Tijdelijke opdracht: Informatieanalist/Qlik Sense
developer
Opdrachtnummer: 17.003
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit
een andere organisatie) voor een initiële periode tot 1 juli 2017, mogelijke verlenging, telkens voor
drie maanden tot maximaal eind 2017. De omvang is maximaal 16 uur per week.

Over KING
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten is opgericht in 2009 door de VNG om gemeenten te
ondersteunen bij het verbeteren van hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers, door van
elkaar te leren en waar mogelijk hun werkzaamheden te standaardiseren. KING biedt gemeenten een
perspectief op informatiemanagement en de implementatie daarvan, ondersteunt nieuwe
dienstverleningsconcepten en de beveiliging van informatie. KING volgt voor gemeenten de trends
en ontwikkelingen en denkt na over de gevolgen en mogelijkheden die ze bieden voor de
uitvoeringspraktijk. KING ondersteunt gemeenten, met informatie, met standaarden, concepten en
praktische ondersteuning. En KING voert grote delen van de Digitale Agenda 2020 van de VNG uit.
KING is een B.V. zonder winstoogmerk met als enig aandeelhouder VNG Diensten.
Over het Project Sturingsinformatie
Het project heeft als doelstelling om de effectiviteit van diverse projecten, ontwikkelingen in het
gemeentelijk domein en de prestatie van software leveranciers te meten en inzichtelijke te maken.
Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds beschikbare gegevens. De uitdaging is
om deze databronnen te combineren en te verrijken tot sturingsinformatie voor gemeenten,
gemeentelijke software leveranciers en bestuurders.

Doel van de opdracht
De informatieanalist heeft als primaire taak op basis van diverse databronnen gecombineerde
sturingsrapportages te maken. Voor het maken van de rapportages wordt gebruik gemaakt van
Qlik Sense en Pentaho.
Daarnaast wordt van de informatieanalist verwacht dat hij of zij in staat is om de diverse
rapportages op waarde te beoordelen, kan adviseren op welke wijze de waarde van rapportages
vergroot kan worden en zich kan inleven in de rapportagewensen van bestuurders en
programmamanagers. De informatieanalist moet kennis hebben van het gemeentelijk domein en
de daar beschikbare gegevens.
De werkzaamheden van de informatieanalist zijn essentieel voor de continuïteit van het project.
Het is verantwoordelijkheid van de leverancier dat, bij afwezigheid, deze continuïteit gewaarborgd
wordt.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
•
•

Doorontwikkeling en het beheer van de Monitor Doelgerichte Digitalisering;
(Deelverantwoordelijk voor) implementeren van de Monitor Doelgerichte Digitalisering in
Waar Staat Je Gemeente;
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•

Signaleren, volgen en evalueren van ontwikkelingen alsmede inventariseren wensen en
behoeften van gemeenten en vertaling daarvan naar de Monitor Doelgerichte Digitalisering;
Zorg dragen voor de verduidelijking en verdieping van de klantvraag;
Uitvoeren van analyses en onderzoek;
Bewaken en bevorderen de integrale samenhang van instrumenten en beleid op het
vakgebied;
Initiëren en bevorderen samenwerking met organisaties/partijen en bewaken en beheren
van de contacten;
Fungeren als aanspreekpunt met betrekking tot de eigen expertise.

•
•
•
•
•

Kennis- en ervaringsvereisten
•
•

•
•
•

•

Academisch werk- en denkniveau;
Minimaal 3 jaar ervaring met informatie-analyse en advisering over sturingsinformatie/Business
Intelligence (BI) voor overheidspartijen, bij voorkeur gemeenten;
Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring ontwikkelen, beheren en inrichten van sturingsinformatie
voorzieningen binnen de overheid, bij voorkeur gemeenten;
Minimaal 2 jaar ervaring als developer met de realisatie en vormgeving van
sturingsrapportages met Qlikview en opvolger Qlik Sense;
Minimaal 3 jaar ervaring als developer met ETL tool Pentaho;
Minimaal 3 jaar ervaring als developer met PostgreSQL;
Minimaal 3 jaar ervaring als developer met Mysql;
Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in data modellering (dimensional data modeling)

Houdingaspecten











Klantgericht
Dienstverlenend
Resultaatgericht
Samenwerkingsgericht (teamspeler)
Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
Analytisch vermogen
Cijfermatig inzicht
Zelfstandig
Planmatig (plannen en organiseren)
Netwerken (strategisch kunnen opbouwen en onderhouden)

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 1 juli 2017 met een omvang van maximaal
16 uur per week, met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden. De
maximale vergoeding is opgenomen in de uitvraag. Het daar genoemde bedrag is exclusief BTW,
inclusief reis- en verblijfkosten. 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
De doorontwikkeling en het beheer van de Monitor Doelgerichte Digitalisering, waarbij steeds meer
het accent komt te liggen op sturingsinformatie over het gebruik van (informatie)voorzieningen
door gemeenten, burgers en ondernemers. Het koppelen van de dataverzameling aan Waar Staat
Je Gemeente en het mede bedenken en ontwikkelen van een tegel “Digitale dienstverlening” op
Waar Staat Je Gemeente.
2

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 15 maart 2017, tussen 13.00 en 16.00 uur. Op basis
van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek later die week.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS waarvan KING gebruik maakt:
http://www.ctmsolution.nl/project/king-vng/
U kunt uw aanbieding versturen via CTM tot 13 maart 2017, 12.00 uur. 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 selectiegesprek 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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