
 

 
   

 

Programmamanager Techlands  
 
Techlands - samen werken aan jouw toekomst in Techniek 

Techlands is een techniek-brede samenwerking tussen bedrijven, opleiders en overheid in en rond 
Zaanstreek-Waterland. Het oudste industriegebied van Europa. Waar ondernemers en knappe 
koppen al in de 17e eeuw technische oplossingen bedachten voor slimmere productiemethoden, 
maatschappelijke problemen en actuele marktvragen. Waar jong en oud uit heel Europa naartoe 
trok om samen te werken en te leren om de brede wereld van techniek te ontdekken. Dat doen we 
bij Techlands nog steeds. 
 
Bij Techlands kan iedereen zich een leven lang ontwikkelen in techniek en technologie. Met 
opleidingen en cursussen gebaseerd op vragen uit de dagelijkse werkpraktijk. Of je nu student, zij-
instromer of techniekprofessional bent. 
 
Bij Techlands werken we samen aan: 

• Activiteiten om jongeren te enthousiasmeren voor techniek  

• Zij-instroom in techniek te vergroten 

• Onderwijsvernieuwing 

• Kennis & Innovatie 
 
Stichting Techlands is op zoek naar een: 
 
PROGRAMMAMANAGER TECHLANDS voor 24 uur tot 40 uur per week*; standplaats Zaandam. 
 
Dit verwachten we van jou 

Als programmamanager ben je de spil van de samenwerking. Je bent de verbinder tussen alle 
partijen: (mkb) bedrijven, opleiders en overheid. Je bent het gezicht van de samenwerking naar 
partners vanuit de foodproces-industrie, de maakindustrie, de bouwsector, de elektro- en 
installatiebranche, het onderwijs en de overheid.  
 
Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van het meerjarenplan 2022-2025, met als doel dat 
meer jongeren en zij-instromers kiezen voor techniek en het onderwijs beter aansluit op de 
behoeften van de bedrijven.  
 
Je werkt nauw samen met alle zelfstandige onderdelen van Techlands: www.techlands.nl en 
opereert in het ecosysteem van provincie Noord-Holland. 
 
Jij coördineert de lopende projecten en jaagt deze waar nodig aan. Je breidt de samenwerking 
verder uit met regionale bedrijven en andere samenwerkingsverbanden. Je organiseert 
netwerkbijeenkomsten om kennisdeling te stimuleren tussen de Techlands partners. De wereld 
staat niet stil. Je ziet kansen en krijgt ruimte om deze te pakken. Je start nieuwe projecten in lijn 
met de doelen van Techlands en zorgt dat er aan het einde van de RIF periode een robuust 
meerjarenplan voor de periode 2025-2028 ligt, inclusief een solide begroting. 
 
  

http://www.techlands.nl/


 

 
   

 

Wat we vragen 

• Hbo+ werk en denkniveau 

• Aantoonbare ervaring met programmamanagement van samenwerkingsverbanden, waarbij je 
kunt schakelen tussen de taal van bedrijven, onderwijs en overheid  

• Je bent een verbinder en werkt resultaatgericht 

• Je kunt strategisch denken vanuit verschillende belangen en hands-on doen 

• Affiniteit met techniek, bouw, en/of onderwijs en een netwerk hierin is een pré  

• Je bent een organisator, communicatief sterk, zakelijk, snel en empathisch 
 
Wat we bieden 

Een inspirerende opdracht voor een ervaren programmamanager die in staat is de komende jaren 
te werken aan het neerzetten van resultaat. Samen met alle partners zorg je dat meer jongeren, 
zij-instromers en werknemers goed opgeleid zijn en blijven voor de technische bedrijven in en rond 
Zaanstreek-Waterland. 
 
Je legt verantwoording af aan het Techlands bestuur. Zij zijn je opdrachtgever. Het bestuur bestaat 
uit vertegenwoordigers van de foodproces-industrie, de maakindustrie, de bouwsector, de elektro- 
en installatiebranche, het onderwijs en de overheid. 
 
Een salaris van maximaal € 5.685,- bruto per maand (schaal 12 cao mbo) bij een volledig 
dienstverband. Daarnaast is een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden 
conform cao-mbo beschikbaar en kun je profiteren van een ruime verlofregeling, 
collectiviteitskorting ziektekostenverzekering, 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 
De inschaling is afhankelijk van de relevante werkervaring die je meebrengt. Detachering of een 
ZZP-inzet behoort ook tot de mogelijkheden. 
 
Informatie en sollicitatie 

Voor informatie kun je je richten tot Noor Hulskamp, projectleider Techlands, 06-49909266 en 
info@techlands.nl. 
 
Je sollicitatie (met uitgebreid Curriculum Vitea) kun je uiterlijk donderdag 9 juni 2022 per mail 
richten aan Ramon Baijens, directeur School voor Techniek en ICT van het Regio College, via 
info@techlands.nl.  
 
De briefselectie vindt plaats op vrijdag 10 juni.  
De eerste online selectiegesprekken worden gepland op maandag 13 juni tussen 11.30-14.30u. 
De tweede selectiegesprekken vinden fysiek plaats op maandag 20 juni tussen 9.00-12.00u bij het 
Regio College in Zaandam. Op donderdag 23 juni is het arbeidsvoorwaardengesprek.  
 
 
* De opdracht is minimaal 24 uur per week. Afhankelijk van de ervaringen en wensen van de 
kandidaat kan de functie worden uitgebreid tot een dienstverband van 40 uur. 
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