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De organisatie Stichting Hyperloop Development Program 

De Stichting heeft ten doel al hetgeen te doen wat in haar mogelijkheden ligt om hyperloop tot het niveau 

van technische paraatheid TRL9 (Technology Readiness Level 9) te brengen om door commerciële partijen 
verder te worden ontwikkeld naar concrete marktproposities. De Stichting moet uiteindelijk uitgroeien tot 

de vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor de Nederlandse Hyperloop industrie. 

 

Om dit doel te bereiken acteert de Stichting op dit moment als lead partner namens het consortium van 

+-15 partners voor de uitvoering van het drie jaar durende Hyperloop Development Program (HDP). In 

November 2020 is de EZK/IW subsidie van 4,5 miljoen EURO het HDP aangevraagd en toegekend. Dit is 

dan ook de officiële startdatum van het programma. 
 

Binnen het HDP voert de Stichting de volgende activiteiten uit: 

- Het faciliteren en het administreren van de uitvoering van de gestelde activiteiten in het Hyperloop 

Development Program, zodat deze eind 2023 succesvol wordt opgeleverd. 

- Het bevorderen van publiek-private samenwerkingen op dit terrein, door middel van bouwen en 

onderhouden van alliantie met publieke sector en/of bevorderen van routes. 

- Het vergroten en modereren van het internationale ecosysteem.  

- Het opzetten en ondersteunen van verschillende (R&D) programma’s, ter vergroting van de 

bestaande scope van het programma tot TRL-9. 

- Het veiligstellen van financiering van opkomende fasen 

 

Met name de laatste twee activiteiten zijn van belang voor de toekomstige groei van het ecosysteem en 

uitbouw van het ontwikkelprogramma richting 2025 en verder. De Stichting beoogt deze activiteiten te 

realiseren door middel van een projectaanvraag in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds.  

 

Om het bovenstaande tot een succes te brengen zoekt de Stichting een Algemeen Directeur. 

 

Profiel 

Taakomschrijving: 

- De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor het veiligstellen van toekomstige financiering 

hyperloopontwikkeling als kartrekker van het Groeifonds projectaanvraag; 

- Tevens richt de Algemeen Directeur zich op het vergroten van het internationale ecosysteem, door 

Europese Partnerships te verbinden; 

- Aansturing van de programmamanager, welke als taak heeft het managen van het lopende 

programma tot en met eind 2023; 

- De Algemeen Directeur rapporteert aan het bestuur van de Stichting; en 

- De Algemeen Directeur vormt de link richting de Directeur van Stichting European Hyperloop Center 

(de zuster stichting voor de bouw van de hyperloop testfaciliteit in Groningen). 

 

Competenties, ervaring, persoonlijkheid: 

- De Algemeen Directeur treedt op als boegbeeld voor de hyperloopindustrie, en beschikt over een 

uitstekend netwerk in het Nederlandse politieke landschap met goede contacten bij 

Rijksoverheid/Kabinet; 

- De Algemeen Directeur heeft een sterke bewezen affiniteit met vraagstukken gerelateerd aan  

mobiliteit, duurzaamheid, en innovatie; en 

- De voorkeur gaat uit naar een bevlogen persoon met ervaring in het initiëren van (complexe) 

innovatieprogramma’s in breed publiek-privaat samenwerkingsverband; en 



 

- De Stichting zoekt naar een senior persoon met 15+ jaar werkervaring. 

 

Tijdsbesteding: 

- De invulling van dit profiel geldt in ieder geval tot aan resultaat Groeifonds aanvraag die verwacht te 

worden ingediend in September 2022. De verwachte tijdsbesteding is 2-3 dagen per week. 

- Invulling na September 2022 is afhankelijk van de geboekte resultaten. 

 

Selectieprocedure 

De selectieprocedure voor deze positie is als volgt. De Stichting wil deze positie zo spoedig mogelijk 

vervullen: 

1) Voorselectie en eerste interview  

2) Gesprek met 2 bestuurders van de Stichting 

3) Vervolggesprek  

4) Aanstelling 

 

Contact 

Stefan Marges, Programmamanager 

stefan@hyperloopdevelopmentprogram.com 

https://hyperloopdevelopmentprogram.com/ 
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