Tijdelijke opdracht:
Programmamanager werken als één overheid
(opdrachtnummer:18.161)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop
Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG
Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering
vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een
mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract op
grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week,
de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 januari 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat
zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de
informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van
de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als
collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke
uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer
efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG
Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief
in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen
winstoogmerk.

Over het Kloosterhoeveberaad
Door gemeentesecretarissen van de G4 en de 100.000+ gemeenten is met de manifestpartijen het
initiatief genomen om de krachten te bundelen. Samen zijn deze organisaties het gezicht van de
overheid naar de burger. Een gemiddelde burger heeft een aantal keer per jaar contact met de
gemeente, de Belastingdienst of het Centraal Justitieel Incassobureau. Enkele keren in zijn leven
heeft hij te maken met de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Rijksdienst voor het Wegverkeer of het
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. En afhankelijk van zijn persoonlijke situatie ook met het
UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Niemand vraagt erom op allerlei verschillende manieren met
al die verschillende organisaties te moeten communiceren. Maar onze inwoners worden er op dit
moment nog wel toe gedwongen. Dan kan beter. Door meer in gezamenlijkheid te opereren op het
vlak van dienstverlening kan het beeld van de overheid naar de burger veel eenduidiger worden
dan het nu is. Randvoorwaarde daarvoor is dat we processen versimpelen, standaardiseren en
samenwerken. Daarvoor spreekt het kloosterhoeveberaad ook met de Autoriteit Persoonsgegevens,
de Nationale Ombudsman en met het ministerie van BZK.
Onze gedachte is dat we door de schaal van de betrokken organisaties standaarden kunnen
creëren voor dienstverlening en dat we daarbij door gebruik te maken van de standaard digitale
infrastructuur een sprong in herkenbaarheid en functioneren kunnen maken.
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Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden


Draagt zorg voor de ontwikkeling van gedragen projectplannen voor de diverse projecten onder
haar/zijn verantwoordelijkheid;



Draagt zorg voor de inrichting van de betrokken projectteams en de uitvoerende relaties met
in- en externe stakeholders;



Plant en bewaakt de uitvoering van de projecten (tijd, budget, kwaliteit) en pleegt waar nodig
interventies;



Levert input voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;



Coördineert het stakeholdermanagement en stemt af met bij de projecten betrokken partijen
op tactisch niveau;



Stuurt, voor de projecten waar de programmamanager zelf de projectleiding heeft de
projectteams inhoudelijk aan.



Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;




Adviseert over toekomstige projecten.
Draagt zorg voor de organisatie van de diverse bijeenkomsten binnen en tussen het
projectteam en partners;
Houdt overzicht over en geeft inzicht in de samenhang van de projectactiviteiten;
Faciliteert goede afstemming binnen de projecten;
Draagt bij aan de uitvoering en doorontwikkeling van de bijbehorende producten en diensten.





Kennis- en ervaringsvereisten


Academisch werk en denkniveau;



Meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van advisering in complexe omgevingen;



Ervaring met het aansturen van meerdere complexe projecten in een continu veranderende
omgeving en daarbinnen in staat om professionals aan te sturen (leidinggevende ervaring 5+
jaar);



Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager;



Minimaal 2 jaar recente ervaring met faciliteren van het bereiken van resultaten in de
uitvoeringspraktijk waarbij verschillende overheidsorganisaties samenwerken;



Volwassen gesprekspartner voor stakeholders op strategisch en tactisch niveau;



Ervaring met IT en keteninformatisering; je begrijpt en spreekt de taal van IT professionals en
opdrachtgevers;



Bij voorkeur een netwerk in / bekend met landelijke ketenpartijen zoals bijvoorbeeld VIAG,
IMG100.000+, Divosa, VDP, VGS, etc., rijkspartijen, waaronder de departementen BZK en
SZW en medeoverheden zoals CAK, SVB, UWV, CJIB, ICTU en Logius.

Doel van de opdracht
De programmamanager is verantwoordelijk voor het opleveren van projectresultaten in het cluster
Werken als één efficiënte overheid. Binnen dit cluster worden projecten uitgevoerd vanuit het
Kloosterhoeveberaad, waarbij gemeenten en manifestpartijen samenwerken om de
publieksdienstverlening te verbeteren. Deze samenwerking wordt geconcretiseerd in de vorm van
pilots op twee hoofdthema’s:
Mensgerichte schuldhulpverlening


Beter en sneller helpen van burgers met schulden.

Overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de burger
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Toegankelijk maken van digitale dienstverlening met oog voor degenen die niet meekunnen in
het digitaal zaken doen met de overheid.



Life events als toegang naar de digitale overheid.

De deelnemende gemeenten en uitvoeringsorganisaties richten zelf de projectteams in en als
programmamanager ben je de linking pin tussen de partijen om kennis uit te wisselen en afspraken
te maken over samenwerken. De tijdens de ondersteuning opgedane ervaring dient als input voor
een separaat spoor binnen de projecten waarin een impactanalyse wordt opgesteld. Je voert deze
niet uit, maar zorgt voor concrete input en bent sparring partner voor de adviseur impactanalyses.
De programmamanager dient in zowel de opstartfase als de uitvoerende fase van de projecten
intensieve relaties te onderhouden met een zeer grote diversiteit aan stakeholders binnen
gemeenten, het Rijk en medeoverheden.
De programmamanager rapporteert aan de Secretaris van het Kloosterhoeveberaad.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden
met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging,
telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 115 euro, exclusief
BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht
is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 11 december 2018, 12.00 uur. De eerste
gesprekken zijn op dinsdag 18 december tussen 9.00-12.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop
Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt:
http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het Kwalificatiegebied Project en Programmamanagement.
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
1) Registreer op CTMsolutions.nl
2) Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot
de aanvraag
3) Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het
verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw
aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
4) Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop
reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.
Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor
een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste
gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de
selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de
inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de
kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
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