
 

 

/ VACATURE  

 

Fryslân staat de komende jaren voor een aantal grote uitdaginging. Om deze opgaven het hoofd te bieden 

is betrouwbare en goed georganiseerde kennis en monitoring nodig. Daarom ontwikkelt het FSP samen 

met vele partners een kennisinfrastructuur voor de toekomst van Fryslân. Ook willen we integrale 

analyses maken die inzicht geven in de Brede Welvaart in onze provincie. 

Om deze ontwikkeling te versnellen zoekt het FSP een 

Programmaleider  

Een belangrijk onderdeel van de functie is het ontwikkelen en aansturen van de opgave ‘Kennis voor 

Gastvrij Fryslân’, onderdeel van het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân. In dit programma is al een 

aantal doelen geformuleerd en een samenwerking met de stakeholders en kennisorganisaties opgezet. 

Het programma is nog in ontwikkeling: als programmaleider geef je hier zelf nader invulling aan. Binnen 

het programma zorg je voor het programmatisch aansturen van medewerkers (bij verschillende 

organisaties) en opdrachten. Daarnaast ontwerp je voor het FSP vergelijkbare lijnen op andere opgaven, 

zoals wonen, energietransitie en bodem & ondergrond. 

Taken: 

 Ontwikkelen, organiseren en realiseren van het programma ‘Kennis voor Gastvrij Fryslân’; 

 Aansturen van de medewerkers en organisaties die bijdragen aan het programma; 

 Organiseren van relevante overleggen binnen het programma en opleveren van 

voortgangsrapportages;    

 Bijdragen aan het meerjarenontwikkelplan voor de verschillende opgaven; 

 Uitbouwen van de ‘kennis community’ rond een aantal opgaven in het ruimtelijke domein;  

 Samen met de directeur en de twee andere programmaleiders van het FSP bijdragen aan de 

kennisinfrastructuur van Fryslân. 

We zoeken iemand die: 

 Programmatisch kan werken en ontwikkelen, planmatig werkt en structuur kan aanbrengen; 

 Resultaatgericht is en anderen daarin kan begeleiden en op aan kan spreken; 

 Communicatief sterk is en kan schakelen tussen verschillen mensen, organisaties en taken; 

 Ervaring heeft in het werken met en aansturen van onderzoekers en data-analisten. 

Kennis van het werkveld van toerisme en/of één van de genoemde domeinen is een pre. 

Wat we bieden:  
Een boeiende en afwisselende baan binnen een team van maatschappelijk betrokken mensen. Het 

betreft een tijdelijke aanstelling van 32 uur per week tot eind 2023, indicatie schaal 11 CAO sociaal 

werk.  

Informatie en reageren 
Ben jij degene die we zoeken of ken je zo iemand? Dan kun je reageren tot 4 maart 2022 via een e-mail 

naar info@fsp.nl o.v.v. Vacature Programmaleider. Voor meer informatie kun je tussen 28 februari en 4 

maart telefonisch contact opnemen met Ingrid van de Vegte, directeur-bestuurder FSP, 058 - 234 85 00. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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