Tijdelijke opdracht: Pilotcoördinator werkgebied
Werk & Inkomen-, Schulden- en
Inburgeringsdomein
0(opdrachtnummer:21.106)
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 24 uur per week, de beoogde
startdatum is zo spoedig mogelijk

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

Domein Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering (WISI)

VNG Realisatie wil de dienstverlening aan laten sluiten op de leefwereld van inwoners en
hen hierbij zo veel mogelijk zelf de regie geven. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we
moderne informatievoorziening nodig binnen het domein van werk, inkomen schulden en
inburgering. De informatiekundige visie Common Ground speelt hierbij een belangrijke rol.
Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun
dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei
manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen
oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau
met
ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw
samen in de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden.
Het uiteindelijke doel van de projecten binnen het programma is om gemeenten in staat
te stellen om hun inwoners zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen participeren
in de samenleving. De programma’s Werk, Inkomen en Schulden worden gefinancierd
door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uit het fonds Gezamenlijke
Gemeentelijke Uitvoering.

De programma’s zijn Toekomst Gegevensuitwisseling Werk & Inkomen;
Moderniseren Werkdomein; Verbinden Schuldendomein en Doorontwikkelen
SUWI. Deze hebben relaties met andere initiatieven.
De Projectleider implementatie UMw, is verantwoordelijk voor de implementatie van het
programma Uitwisselingsmechanisme Werk bij gemeenten. Hiervoor zijn we op zoek naar
iemand die snel het overzicht heeft over de verschillen partijen en aansturing kan geven
aan het projectteam met specialisten.

1.3

Over UMw

In het programma Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw) van de VNG wordt een
technische infrastructuur gerealiseerd die elektronische gegevensuitwisseling binnen en
tussen gemeenten en met organisaties in het sociaal domein mogelijk maakt. Gemeenten
kunnen via het UM eenduidig gegevens elektronisch uitwisselen met elkaar, met
ketenorganisaties (zoals het UWV) en met landelijke stelsels en voorzieningen (zoals het
programma VUM: Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens). Deze technische
infrastructuur beschouwt de VNG als noodzakelijke en concrete stap op weg naar een
volwaardige gegevensuitwisseling voor het gemeentelijk domein. De technische
infrastructuur maakt gebruik van bestaande en nog te ontwikkelen afspraken, richtlijnen,
standaarden, conventies en voorzieningen in het sociaal domein. Dit is een van de
stappen die we zetten naar Common Ground; een hervorming van de gemeentelijke
informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens: data
opvragen bij de bron en loskoppelen van applicaties.
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Omschrijving van de opdracht

Namens de VNG maak je als Pilotcoördinator onderdeel uit van het programma UMw
en ben je verantwoordelijk voor de technische bewaking en coördinatie van de pilots
vanuit de opdrachtgever, zijnde VNG.
Doel is om wanneer de eerste onderdelen van het Uitwisselingsmechanisme gebouwd
zijn, te starten met pilots, in samenwerking met het programma VUM. De pilotfase
dient in goede banen geleid te worden en de coördinator dient als verbinder op te
treden tussen de implementatieorganisatie en hetgeen ontworpen en gebouwd
(technisch team) wordt.
Het uitwisselingsmechanisme ondersteunt dat iedere gemeente kan doorgroeien naar
de Common Ground gedachte van gegevensuitwisseling en tegelijkertijd aan kan
blijven sluiten bij de ketenpartijen. We beginnen binnen het werkdomein (UMw)
omdat hier de hoogste urgentie is.
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Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Bijstellen en afstemmen met het programmamanagement van UMw en VUM, over
het pilotplan en de technische aanpak.
Uitvoering hieraan geven met het technisch team (samenwerking technisch
projectleider)
Overleg met het programma VUM over pilots in de technische fase met de
beheerpartij en IT-leveranciers.
Vertaalslag maken van de input die wordt opgehaald tijdens de pilots en
terugkoppeling naar het technisch team (schakelen met technisch projectleider), in
afstemming met VNG, Inlichtingenbureau (IB) en de bijbehorende governance.
Planning en coördinatie van de voortgang per activiteit op het technisch vlak.
Afstemming met programmaonderdeel implementatie gemeenten.

2. Eisen
De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.
Kennis en expertise
Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden
kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten
et cetera.) beschikt over:
• Een afgeronde HBO-opleiding op het snijvlak van business en ICT, bij voorkeur in

Bestuurskunde, Bestuurlijke Informatiekunde,Technische Bedrijfskunde, of
vergelijkbaar;
• Minimaal 5 jaar ervaring op WO werk- en denkniveau;
• Minimaal 3 jaar werkervaring op WO niveau in de rol van adviseur of

implementatiemanager/consultant bij het invoeren van nieuwe informatie of software
systemen in een omgeving waar meerdere stakeholders betrokken zijn

3. Wensen
Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.
Aantoonbare werkervaring inde rol van projectleider in een multi-stakeholders
omgeving;
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider/coördinator in ICT omgeving voor
technische infrastructuur;
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider/coördinator met het werken met
professionals, specialisten (ICT-architecten en leveranciers, beheerders) vaak
georganiseerd in programmateams;
1.

4. Aantoonbare werkervaring als Coördinator van een pilottraject in een complexe
omgeving.

4. Informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal
24 uur per week. De maximale vergoeding is 100 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 en
thuiswerken. 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 283835 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 Informatiemanagement en Architectuur
http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Voorgenomen planning
Verzending offerteaanvraag

12 november 2021

Uiterste datum stellen vragen via
CTMsolution.nl

19 november 2021, 12:00 uur

Uiterste datum tot registratie

23 november 2021, 12:00 uur

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

25 november 2021, 12:00 uur

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

26 november 2021, 12:00 uur

Geplande datum eerste gesprek

1 december 2021 tussen 9.00 en 13.00 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.

