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Vacature Programma Lead (32u p/w) bij Stichting de Nationale 

Denktank (M/V/X)  
 

Locatie Amsterdam  

Plaatsingsdatum vacature: 17 december 2021 

Startdatum: zo snel mogelijk  

 

Stichting de Nationale DenkTank creëert praktische oplossingen voor maatschappelijke 

problemen. Al zestien jaar brengen we jaarlijks gedurende vier maanden een groep van 

twintig enthousiaste, eigenwijze en slimme DenkTankers voltijd bijeen om een relevant 

maatschappelijk thema te kraken. Jaarlijks staat er een ander thema centraal. Deelname 

biedt studenten en recent afgestudeerden de kans zich op een unieke wijze persoonlijk 

en professioneel te ontwikkelen. Tegelijkertijd biedt de Nationale Denktank onze 

partners uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap nieuwe perspectieven op lastige 

vraagstukken. Naast een jaarlijkse editie van de Nationale DenkTank organiseren we 

Mini DenkTanks en kortere denktrajecten, waarin onze alumni een grote rol spelen. We 

hebben inmiddels een alumninetwerk van 350 oud-deelnemers, die elkaar blijvend weten 

te vinden rondom maatschappelijke problemen. Kijk hier voor een impressie. 

 

In 2022 gaan we aan de slag met een doorontwikkeling van onze organisatie. We staan 

komend jaar opnieuw stil bij onze missie en visie en ons DNA. We gaan aan de slag met 

een impacttraject, zodat we nog beter kunnen laten zien waar we goed in zijn en onze 

maatschappelijke impact verder kunnen verdiepen en verbreden. Daarnaast verstevigen 

we in 2022 ons merk, waarvoor een branding traject de basis vormt. We zetten in op het 

verbinden van nieuwe partners en nemen drie nieuwe collega’s aan. Een frisse wind dus. 

We zijn benieuwd naar jouw visie en bijdrage hierin.  

 

Als Programma Lead van Stichting de Nationale DenkTank ben je samen met de 

Programmamedewerker, waarvan jij direct leidinggevende bent, verantwoordelijk voor 

de uitvoering van het Programma van de jaarlijkse editie van de Nationale DenkTank. Je 

onderhoudt daarnaast strategische relaties met onze programmapartners als ook onze 

bestuursleden en zorgt ervoor dat hun expertise de juiste plek heeft in het programma. 

Je stelt prioriteiten, werkt gedurende het Programma samen met het begeleidingsteam 

vanuit McKinsey, begeleidt en coacht (teams van) deelnemers in hun professionele 

ontwikkeling. Ook ben jij verantwoordelijk voor het vergroten van impact en 

implementatie van ideeën en oplossingen van deelnemers in het programma én alumni. 

Dat vraagt een faciliterende en aanjagende rol met oog voor externe verbindingen en 

een hands-on mentaliteit.  Je werkt samen met collega’s van het bureau als het gaat om 

externe communicatie en partnerschappen. De rol van Programma Lead is proces- en 

mensgeoriënteerd. Daar krijg je energie van en daar ligt jouw talent. 

 

Als Programma Lead ben je verantwoordelijk voor: 

 

 Strategisch verantwoordelijke voor het programma: van werving en selectie tot aan 

het runnen en evalueren De Programmamedewerker werkt samen met de 

https://www.youtube.com/watch?v=59BZodwqiSk
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Communicatiemanager aan een sterke wervingscampagne voor elk jaar twintig 

nieuwe deelnemers met diverse achtergronden. Jij levert hierop jouw inhoudelijke 

input en bent vervolgens eindverantwoordelijk voor het selectieproces. Hiervoor 

werk je samen met de Programmamedewerker en onze alumni. De 

Programmamedewerker zorgt dat alle betrokkenen (partners, externe experts, 

alumni en bestuursleden) een plek krijgen in het Programma. Jij hebt hierin de 

eindverantwoordelijke en leidende rol en begeleidt collega’s waar nodig. Je bent ook 

verantwoordelijk voor het financieel management van het Programma. 

 Begeleiding van de jaarlijkse groep: met de Programmamedewerker werk je nauw 

samen met het team vanuit McKinsey, die de groep 2,5 maanden van het Programma 

inhoudelijk begeleidt. Hiernaast heb je een overkoepelende begeleidingsrol, je houdt 

toezicht, coacht individuele deelnemers en je bent samen met de 

Programmamedewerker na het vertrek van McKinsey in staat zelf de groep 

procesmatig te begeleiden tot aan het einde van het programma op externe impact 

en resultaat. 

 Relatiemanagement en aanjagen en faciliteren van maatschappelijke impact Je 

zorgt voor het (senior) relatiemanagement en invulling van de partnerschappen die 

we hebben met onze Programmapartners: de universiteiten, Kennedy van der Laan, 

AEF, Motivaction en de Issuemakers. Ook motiveer en begeleid je deelnemers en 

alumni in het maken van impact met hun ideeën en oplossingen. Je legt hiervoor de 

juiste externe verbindingen met partijen binnen en buiten ons partners- en 

alumninetwerk. Hiervoor werk je samen met de Programmamedewerker, 

Communicatiemanager en Manager Partnerschappen.  

 

Je herkent je in het profiel van onze ideale kandidaat: 

De Nationale DenkTank brengt uiteenlopende ervaringen, achtergronden en expertises bij 

elkaar om zo te komen tot frisse oplossingen voor maatschappelijke problemen. In ons team 

is respect voor verschillen en persoonlijke ontwikkeling belangrijk. We moedigen 

uitdrukkelijk iedereen aan te reageren die zich herkent in onderstaande profiel: 

 

Je hebt projectmanagementervaring, liefst in een multistakeholder omgeving, je  

bent stressbestendig en werkt planmatig en gestructureerd. Je bent in staat om in 

samenwerking met collega’s, het bestuur, DenkTank-alumni, programmapartners en 

externe trainers en experts een programma neer te zetten voor de deelnemers van 

de Nationale DenkTank. Je weet wat ervoor nodig is om te zorgen dat deadlines door 

jezelf en anderen worden gehaald en je schakelt makkelijk tussen strategie en 

uitvoering. Je hebt het overzicht om verschillende programmaonderdelen goed op 

elkaar aan te laten sluiten en betrekt de juiste programmapartners tijdig en wanneer 

nodig. Je zorgt ervoor dat ideeën en wensen samengebracht en uitgevoerd worden. 

Je weet regie te nemen in dit proces. Je hebt ervaring met het maken van begrotingen, 

weet binnen budgetten te blijven en bent in staat scherpe prijsafspraken te maken en 

wanneer nodig met pragmatische oplossingen te komen. Je weet kansen voor nieuwe 

(programma)partnerschappen te pakken. Je kunt goed prioriteren: er is altijd ruimte 
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voor verbetering en we blijven graag vernieuwen, maar goed is ook goed genoeg. Je 

staat open voor feedback en geeft dit al dan niet een adequate plek in de toekomst. 

 

Je weet verbinding te maken met een diversiteit aan mensen en organisaties en 

hebt ervaring met het begeleiden van teams en individuen. De Nationale DenkTank 

is een netwerkorganisatie. We werken samen met alumni, partners vanuit de 

overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en filantropie rondom een 

maatschappelijk vraagstuk. Jij herkent kansen om mensen en organisaties aan het 

programma te verbinden en weet een goede samenwerking vorm te geven en goede 

relaties te onderhouden met onze programmapartners. Daarbij is oog en gevoel voor 

diversiteit van groot belang.  

 

En verder: je functioneert op HBO+ niveau. Je bent een aanpakker, ondernemend 

ingesteld en werkt zelfstandig. Je bent aantoonbaar goed in projectmatig werken en het 

behalen van (tussen)resultaat. We zoeken een stevig profiel met leidinggevende 

ervaring. Je hebt affiniteit met coaching en begeleiding van jong talent en hebt ervaring 

met externe partners op senior niveau. We vragen minimaal 5 jaar aantoonbare 

werkervaring als project/programmamanager.  

 

Werken bij Stichting de Nationale DenkTank biedt jou:  

 Een ondernemende en verantwoordelijke rol in een dynamische, interessante en 

leuke omgeving, waarin je jezelf snel kunt ontwikkelen; 

 De kans om elke dag bij te dragen aan maatschappelijk relevante thema’s en 

vooruitgang; 

 Contact met een groot actief netwerk van alumni, partners en bestuursleden 

vanuit bedrijfsleven, wetenschap en de publieke sector; 

 Onderdeel zijn van een ambitieuze, jonge en open organisatie in een team van 

vijf-zeven directe collega’s, dat kantoor houdt aan de Herengracht in 

Amsterdam; 

 Wij bieden marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

 

Geïnteresseerd in de vacature? 

Wij kijken er naar uit je sollicitatie uiterlijk 12 januari 2022 te ontvangen. Stuur graag je 

curriculum vitae en een motivatie van niet meer dan 1 A4tje, waaruit duidelijk wordt 

hoe jouw ervaring aansluit bij het beschreven profiel naar: l.wendt@nationale-

denktank.nl ter attentie van Lotte Wendt. 

 

De kennismakingsgesprekken met de door ons geselecteerde kandidaten vinden plaats 

in ons kantoor aan de Herengracht 415 in Amsterdam, in de week van 16 januari.   

 

Wij kijken ernaar uit van je te horen! 

 

 

 

 

https://nationale-denktank.nl/alumni/
https://nationale-denktank.nl/partners/?jaar=2020&partnercategorie=huidige_partners#wetenschappers_anchor
https://nationale-denktank.nl/over-ons/bestuur/#av_section_2
https://nationale-denktank.nl/over-ons/bureau/#av_section_2
mailto:a.debrouwer@nationale-denktank.nl
mailto:a.debrouwer@nationale-denktank.nl

