
Vacature junior Innovatie Liaison (programmamanager) 
Ben je een ambitieuze starter of toe aan je eerstvolgende carrièrestap? Wil je een bijdrage leveren aan een 
veiliger Nederland en een bloeiende economie? Heb je affiniteit met thema’s als cybersecurity, stedelijke 
veiligheid en talent-ontwikkeling? Zoek je een dynamische en uitdagende functie in een professioneel en leuk 
team? Solliciteer dan op de functie van junior Innovatie liaison! 
 
ONZE ORGANISATIE 
The Hague Security Delta (HSD) is een nationaal veiligheidscluster waaraan 300 organisaties zijn verbonden. 
We werken aan een veiligere wereld, meer bedrijvigheid en meer banen. Binnen het cluster ontwikkelen 
bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen innovatieve veiligheidsoplossingen. Zij delen kennis en 
vraagstukken op het gebied van cybersecurity, slimme veilige steden en kunstmatige intelligentie. De HSD 
Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag, is het kloppend hart. 
  
Het veiligheidscluster wordt aangejaagd en ondersteund door HSD Office. Als onafhankelijke partij stimuleren 
wij kennisdeling en verbinden bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Gezamenlijk worden 
innovatieprogramma’s opgezet waarin partijen vanuit het gehele veiligheidsdomein participeren.  
 
Daarnaast bouwt HSD Office nationale en internationale kennis- en handelsbruggen en biedt het partners 
toegang tot financiering en kapitaal. Kortom, we werken aan toegang tot kennis, innovatie, (internationale) 
markt, talent en financiering & kapitaal. Per direct zijn wij op zoek naar een junior Innovatie Liaison die 
programma’s helpt ontwikkelen en uit te voeren.  
  
Lees hier meer over wie we zijn en wat we doen. 
  
JOUW FUNCTIE 
Als junior Innovatie Liaison verbindt je partners aan elkaar en aan onze inhoudelijke programma’s. Je deelt 
informatie, organiseert bijeenkomsten en helpt innovatieprogramma’s op te starten. Dat doe je niet alleen 
maar samen met je collega liaisons in het Innovatieteam. 
 
Je werkzaamheden: 
• Je organiseert kennisbijeenkomsten rondom een thema, bijvoorbeeld in de vorm van een HSD Café.  
• Je helpt kennis van partners te bundelen in thematische rapportages. Hierin wordt een 

veiligheidsprobleem en de mogelijke innovatieve oplossingen hiervoor vanuit verschillende invalshoeken 
belicht.  

• Je zet organisaties rond de tafel om te onderzoeken of een innovatieprogramma kans van slagen heeft en 
je helpt mee aan het uitvoeren van programma’s. Op dit moment hebben we innovatieprogramma’s lopen 
op thema’s als kunstmatige intelligentie (AI), Quantum, Cybercrime, Cyberweerbaarheid en Smart Secure 
Cities. 

• Daarnaast voer je administratieve en ondersteunende taken uit zoals het bijhouden en onderhouden van 
onze website securitytalent.nl. Je schrijft, analyseert en publiceert content zoals nieuwsberichten, 
vacatures & opleidingen van partners en beroepsprofielen.  

• Ook organiseer je samen met partners zoals Universiteit Leiden, Europol en NATO (NCIA) een succesvolle 
Internationale Summerschool voor Cybersecurity. 

• Je ondersteunt bij de organisatie van internationale (digitale) handelsmissies.  

Functie-eisen:  

• WO werk- en denkniveau; 
• Excellente starter of eerste loopbaanstap; 
• Affiniteit met veiligheid in een digitaliserende wereld; 
• Kennis en ervaring met projectmanagement; 
• Bedreven in werken met MS Office applicaties, ervaring met een CMS en CRM is een pré; 
• Flexibel schakelen tussen uitvoeren en abstracter/strategisch denken; 
• Een verbindende persoonlijkheid en teamspeler; 



• Goede beheersing van Nederlands en Engels (spreken, lezen en schrijven). 

Competenties: 

• Resultaatgericht: je werkt doelgericht en behaalt eigen resultaten;  
• Samenwerken: je werkt effectief met collega’s en partners samen;  
• Overtuigen: je beargumenteert je eigen standpunten op een heldere wijze; 
• Politiek- bestuurlijke sensitiviteit: je snapt welke belangen er spelen en herkent verhoudingen; 
• Analytisch vermogen: je verzamelt en onderzoekt informatie snel en komt tot de kern. 

 
WAT BIEDEN WIJ? 
Een uitdagende functie binnen een energiek en gedreven team, in een goedlopend samenwerkingsverband. Er 
is ruimte voor eigen initiatief en invulling. Het betreft een fulltime dienstverband voor de periode van een jaar, 
met kans op verlenging. Een passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De HSD Campus is 
een prachtige werkomgeving. 
  
INTERESSE? 
Is deze rol jou op het lijf geschreven? Stuur dan uiterlijk 23 juli 2020 jouw CV en motivatie naar Hetty de Ruijt, 
Office Manager: hetty.deruijt@thehaguesecuritydelta.com. Met inhoudelijke vragen over de functie kan je 
contact opnemen met de manager van het innovatieteam: Saskia Noordewier 
via saskia.noordewier@thehaguesecuritydelta.com .  
 
 
 


