
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, LIACS zoekt 

Managing Director Sport Data Valley (0.4-0.6 fte) 

Vacaturenummer 18-320 

De werkzaamheden  

De Sport Data Valley (SDV) wil dé nationale onderzoeksfaciliteit op het gebied van sport data worden. 

Daarmee wordt Nederland koploper op het gebied van open data in de sport en faciliteert het innovatie 

in wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij. Om de ambitie van de SDV succesvol te kunnen 

realiseren is het belangrijk dat de managing director beschikt over een zelfbewuste, stevige en 

enthousiaste persoonlijkheid, die voor de ambitie van de Sport Data Valley staat en daar een concrete 

vertaalslag aan geeft die voor iedereen duidelijk is. Aanspreekbaarheid, doortastendheid, daadkracht en 

een ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en belangen, zijn essentieel om de SDV effectief aan te 

sturen en te laten ontwikkelen. 

De managing director Sport Data Valley neemt de dagelijkse leiding over de organisatie en draagt 

eindverantwoordelijkheid voor de resultaten van de SDV. U heeft oog voor de details van het project 

en kent de ins en outs van het werk, maar houdt ook zicht op de grote lijn, en delegeert makkelijk. 

Samenwerking is uw uitgangspunt. In het gehele speelveld van universiteiten, sportbonden, ministerie 

en bedrijven zorgt u voor aansluiting met het SDV project. U borgt kwaliteit, creëert heldere processen 

en stuurt de levering van een betrouwbare IT infrastructuur en bijbehorende diensten. Daarbij ziet u, 

samen met de betrokken stuurgroep, toe op een optimale uitvoering van het plan van aanpak Sport 

Data Valley. U denkt vanuit de lange termijn, en bent gericht op het bereiken van doelen en resultaten 

conform het plan SDV. U werkt binnen het LIACS en werkt samen met de hoofdaanvrager van de 

SDV, de wetenschappelijk directeur van het LIACS en uw leidinggevende, de instituutsmanager van het 

LIACS. 

Uw profiel 

• Afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur in bedrijfskunde of IT; 

• Ervaring met risicomanagement, bedrijfsvoering, IT, de management- en begrotingscyclus en 

financieel, economisch en verandermanagement; 

• Meer dan 10 jaar ervaring in management functies, bij voorkeur zowel binnen een startup-

omgeving als een grote organisatie, en minstens 15 jaar werkervaring in totaal; 

• Beschikt over uitstekende analytische, communicatieve en sociale vaardigheden; 

• Beheerst de Engelse en Nederlandse taal uitstekend, zowel gesproken als geschreven; 

• Innovatief, kan goed samenwerken en snel schakelen tussen de in- en externe omgeving; 

• Bewezen sterk in plannen en organiseren, en is proactief; 

• Werkt graag samen, binnen én buiten het team, maar kan ook zelfstandig werken; 

• Vriendelijk, tactvol en tegelijkertijd daadkrachtig; 

• Stressbestendig en flexibel, ook onder grote druk; 

• Ervaring met (het aansturen van) IT projecten en is op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen op IT vlak; 

• Affiniteit met sport en big data. 

 

 

 



Sport Data Valley 

Sport Data Valley (SDV) is in 2015 gestart als initiatief van het Topteam Sport. SDV wil de ICT-

potentie binnen sport en bewegen ontsluiten voor meer sport- en datagedreven innovatie en een 

internationale toppositie in sportwetenschap. SDV biedt verbinding tussen partijen en technische 

toegang tot sport- en beweegdata voor iedereen. Het is een ICT-platform voor het (inter-)nationale 

sportnetwerk, met (inter)nationale sportdata en sportsoftware. In deze unieke state-of-the-art 

infrastructuur worden pro-actief data, methoden en profielen verzameld en geconnecteerd. De SDV 

biedt rekencapaciteit, analyses en tools voor coaches, atleten, maar ook voor bedrijven, overheden en 

maatschappelijke organisaties. 

In 2016 is een werkend ICT-platform gebouwd en opgeleverd door het Topteam Sport. Tegelijkertijd 

heeft het Topteam Sport een netwerk ontwikkeld van Sportinnovator Labs waar onderzoek en 

innovatie plaatsvindt in de sport. In 2017 is gestart met het pro-actief ‘vullen van de database’. Prof.dr. 

Joost Kok heeft, samen met een aantal Nederlandse universiteiten, succesvolle pilotprojecten 

uitgevoerd en tot showcases ontwikkeld met KNVB, MyLaps, KNSB, KNLTB en KNZB.  

In dit project wordt de huidige SDV-infrastructuur doorontwikkeld van ‘database’ concept naar een 

‘connected sportdata infrastructuur’. Ook wordt gewerkt aan opschalen in omvang van verbonden 

datasets, methoden en technieken, gebruikers en zichtbaarheid. Het doel is een zelfstandig 

exploiteerbare infrastructuur die voor: 

• wetenschappers van belang is voor hoogwaardig onderzoek naar sport en bewegen; 

• beleidsmakers in sport (bonden) toegang geeft tot data voor beleidsontwikkeling en 

evaluatie; 

• topsporters en coaches een bron van gegevens is voor prestatieverbetering 

• bedrijven een netwerk en infrastructuur vormt die uitdaagt tot nieuwe technologie en 

dienstenontwikkeling. 

Beschrijving faculteit/instituut 

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is een toonaangevende faculteit waarin medewerkers 

en studenten werken in een dynamische, internationale omgeving, waar persoonlijke en academische 

ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Onze mensen worden gedreven door nieuwsgierigheid, om zo 

fundamentele kennis te vergroten en over grenzen heen te kijken. Voor de wetenschap, én om een 

bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen van morgen. 

Het onderzoek binnen de faculteit varieert van wiskunde, informatica, sterrenkunde, natuurkunde, 

scheikunde en biofarmaceutische wetenschappen tot aan biologie en milieuwetenschappen en is belegd 

bij acht instituten. Die verzorgen tevens acht bachelor- en dertien masteropleidingen. De faculteit is de 

afgelopen jaren sterk gegroeid en telt meer dan 1300 medewerkers en meer dan 4000 studenten. We 

zijn gesitueerd in het hart van het Bio Science Park, één van Europa’s grootste scienceparken, waar 

universiteit en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.  

Het LIACS is één van de instituten van de Faculteit Wiskunde & Natuur wetenschappen en penvoerder 

van de Sport Data Valley. Het onderzoek van LIACS adresseert fundamentele informatica-

vraagstukken en voorziet in de informatica-behoefte in de maatschappij, zoals in de gezondheidszorg, 

life sciences en sterrenkundig onderzoek, logistiek, elektronica, bouw en techniek.   

Wij bieden 

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke 

aanstelling voor de duur van 2 jaar, met mogelijkheid tot 1,5 jaar verlenging. Het salaris bedraagt, 

afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 4.294,- en maximaal € 5.513,- bruto per maand 



bij een fulltime aanstelling (schaal 12). De aanstelling heeft een omvang van 0.4 tot 0.6 fte, in overleg 

met de kandidaat. 

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een 

eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald 

ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op 

maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-

bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden.  

Diversiteit 

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van 

mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.  

Informatie  

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie of de selectieprocedure kunt u contact 

opnemen met dr. Arno Knobbe, e-mail a.j.knobbe@liacs.leidenuniv.nl, telefoon 071 527 8919. 

Solliciteren 

Sollicitaties, voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot 

en met 1 september 2018 per mail worden gestuurd naar jobs@liacs.leidenuniv.nl.  

 


