grensverleggende innovaties,
circulariteit, CO2 reductie en duurzame economische vernieuwing en groei.
Je geeft leiding aan het team van professionals die voor de chemie- en BBEagenda in deeltijd worden ingehuurd.
Je zorgt voor een stevige organisatie rondom het missieteam Circulaire
Economie (CE). Je geeft leiding aan het team van professionals die op
deeltijdbasis worden ingehuurd door het missieteam CE. Je legt verbinding
met relevante sectoren (o.a. chemie, hightech, bouw, energie en agrifood) en
haalt synergievoordelen in de uitvoering door aan te sturen op nauwe
interactie tussen het team Chemie en het team CE.
Je bent eindverantwoordelijk voor het opzetten en ontwikkelen van
roadmap(s) met bijbehorend valorisatieplan en marktbewerkingsplan voor
ieder van de programmaonderdelen en het programma als geheel.

-

-

-

Je bouwt allianties en publiek-private samenwerkingen met mkb, grote
bedrijven, kennisinstellingen en overheden op basis van je ervaring en
netwerk in het (inter)nationale en regionale werkveld.
Op reguliere momenten rapporteer je de voortgang aan de Raad van Bestuur
van het TKI, aan het missieteam CE en aan betrokken topteams van
topsectoren Chemie, Energie en Agri&Food. Je draagt zorg voor een heldere
positionering van het TKI en bent eindverantwoordelijk voor de communicatie
en het organiseren van evenementen.
Als directeur van het TKI geef je leiding aan een multidisciplinair TKI team van
ervaren en deskundige professionals en ben je verantwoordelijk voor
verbinding met ministeries, met uitvoerders en financiers zoals RVO, NWO en
de EU.

Relevante ervaring:
• Leidinggevende functie(s) in de chemische industrie, maakindustrie en/of
kenniswereld: technologie / R&D, commercieel, business management.
• Het ontwikkelen en inspirerend motiveren van diverse teams om te komen tot
een productieve samenwerking.
• Samenwerking met verschillende type stakeholders zoals de industrie,
overheid, wetenschap, mkb en investeerders.
• Relevant (internationaal) netwerk in de industrie, incl. het mkb.
• Goed begrip van relevante waardeketens en innovatieve ontwikkelingen
daarbinnen.
• Het opstellen en ontwikkelen van roadmap(s) met bijbehorend kennis-,
valorisatie- en marktbewerkingsplan.
• Opstellen van business cases, commercialiseren van kennis, ervaring met
innovatieprocessen en blended financiering is een pre.
• Je hebt ruime financiële kennis en ervaring. Ervaring met overheidsstimuleringsmiddelen voor onderzoek en valorisatie is een pre.
Competenties:
• Academisch werk- en denkniveau.
• Je bent ondernemend van aard, omgevingssensitief en een effectieve
verbindende netwerker.
• Je stuurt op concrete resultaten bij samenwerkingen en kan diplomatiek
interveniëren.
• Je investeert in teamontwikkeling en een plezierige werksfeer en je hebt een
drive om anderen te laten groeien.
• Je kunt omgaan met innovatie en technologieontwikkeling op verschillende
maturiteitsniveaus en met valorisatie van producten, hierbij oog hebbend voor
de geldende commerciële belangen van verschillende typen stakeholders.
• Je hebt een goed gevoel voor complexe (administratieve) processen met een
publiek-privaat karakter.
Wat kan het TKI Duurzame Chemie en Circulariteit je bieden?
Uitdagend en afwisselend werk met serieuze impact voor de Nederlandse economie
en de maatschappij. Naast een marktconform salaris, werk je in een uiterst
professionele, innovatieve werkomgeving. Met mensen die aan je gewaagd zijn; die
jou kunnen inspireren en van jou willen leren. Voor deze aanstelling wordt een

overeenkomst aangegaan met het TKI (denk bijvoorbeeld aan inhuur ZZP of
detachering). We houden daarbij rekening met de wensen van de succesvolle
kandidaat.
Hoe ziet het proces eruit:
Reageren kan tot en met 17 oktober 2022. We streven ernaar de procedure binnen
zes weken af te ronden. Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de
selectieprocedure.
Heeft deze vacature iets bij je los gemaakt?
Dan zien we je reactie (motivatiebrief en CV) graag tegemoet!
Voor meer informatie:
Mark Schmets, directie Topsectoren en Industriebeleid
m.j.t.schmets@minezk.nl / t. 06 29 63 60 53
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat

