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1. GREEN CHEMISTRY CAMPUS 

 
De Green Chemistry Campus B.V. (GCC) te Bergen op Zoom is de organisatie waarin ondernemers in 
de circular biobased economie de fysieke ruimte en ondersteuning krijgen om hun idee om te zetten 
naar marktkansen. GCC timmert al bijna negen jaar aan de weg en is daarmee een belangrijke pijler in 
het circular biobased ecosysteem om circular biobased innovatie aan te jagen en te versterken. GCC 
richt zich op de fase van concept naar pilot en kan vanuit haar centrale positie in de Circular Biobased 
Delta (CBBD) inspelen op de versnelling van transities. In de zuidwest Delta (Zeeland, West-Brabant en 
Zuid-Holland) zijn drie grote biobased grondstofstromen aanwezig namelijk suikerbieten (Suiker Unie), 
aardappelen (Lamb Weston en Cosun) en graanproducten (Cargill en Cosun). Daarnaast zijn er grote 
reststromen uit de teelt van andere gewassen zoals tomaten, aubergines en aardbeien. De GCC pakt 
samen met partners (kennisinstellingen, overheden en bedrijven) de circular biobased toepassing en 
verwaarding van die stromen gericht op. Dit om te komen tot nieuwe producten, nieuwe bedrijvigheid 
en nieuwe werkgelegenheid waarbij de focus ligt op  de eindmarkten bouw en verpakkingen. De 
verwachting is dat de markt voor circular biobased grondstoffen het komende decennium verder zal 
groeien. Daarnaast spelen ook de groeiende interesse voor en de eisen van consumenten ten aanzien 
van een gezonde en circulaire leefomgeving en voedselvoorziening een voorname rol. De GCC wil zich 
verder doorontwikkelen door het intensiveren van de  volgende vier product- en dienstenlijnen: 
(laboratorium-)faciliteiten, advies en expertise, projecten en netwerkdiensten. Stakeholders van de 
GCC, zoals overheden, bedrijven en kennisinstellingen, hebben belang bij een krachtig ecosysteem. 
GCC versterkt dit systeem door stimulering van bedrijvigheid via innovatie, kennisdeling, 
samenwerking en het delen van infrastructuur (kostenverlaging). Groei van bedrijven wordt 
gestimuleerd door hen te verbinden met andere bedrijven, adviseurs en financiers. GCC maakt 
hiermee deel uit van een netwerk waarin intensief wordt samengewerkt met partners als CBBD, de 
applicatiecentra, REWIN, de (biobased) ondernemers en overheids-, onderzoeks- en kennisinstellingen 
en SABIC, dat terrein ter beschikking stelt onder de benodigde vergunning. CBBD omvat de regio’s 
Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland. Het is de ideale regio voor bedrijven die actief zijn in de 
circular biobased economie. Gezien de bovenstaande grondstofstromen en aanwezigheid van 
bovengenoemde industrieën, is de CBBD, via onder meer organisaties als GCC, uitstekend geëquipeerd 
om ondernemers in staat te stellen om de marktkansen van de circular biobased economie te 
verzilveren en om de regio uit te laten groeien tot een circular biobased regio van wereldformaat.  
 
Naar de website: www.greenchemistrycampus.com  
 
 Plaats in de organisatie 
De directeur legt  rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Commissarissen respectievelijk de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) over het gevoerde beleid. Daarnaast stuurt de 



   

 

 

directeur de werkorganisatie aan, voert zelf operationele werkzaamheden uit en is het boegbeeld van 
GCC in de markt en bij stakeholders. 
 
2. PROFIEL 
 
U beschikt over een WO werk- en denkniveau en heeft gezag door relevante ervaring binnen een 
internationaal speelveld in de industrie (chemie, agro etc.). U toont ondernemerschap zonder daarbij 
de (maatschappelijke) doelstellingen rondom het versnellen van een duurzame economie uit het oog 
te verliezen. U bent gewend te opereren in het spanningsveld tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen 
en overheid. U heeft aanzien bij en bent gesprekspartner voor het bedrijfsleven, door ervaring in of 
met het voor GCC relevante bedrijfsleven. U heeft aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen. 
U heeft leiderschapskwaliteiten die passen bij een wat kleinere werkorganisatie die effectief moet zijn 
binnen een groter netwerk. U kunt omgaan met een grote mate van vrijheid, maar tevens met een 
hoge mate van publieke verantwoording. U heeft een goed gevoel voor de economische ontwikkeling 
en kent door ervaring of achtergrond ook de structuur en netwerken. U heeft een aantoonbare passie 
voor innovatie en circular biobased economie en heeft zicht op de business modellen en het 
ecosysteem met de daarbij behorende ketens. U bent in staat om snel te schakelen tussen spelers van 
uiteenlopend niveau (diverse rollen) op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau en partijen in de 
industrie, overheid, kennis- en onderwijssector met elkaar te verbinden. U realiseert zich dat de 
uitdaging en ambitie steeds internationaler worden, maar heeft een scherp oog voor het feit dat de 
basis voor succes in de eigen regio ligt en vanzelfsprekend ook in de kwaliteit van de eigen organisatie. 
U treedt op als boegbeeld van GCC, toont ruggengraat, maar kunt meebuigen indien noodzakelijk. U 
claimt niet alle successen en laat ook anderen het succes vertellen. U bent hands-on en neemt ook zelf 
deel in de uitvoering. U durft zich kwetsbaar op te stellen, bent gedreven en energiek. 

 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

Als directeur bent u verantwoordelijk voor: 

 De uitvoering van de ontwikkelingsrichting zoals omschreven in het businessplan ‘Green 
Chemistry Campus 2019-2025’ en de ontwikkeling van een visie op de verdere ontwikkeling 
van de circular biobased bedrijvigheid. 

 De afstemming van de visie met de Raad van Commissarissen en de AVA, deze uit te dragen 
en daarop de strategische doelstellingen en het beleid van GCC te baseren en te executeren. 

 Het omzetten van het businessplan en het bijbehorende producten-portfolio in een solide 
commerciële basis opdat binnen vijf jaar financiële zelfstandigheid is gerealiseerd.  

 De strategie en de resultaten van de B.V., de aansturing van de werkorganisatie die bestaat uit 
eigen medewerkers en medewerkers op inhuurbasis (totaal 17) en de vervulling van 
operationele werkzaamheden in een meewerkende rol. 

 Het onderhouden van intensieve contacten met alle stakeholders (overheden, bedrijven, 
onderzoeksinstituten en kennisinstellingen) op zowel bestuurlijk als management niveau. 

 Een goede relatie onderhouden met de landlord SABIC en proactief de samenwerking 
versterken. 

 De (externe) vertegenwoordiging van de B.V. (i.e. het woordvoerderschap) en u bent het 
eerste aanspreekpunt voor derden. 

 
 

 



   

 

 

4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Leiderschap 

 Ondernemerschap  

 Signaleren en zakelijk afwegen van kansen en mogelijkheden  

 Probleemanalyse 

 Strategisch denken 

 Omgevingsbewustzijn 

 Creatief doorontwikkelen én stip op de horizon houden 

 Plannen en organiseren en tijdig bijsturen 

 Resultaatgerichtheid en realisatievermogen 

 Zeer sterke verbinder en communicator 

 Samenwerken 

 Netwerken  

 Oprecht en een open vizier 

 Flexibiliteit 
 
5. GREEN CHEMISTRY CAMPUS BIEDT U 
 
… een eindverantwoordelijke rol in een organisatie die een belangrijke bijdrage wil leveren aan het 
economische biobased en circulaire succes van de regio in de vorm van arbeidskrachten en 
bedrijvigheid. Ondernemingen, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen slaan bij de Green 
Chemistry Campus de handen ineen voor een duurzame toekomst. Samen wordt er bijgedragen aan 
het behalen van de doelstellingen in het nationale Klimaatakkoord en die van de EU. 
 

 
 
 

Dienstverband: Parttimefunctie (32 uur per week)  
Uitstekende marktconforme arbeidvoorwaarden. Aanstelling vindt plaats voor de duur van een jaar 
met uitzicht op een langer dienstverband. 
  
   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Niek Weelinck – senior consultant 
06 21273705 
niek.weelinck@beljonwesterterp.nl 
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