
Bedrijfsprofiel 

TKI Dinalog, het Dutch Institute for Advanced Logistics, is een uitvoeringsorganisatie van de 

Topsector Logistiek. De Topsector Logistiek heeft als ambitie om Nederland in de top te houden als 

wereldwijd logistiek knooppunt. Om dat te bereiken is innovatie noodzakelijk. 

 

Dinalog is een publiek-private programma organisatie. Wij initiëren en coördineren door de markt 

gestuurde innovatieprojecten. Vervolgens laten wij aan de sector zien hoe deze innovaties in de 

praktijk werken: in seminars, aan de hand van cases, tools en games en door middel van 

demonstratieprojecten. Met het doel om steeds meer bedrijven aan te zetten tot innovatie en om 

nieuwe bedrijvigheid te stimuleren. Dinalog beschikt over een groot netwerk van bedrijven en 

kennisinstellingen en vervult daarin de rol van kennismakelaar. Dinalog verbindt partijen en brengt 

vraag en aanbod van kennis bij elkaar. 

 

Binnen de Topsector Logistiek ontwikkelt TKI Dinalog samen met Connekt een nieuw programma. 

Het Innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen bouwt voort op de activiteiten die al 

vanuit de Topsector Logistiek in de periode 2016-2020 en in het lopende programma 2021-2023 zijn 

uitgevoerd of opgestart. De opgedane kennis en ervaring dient als uitgangspunt voor het initiëren van 

nieuwe onderzoeks- en innovatieprojecten in 2022 en 2023. Het Innovatieprogramma Bouwlogistiek 

en Mobiele Werktuigen is opgebouwd langs drie programmalijnen: Emissiemeting en Footprinting; 

Digitalisering en Ketenregie; Toepassing en Opschaling. 

 

 

Dinalog driven by open innovation. 

 

Om de organisatie verder te versterken, zijn wij op zoek naar een 

 

Ondernemende programmaontwikkelaar (0,8 – 1,0 FTE) 
 

De functie  

1. Gericht ontwikkelen van publiek private samenwerkingsprojecten (PPS) tussen bedrijven en 

kennisinstellingen ten behoeve van fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en 

experimentele ontwikkeling, primair (circa 60% van de beschikbare tijd in deze functie) gericht op 

het nieuwe Innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen. 

2. Het verder uitbouwen van het netwerk van onderzoekers, experts en marktpartijen die een rol 

kunnen spelen in de uitvoering van het nieuwe programma.  

3. Het ontwikkelen van innovatie-roadmaps voor het kennisgebied Bouwlogistiek, in nauw contact 

met de sector: opdrachtgevers, projectontwikkelaars, aannemers, verladers, vervoerders, 

professionals, de kenniswereld en (semi-)overheidsinstellingen.  

4. Het mee-ontwikkelen van overige innovatieprogramma’s die in uitvoering zijn bij TKI Dinalog 

binnen de Topsector Logistiek en binnen het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid.  

5. Actief bewaken van zowel de voortgang als de inhoud van de kennisontwikkeling binnen PPS 

projecten, leidend tot praktisch toepasbare kennis en instrumenten voor het bedrijfsleven en 

kennisinstellingen. 

6. Valoriseren en vermarkten van nieuwe en bestaande kennis met aantoonbare business en 

maatschappelijke impact naar zowel de Nederlandse logistieke sector (in de vorm van bv. 

business cases, human capital, concrete producten of diensten etc.). Onder meer in 

samenwerking met ons collegabureau Connekt. 

 
Jouw profiel 

 Gedegen kennis van en netwerk in de logistiek sector,  

 Affiniteit met de bouwsector 

 Academisch denk- en werkniveau. 



 Ervaring met onderzoek en innovatie in (bouw)logistiek en supply chain management. 

 Ervaring met het ontwikkelen van innovatieprojecten. 

 Ondernemersgeest, resultaatgericht met ‘drive’ en ervaring met projectacquisitie. 

 Bruggenbouwer, uitstekend in staat om partijen te mobiliseren in een zeer uitdagende setting, 

gewend om complexe processen en verschillende belangen adequaat te managen. 

 Communicatief vaardig in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. 
 
Organisatorisch 

• Je rapporteert aan de Wetenschappelijke Directeur van Dinalog. 

• Je standplaats is Breda, met ruime mogelijkheden tot thuiswerken. 

• Je bent bereid tot flexibele inzet qua werklocatie en werktijden. 

  

Wij bieden 

• Een contract op basis van een 32 tot 40-urige werkweek, voor een vaste periode van 2 jaar.  

• Een salarisniveau in overeenstemming met de zwaarte van de functie en afhankelijk van ervaring 

van de kandidaat 

• Een dynamische en uitdagende werkomgeving 

• Inspirerende collega’s 

• Een dragende rol in de ontwikkeling, de uitbouw en het succes van TKI Dinalog en de Topsector 
Logistiek. 

  
Inlichtingen en sollicitatie: 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, stuur je sollicitatie voorzien van motivatie en CV uiterlijk 10 
december 2021 naar Simone van der Velden, email velden@dinalog.nl 
 
Voor meer informatie en nadere inlichtingen omtrent de functie of voor sollicitaties kun je contact 
opnemen met Simone van der Velden, Management Assistant TKI Dinalog, velden@dinalog.nl of 
telefonisch op 076 - 5315300. 
 
Vanwege het karakter van de organisatie betreft dit een functie in loondienst bij TKI Dinalog. Deze 
functie kan niet door een zelfstandig ondernemer of via detachering worden vervuld. Acquisitie naar 
aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
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