
Wij zoeken een resultaatgerichte en pragmatische projectadviseur Topsector ICT – 28 tot 36 uur per 
week  

Ben jij een hands-on projectadviseur met passie voor digitale innovatie? Schakel je moeiteloos tussen 
verschillende topics en ga je graag met opgestroopte mouwen aan de slag? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! 

Over Topsector ICT 

ECP huisvest de Topsector ICT, met merknaam dutch digital delta, waarbinnen diverse programma’s 
en coalities vallen. Als Topsector ICT identificeren, prioriteren, en organiseren wij digitaal/ICT-
onderzoek en innovatie. Dit doen wij door publieke en privaten partijen bijeen te brengen in 
innovatie-coalities waarin maatschappelijke en economische vraagstukken aangepakt worden. 
Daarbij ligt de focus op vijf ICT-sleuteltechnologieën: Big Data, Blockchain, AI, future network 
services, en Cybersecurity. Hierdoor draagt de Topsector ICT bij aan maatschappelijke uitdagingen 
gebaseerd op vier thema's: Energietransitie en duurzaamheid, Landbouw, voedsel en water, 
Gezondheid en zorg, en Veiligheid. We bestrijken het hele traject van fundamenteel onderzoek tot 
en met valorisatie. Daarnaast vormt het opleiden van nieuw talent, om- en bijscholing, kennisdeling, 
breed betrekken van MKB en internationale samenwerking een belangrijk onderdeel van onze 
missie. www.dutchdigitaldelta.nl 

Wat ga je doen? 

Als projectadviseur ondersteun je het team in de voorbereiding van diverse overleggen en voer je in 
samenwerking met het team de voortgangsrapportage uit. Daarnaast ondersteun je het 
communicatie- en eventsteam, en het management van de Topsector. Bovendien ben je inhoudelijk 
en uitvoerend betrokken bij de ontwikkeling van CS4NL - Breed Gedragen Programma Cybersecurity, 
één van de prioriteiten van de Topsector ICT. Ontwikkelingen op het gebied van AI, Big Data, Cyber 
Security, Blockchain en 5G volg jij op de voet. Je bent betrokken en verdiept je in de 
maatschappelijke uitdagingen rondom verduurzaming, toekomstbestendige zorg, 
voedselvoorziening en veiligheid. Je komt in een klein, hecht en ervaren team te werken waarin de 
lijntjes kort zijn en waarvan het werkplezier groot is! 
 
Wie wij zoeken 

- Je bent hbo- of academisch geschoold.  
- Je hebt een goed gevoel voor de wisselwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en 

overheid op innovatie. Bij voorkeur heb je ervaring als projectadviseur bij publiek-private 
samenwerkingen. 

- Je bent goed in organiseren, vergaderingen voorbereiden, verslaglegging en zorgen voor 
follow-up van gemaakte afspraken. 

- Je hebt kennis van, of affiniteit met, marketing en communicatie en bent daardoor in staat 
bij te dragen aan de communicatie-activiteiten van Topsector ICT en het organiseren van 
bijeenkomsten en events. 

- Je weet mensen voor je te winnen en kunt goed samenwerken en/of netwerken. Anders 
gezegd ben je de schakel tussen directie en collega’s en onderhoud daarbij goed contact met 
externen. 

- Je bent graag op de hoogte van de ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen (in het 
bijzonder rondom ICT-innovatie en cybersecurity) en kunt snel schakelen tussen 
verschillende onderwerpen. 

- Je beheerst zowel de Nederlands als de Engelse taal in woord en schrift. 
- Let op: We horen ook graag van kandidaten die niet aan alle profielpunten voldoen, maar 

enthousiast zijn, zich willen ontwikkelen en denken dat ze goed bij de functie passen.  
 

https://dutchdigitaldelta.nl/
http://www.dutchdigitaldelta.nl/
https://dutchdigitaldelta.nl/cs4nl


Over ECP 

Wil jij samen met ons bijdragen aan de digitale transformatie van onze samenleving? Wij- ECP'ers- 
verbinden overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties om 
samen te werken aan een veerkrachtige digitale samenleving. We doen dit als neutraal en 
onafhankelijk platform. We zijn verantwoordelijk voor de organisatie van meer dan 50 projecten met 
digitale vraagstukken op het snijvlak van sleuteltechnologieën (bv. AI, Blockchain, Quantum), digitale 
randvoorwaarden (ethisch dialoog, privacy en digitale weerbaarheid) en digitalisering binnen 
specifieke domeinen (zoals zorg, onderwijs of de energiesector). Zowel op nationaal als 
internationaal niveau. 

Wat bieden wij? 

• De functie betreft minimaal 28 uur en maximaal 36 per week (40 is bespreekbaar). We 
werken voor een deel vanuit huis en voor een deel vanuit ons kantoor in Den Haag. 

• Deze functie is bij ons ingeschaald in schaal 7 (€ 3090 tot € 4328 bruto bij een 40-urige 
werkweek). Inschaling is onder meer afhankelijk van de ervaring en opleiding die je hebt 
gevolgd. 

• Een goede pensioenregeling, waarbij de premie volledig door de werkgever wordt betaald.  
• Een vergoeding voor mobiele telefoonkosten.  
• Mogelijkheden om je te ontwikkelen via trainingen of cursussen. 
• Flexibele werktijden en hybride werken (50/50) inclusief een vergoeding voor het hybride 

werken. We hebben goede thuiswerkfaciliteiten, zodat je zo optimaal mogelijk kan 
thuiswerken. 

• Bovenal verbinding met collega’s, een fijne werkomgeving en maatschappelijke 
betrokkenheid. Leuke en gezellige borrels, spelletjesavonden en uitjes met collega’s. 
 

Jouw toekomstige werkomgeving 

Binnen ECP zijn we ambitieus en betrokken met elkaar. Werkplezier én de schouders eronder als het 
nodig is. Onze collega’s zijn divers in hun talenten – iedereen is anders. Dat omarmen we, want het 
maakt ons sterk. We werken aan diversiteit en een inclusieve cultuur, we vinden het leuk als jij een 
verrijking bent van onze organisatie en dat kan op allerlei manieren. We proberen zoveel mogelijk 
rekening te houden met de talenten en ontwikkelbehoefte van iedere ECP'er. Lijkt het je een keer 
leuk om bij te dragen aan een bepaald project? Vertel je ambities en ideeën, we moedigen interne 
doorstroom aan. Op deze manier staat onze organisatie volop in beweging. We willen samen met 
jou ervoor zorgen dat je snel thuis voelt binnen ECP. We werken nu zowel thuis als op ons kantoor in 
Den Haag. Daar ontmoeten en inspireren we elkaar en werken we samen aan interessante 
projecten. Verbinding en betrokkenheid in werk en tussen collega’s is erg belangrijk voor ons, we 
gaan regelmatig wat gezelligs met elkaar doen. Wil je ontdekken wie jouw toekomstige collega's 
worden en aan welke projecten we werken? Bekijk onze website: https://ecp.nl/over-ecp/  
 

Geïnteresseerd? 

We zijn benieuwd wie jij bent! We ontvangen graag jouw cv en korte motivatie – of een filmpje van 
max 3 minuten- waaruit blijkt waarom jij onze nieuwe collega wil worden. Stuur het naar Juliska de 
Vries van HR via werken@ecp.nl. De vacature staat intern en extern tegelijk open. Bij gelijke 
geschiktheid heeft onze interne collega voorrang, omdat we mobiliteit graag stimuleren.  Heb je 
vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Jasper Renema (Jasper.Renema@ecp.nl). 
Vragen over het sollicitatieproces kun je stellen aan onze HR-adviseur Chantal Sauter via 
chantal.sauter@lunavia.nl. 

https://ecp.nl/over-ecp/
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