Tijdelijke opdracht: Communicatieadviseur
(opdrachtnummer:17.008)
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit
een andere organisatie) voor in eerste instantie een periode van drie maanden met een mogelijke
verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2017. De omvang is gemiddeld 24 uur
per week met de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal uren.

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 Digitale Agenda 2020
In het programma Digitale Agenda 2020 ondersteunen we gemeenten in het vormgeven van de
drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening:
1. Open en transparant in de participatiesamenleving
2. Werken als één efficiënte overheid en
3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal.
We bieden gemeenten de door hen gewenste ondersteuning via een samenhangend
projectportfolio. In het projectportfolio zijn zowel opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke
initiatieven als landelijke initiatieven opgenomen. Daarmee zijn gemeenten beter in staat hun
veranderende rol in de informatiesamenleving, slimmer en efficiënter vorm te geven.

Over het team Communicatie
Het team Communicatie biedt KING-breed advies en ondersteuning en verzorgt zowel de corporate
communicatie als de communicatie voor de projecten van KING en DA2020 en werkt hierbij nauw
samen met de inhoudelijk verantwoordelijken. Het team bestaat uit een teammanager,
communicatieadviseurs en experts op webredactie, redactie en pers, evenementen,
onlinecommunicatie en woordvoering.

Doel van de opdracht
De opdracht bestaat spitst zich toe op twee onderwerpen; de onderwerpen binnen het programma
Digitale Agenda 2020 en het project ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit).
Je krijgt opdrachten voor de communicatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je stelt
communicatieplannen op en/of voert deze uit. Je betrekt de verschillende expertises bij de
uitvoering van de communicatieplannen en bewaakt de voortgang en samenhang met andere
communicatieplannen. Je werkt hierbij nauw samen met de projectleiders en inhoudelijke experts.
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Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
•

•
•

Afstemmen van wensen en verwachtingen met teammanager communicatie,
programmamanagement DA2020, projectmanager ENSIA en collega’s binnen het team
communicatie;
Het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen;
Rapporteren over voortgang en adviseren over eventuele bijstelling van aanpak.

Kennis- en ervaringsvereisten
•

•

•
•
•

•

•

WO-werk-en denkniveau, verkregen door tenminste een Hbo-opleiding in een richting die
relevant is voor de opdracht (bijv. communicatie, Nederlands) en door meer dan 5 jaar
relevante werkervaring;
Aantoonbare kennis van en recente (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) ervaring met de
inrichting van digitalisering en dienstverlening bij de overheid en met de ontwikkelingen in de
informatiesamenleving;
Heeft de afgelopen 5 jaar gewerkt als communicatieadviseur, zowel binnen als buiten de
overheid;
Heeft aantoonbaar meermalen zelfstandig project- en productinformatie vertaald naar
communicatie (flyers, nieuwsbrieven e.d.) die aansluit bij de doelgroep;
Heeft aantoonbaar (in de vorm van communicatieplannen en –adviezen) meermalen
zelfstandig doelgroepen in kaart gebracht, daarbinnen geprioriteerd en van daaruit de vertaling
gemaakt naar aansprekende, doelgroepgerichte communicatie;
Heeft in de rol van communicatieadviseur meermalen (al dan niet door hem/haar opgestelde)
communicatieplannen geoperationaliseerd in de vorm van concrete (deel)plannen van aanpak,
communicatiemiddelen, - producten, -bijeenkomsten etc.;
Heeft eerder samengewerkt met een communicatieteam met eenzelfde werkwijze (team van
adviseurs en experts).

Houdingaspecten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultaatgericht
Klantgericht
Dienstverlenend
Omgevingsbewust
Analytisch sterk
Flexibiliteit
Proactief
Creatief
Beschikt over overtuigingskracht

Resultaat van de opdracht
Communicatieplan en planning met middeleninzet voor de verschillende projecten op basis
waarvan de uitvoering van de communicatie gebeurt

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode van telkens drie maanden met een omvang
van gemiddeld 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie
maanden tot eind 2017). 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.
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Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 30 maart 2017 tussen 09.00 uur en 12.00 uur.
Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek later die
week.
Wij zien graag een direct telefoonnummer in het CV van de kandidaat opgenomen worden,
aangezien er tussen sluitingsdatum en gespreksdatum slechts 1 werkdag zit.
Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Communicatie.

Reageren?
U kunt tot 29 maart 2017 12.00 uur reageren. 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 deze DAS lopen, worden niet in behandeling genomen en daar
wordt ook niet op gereageerd. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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