Tijdelijke opdracht: Programmamanager GGI
(opdrachtnummer:19.016)

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering
vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van 1 maand 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 36 uur per week, de beoogde
startdatum is/ligt rond 1 maart 2019. Dit betreft een vervangende aanvraag voor een
opdracht die drie jaar geleden via een aanbesteding is ingevuld

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.

Project GGI

Een van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt
uitgevoerd is de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur
(GGI). GGI is een veilige, samenhangende en landelijke digitale infrastructuur die
bestaat uit verschillende ICT -producten en -diensten voor connectiviteit,
informatiebeveiliging en het ontsluiten van data. Door gebruik te maken van GGI werken
gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter,
veiliger en makkelijker samen.
Het project GGI bestaat uit zes deelprojecten:
 GGI-Netwerk: een landelijk beveiligd gemeentelijk datanetwerk;
 GGI-Afspraken: de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële
cloud-omgevingen op GGI-Netwerk;
 GGI-Veilig: zorgt voor actieve beveiliging van het dataverkeer over GGI-Netwerk
en over eigen bedrijfsnetwerken van gemeenten;
 GGI-Services: richt zich op het gemakkelijk en betrouwbaar ontsluiten en delen
van data;
 IPv6: ondersteuning van gemeenten om IPv6 compliant te worden;
 Govroam: ondersteuning van gemeenten om overheidsmedewerkers makkelijk en
probleemloos toegang te geven tot gemeentelijke wifi-netwerken.
Voor elk deelproject zijn een of meerdere adviseurs/projectleiders aangesteld. Samen
met dit team en met vertegenwoordiging van gemeenten (via onder meer
expertgroepen) wordt de GGI verder doorontwikkeld en wordt ondersteuning gegeven
aan gemeenten om gebruik te maken van de verschillende onderdelen van GGI.
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Doel van de opdracht
Het realiseren van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur, bestaande uit
een aantal onderdelen waarvan alle gemeenten gebruik kunnen maken:







GGI-Netwerk
GGI-Afspraken
GGI-Veilig
GGI-Services
IPv6
Govroam

De functie
Vanuit je functie ben je verantwoordelijke voor het programma GGI. Je stuurt hiertoe de
projectleiders, medewerkers en toeleveranciers van het programma aan. Je de finieert de
kaders van het programma en stuurt inhoudelijk op realisatie en implementatie van de
projecten. Vanuit je verantwoordelijkheid overleg je met en adviseer je aan andere
projecten binnen VNG/gemeenten over de samenhang tussen GGI en andere projec ten.
Je bent verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van het programma GGI binnen de
bestuurlijk diverse en complexe werkelijkheid, onder meer door GGI goed te borgen bij
MT VNG Realisatie, MT GGU, Taskforce Samen Organiseren, College van
Dienstverleningszaken en de kerngroep Common Ground. Je bent aldus in staat te
werken in een politiek-bestuurlijk krachtenveld. Je bouwt hiertoe een relatienetwerk op
en onderhoudt deze. Tevens adviseer je aan het MT met betrekking tot doorontwikkeling
van de gemeentelijke informatievoorziening. Ook rapporteer je aan het MT om
verantwoording af te leggen over het programma.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden










Aansturen van het Programma GGI voor projecten in diverse fasen van de life -cycle
met het zwaartepunt op realisatie en initiële invoering;
Bewaken van de integraliteit tussen de onderdelen;
Verantwoordelijk voor goede overdracht naar service- en beheerorganisatie;
Strategisch advies over doorontwikkeling van de GGI in al zijn onderdelen;
Inhoudelijk advies t.b.v. de verschillende projecten en componenten van de GGI;
Betrekken van de diverse vakinhoudelijke en beleidsmatige disciplines binnen en
buiten de VNG;
Planning, budgettering en financiële verantwoording;
Betrekken en involveren van het gemeentelijke veld m.b.t. (door-)ontwikkeling en
invoering van GGI-onderdelen;
Zorgdragen voor goede besluitvorming in de diverse gremia van de VNG.

Kennis- en ervaringsvereisten





WO werk- en denkniveau;
Ruime ervaring in het als project- of programmamanager aansturen van programma’s
en/of grote projecten;
Ruime ervaring in het als project- of programmamanager omzetten van complexe
verandervraagstukken naar (realistische) projecten/programma’s;
Uitgebreide kennis van IT-infrastructuur en de wijze waarop gemeenten en
gemeentelijke samenwerkingsverbanden hun IT en informatievoorziening ingericht
hebben;
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Aantoonbare ervaring in het managen en oplossen van standaardisatie, architectuur,
ketensamenwerking en collectiviseringvraagstukken binnen het gemeentelijke
domein;
Ervaring in advisering binnen grootschalige en landelijke projecten/programma’s
binnen de e-overheid;
Ruime ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen
en het omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.

Houdingaspecten








Resultaatgericht
Klantgericht
Kwaliteitsgericht
Samenwerkingsgericht
Analytisch
Anticiperend
Omgevingsbewust

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 31 maart 2019 met een omvang
van maximaal 36 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor
maximaal drie maanden. De maximale duur van dit contract op grond van deze
aanbesteding is 36 maanden.). De maximale vergoeding is 115 euro en opgenomen in de
uitvraag, zie vraag F1 op CTM. Het daar genoemde bedrag is exclusief BTW, inclusief
reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De functieschaal van deze opdracht is schaal 13.
De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen
telefoon en laptop.
Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’
in de uitvraag.

Resultaat van de opdracht
Het voor de GGI-projecten realiseren van de doelstellingen zoals in het beschreve n in het
jaarplan 2019. Daartoe verzorgt de programmamanager de inhoudelijke aansturing van
de realisatie en de projectleiding inclusief het opstellen, bewaken en bijstellen van
begrotingen, planningen en middelen.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden
maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 19 februari 2019, 14:00 –
17:00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een
eventueel tweede gesprek.
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Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop
Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt:
https://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie/
Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Project en programmamanagement .
U kunt uw aanbieding versturen via CTM tot 12 februari 2019, 12:00 uur.
De deadline voor het stellen van vragen is 5 februari 2019, 12:00 uur.
Ons streven is om de gestelde vragen 2 dagen na deadline voor het stellen van vragen te
beantwoorden.
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.
Reacties van externen die niet via dit DAS lopen, worden niet in behandeling genomen en
daar wordt ook niet op gereageerd. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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