Tijdelijke opdracht: Implementatie adviseur
GGI-Netwerk Servicecentrum gemeenten
(opdrachtnummer:21.032)
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering
vanuit een andere organisatie). 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 1 juli 2021

1. Specificatie
1.1 Over VNG Realisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale
overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke
opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de
netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen
organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van
gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
* werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
* verbeteren van de dienstverlening;
* een efficiënte en wendbare organisatie;
* anticiperen op de toekomst.

1.2 Over Basisteam “Inkoop, Beheer en Infrastructuur”
Het Basisteam Inkoop, beheer en infrastructuur houdt zich bezig met collectieve
inkoop, participatie in landelijke digitale infrastructuur en het beheer van gerealiseerde
voorzieningen.
Onderdelen van het team zijn onder meer Inkoop en inkoopadvies, Gemeentelijke
Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI), Regie op beheer en de Generieke Digitale
Infrastructuur (GDI).

1.3 Omschrijving van de opdracht
Binnen basisteam Inkoop, Beheer & Infrastructuur wordt uitvoering gegeven aan diverse
gemeentelijke dienstverlening waaronder het beheren van GGI-Netwerk. Voor het beheren
van deze landelijke diensten is een service organisatie ‘Servicecentrum gemeenten’ (SCG)
gerealiseerd. Als implementatieadviseur is het jouw taak om gemeenten te ondersteunen
in de implementatie van GGI-Netwerk en bij de migratie van gegevensstromen van
Landelijke Voorzieningen naar GGI-Netwerk. Je kunt voor gemeenten de relatie leggen
met de andere GGI componenten en andere gemeentelijke ICT-gerelateerde
ontwikkelingen.
Je bent voor alle aan GGI-Netwerk gerelateerde zaken het aanspreekpunt vanuit
gemeenten. Je faciliteert gemeenten in het scherp krijgen van hun implementatievragen
op het gebied van GGI-Netwerk, bent in staat deze vragen te beantwoorden en hiermee
gemeenten op weg te helpen in de implementatie en de hierboven genoemde migratie.

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteunen van gemeenten in de implementatie van GGI-Netwerk en waar
mogelijk leggen van de verbinding met aanverwante diensten zoals GGI-Veilig die
nu ingevoerd worden;
Belemmeringen t.a.v. GGI-Netwerk bij gemeenten wegnemen, zodat gemeenten in
staat zijn de implementatie en de migratie van gegevensstromen vorm te geven,
zonder het werk van de gemeente over te nemen:
Vanuit VNG operationeel aanspreekpunt zijn voor de technisch inhoudelijke vragen
(en in staat 80% van de vragen over GGI zelf te beantwoorden);
Informatie op een voor elke gemeente uit de regio meest passende manier
uitleggen en overdragen, met gebruikmaking van blended learning;
Voorstellen doen (pro-actief) voor verandering en/of verbetering van de verstrekte
informatie, zowel inhoudelijk als procesmatig;
Bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en zorgen voor adequate
opvolging, zowel faciliterend als - waar nodig – sturend;
Rapporteren over de voortgang van de implementatie bij gemeenten van GGINetwerk binnen het SCG aan de diensteigenaar van GGI;
Op basis van monitoring en voortgangsbewaking enthousiasmeren van de regio’s
om samen voortgang in de implementatie en migratie te behalen;
Ondersteuning bieden bij de doorontwikkeling van GGI-Netwerk;
Voorbereiden van en ondersteuning bieden bij de bijeenkomsten van de
Afnemersraad GGI-Netwerk;

2. Eisen
De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.
Kennis en expertise
Uit het cv en de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden
kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten
et cetera.) beschikt over:
• Minimaal 5 jaar WO werk- en denkniveau
• Minimaal afgerond HBO opleiding op het gebied van informatiemanagement;
• Heeft (tenminste 5 jaar) ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) in de rol van
coördinator of expert in landelijke projecten die decentraal bij meerdere gemeenten
tegelijkertijd geïmplementeerd zijn
• Heeft (tenminste 5 jaar) ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) in de rol van
adviseur of accountmanager m.b.t. informatie/ICT-management;
• Je bent onafhankelijk en hebt geen directe of indirecte relaties met telecomproviders
en netwerkleveranciers.
• We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

3. Wensen
Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

Onderwerp
1. Beschikt over kennis van internetstandaarden IPv4 en IPv6 en het opzetten en
implementeren van netwerken inclusief toekenning, indeling en beheer van
nummerplannen;
2. Heeft kennis van gemeentelijke kaders en normen voor architectuur (GEMMA) en
informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Overheid - BIO)
3. Heeft technische kennis van gemeentelijke infrastructuren en van business IT
alignment;
4. Heeft ervaring in het achterhalen van de ‘vraag achter de vraag’ (herkent
belangrijke informatie en is in staat verbanden te leggen en mogelijke oorzaken
achter problemen op te sporen, blijkend uit CV, brief en gesprek);
5. De voorgestelde kandidaat beschikt over uitgebreide toepassings- en
productkennis van GGI en van bestaande gemeentelijke of
overheidsdatanetwerken
6. De voorgestelde kandidaat heeft ervaring, in de rol van adviseur of consultant, in
het schakelen tussen de werelden van bestuurders, lokale politiek,
bedrijfsvoering, inkoop, informatie- en ICT-management en informatiebeveiliging,
en onderling verbinden van deze werelden

4. Informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal
32 uur per week. De maximale vergoeding is 105 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en
verblijfkosten en dienstreizen. Gedurende de gehele looptijd van de inleenovereenkomst
kan er niet geïndexeerd worden. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan
uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

5. Gesprek
Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of
meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt
niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk
doorslaggevend.
In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten,
de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst
van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat
geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.
Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken
tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons
gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de
procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft
ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u
niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

6. Reageren?
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop
Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform van CTMsolution.nl
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG
Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer 268655 is
leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele
discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.
De offerteaanvraag staat in het vakgebied Implementatieondersteuning.
http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Voorgenomen planning
Verzending offerteaanvraag

30 april 2021

Uiterste datum stellen vragen via
CTMsolution.nl

10 mei 2021, 12:00 uur

Uiterste datum tot registratie

13 mei 2021

Deze registratie wordt behandeld
door CTMsolution.nl
(helpdesk@ctmsolution.nl
Uiterste datum tot kwalificatie

14 mei 2021

Deze aanvraag wordt behandeld
door VNGRealisatie (das@vng.nl)
De deadline om te reageren op de
opdracht

17 mei 2021, 12:00 uur

Geplande datum eerste gesprek

21 mei 2021, van 12:30 tot 15:30 uur.

Eventueel tweede gesprek

Nader te bepalen

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop
Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt.
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
1) Registreer bij CTMsolution

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 kunt u uw
aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
4) Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht
(en eventuele andere openstaande uitvragen) 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.

