Tijdelijke opdracht: Product Owner Data
Ontsluitings Punt
(opdrachtnummer:19.055)
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 24 uur per week,
de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 april 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.

De Unit Sturingsinformatie
De unit Sturingsinformatie begeleidt gemeenten verder en staat hen bij, bij de
transformatie van een analoge samenleving naar een digitale samenleving. Data en
cijfers zijn in toenemende mate beschikbaar of verkrijgbaar. Het is de vraag hoe wij deze
gemeenten kunnen helpen om beter dienstbaar te kunnen zijn aan de lokale
samenleving. Wij helpen gemeenten om betrouwbare informatie te halen uit de berg aan
gegevens waarover zij kunnen beschikken.
Met het Data Ontsluitings Punt (werktitel voor een voorziening voor het samen inkopen
en ontsluiten van data) wordt beoogd de inspanning en kosten per data analyse voor
gemeenten te laten dalen. Hierdoor hoeven zij minder tijd te besteden aan verzamelen
en bewerken van data en is er meer tijd voor analyseren van en adviseren over
vraagstukken waarbij data een belangrijke rol spelen. Dit helpt gemeenten in hun
ontwikkeling naar meer datagedreven sturing.
Binnen deze ontwikkeling is de ontsluiting en het hergebruik van data (en de toepassing)
de belangrijkste factor. Voor gemeenten als data-producent is het uitdagend om data op
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een eenduidige manier te ontsluiten, zodat deze effectief en efficiënt kan worden
hergebruikt door andere gemeenten, marktpartijen en burgers.
Voor gemeenten als data-consument is er versnippering bij het inkopen en koppelen van
externe databronnen. Hierdoor kost het veel inspanning om koppelingen tot stand te
brengen en te onderhouden en worden kansen voor collectieve inkoop gemist.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
Concreet werkt de Product Owner DOP aan de volgende zaken:
 Actualiseren bestaand projectplan
 Onderzoeken bij gebruikers van eisen en wensen met betrekking tot het ontsluiten
van data bij gemeenten, interne stakeholders en dataleveranciers;
 Leveranciersselectie en opstellen functionele eisen voor aanbestedingen;
 Het betrekken van gemeenten bij de technische ontwikkeling van het DOP en de
wijze van gebruik met BI-toolings etc.;
 Het betrekken van gemeenten bij het ontwikkelen van databewerkingen om tot
uniforme datasets te komen.
 Vervult de rol van Product Owner bij de Proof of Concept(s) en verdere ontwikkeling
en implementatie van de technische data ontsluitingsvoorziening. Geeft hiermee
sturing aan externe leverancier(s) en interne experts.
 Het bewaken van tijd, budget en kwaliteit van ontwikkelde voorziening in
kortcyclische opleveringen.
 Opzetten van koppelingen met dataleveranciers en -afnemers, zowel intern als
extern.
 Opzetten en borgen van technisch beheer in de organisatie, voorbereidingen treffen
voor de beheerfase.

Kennis- en ervaringsvereisten














WO- opleiding afgerond in een technische / informatica richting en tenminste 10 jaar
aantoonbare werkervaring op WO-niveau;
Ervaring met het leiden van complexere projecten en aantoonbare
resultaatgerichtheid bij de realisatie van de projectdoelstellingen;
Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve
technische en digitale voorzieningen binnen het publieke domein (>3 projecten in
afgelopen 5 jaar);
Aantoonbaar diepgaande kennis van het opereren van gemeenten ongeacht grootte
op het vlak van data gedreven sturing en het onderhouden van een netwerk op
bestuurlijk en ambtelijk niveau (stakeholdermanagement);
Kennis van innovatieve ontwikkelingen in informatievoorziening bij de overheid;
De voorgestelde kandidaat heeft ervaring met Data Virtualisatie en Data Integratie in
het gemeentelijk domein? Daarbij ervaring met data analytics waarin verschillende
externe databronnen worden geüniformeerd, gecombineerd en geanalyseerd;
Aantoonbaar ervaring als Product Owner in agile projecten waarbij de
scrumwerkwijze wordt toegepast (>projecten);
Ervaring (opgedaan in de afgelopen vijf jaar) met leveranciersselecties en opstellen
functionele eisen voor aanbestedingen;
Ervaring met juridische kaders waaronder de privacy wetgeving o.a. AVG, Wet Markt
en Overheid, Archiefwet en wetten rondom automatische besluitvorming;
kennis van de ontwikkelingen ten aanzien van NLx (Common Ground) en de
uitdagingen die dit met zich mee zal brengen in het gemeentelijk domein.
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Doel van de opdracht
De eerste fase zal bestaan uit het herschrijven van het projectplan. Het doel van deze
opdracht is om te komen tot een geïmplementeerde technische voorziening voor het DOP
(d.m.v. kortcyclisch op te leveren functionaliteit) die succesvol werkt met (externe)
databronnen en (externe) data-afnemers. Voor de eerste fase wordt een nader te
bepalen set met verschillende externe en interne databronnen gekoppeld en succesvol
ontsloten. Het DOP moet daarna schaalbaar zijn naar meer databronnen en gemeenten.
Het project zal vanuit de visie van “Samen Organiseren” starten met een aantal pilot
gemeenten die meewerken met deze oplossing. Er wordt een visie ontwikkeld voor de
opzet en de uitvoering van het beheer en voor het uitbreiden met nieuwe koppelingen.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden
met een omvang van maximaal 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging,
telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 110 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 21 maart 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op 29 maart 2019, tussen 09:00 – 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 vakgebied 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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